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Abstrakt 

Práce se zabývá počátky sovětské politiky vůči zemím Blízkého východu – 

Afghánistánu, Persii a Osmanské říši/Turecku – v letech 1917 – 1921. Snaží se hledat 

odpověď na otázku, jakým způsobem se vytvářely představy nového sovětského vedení 

o zemích Blízkého východu a jaké místo a roli jim v nich sovětští představitele 

přisuzovali. Současně s tím práce zkoumá, jak se ve srovnání s těmito představami 

vyvíjela reálná sovětská politika vůči výše zmíněným zemím, o co usilovala, čím byla 

motivována a jaké faktory ovlivňovaly její formulaci a realizaci. 
 

 

Abstract 

This work addresses the beginnings of Soviet policy towards the Middle Eastern 

countries Afghanistan, Persia, and the Ottoman Empire/Turkey between 1917 and 1921. 

The author addresses the manner in which Soviet leaders formed their perceptions of the 

Middle East and the place and role assigned to the countries in question by Soviet 

leaders. At the same time, the work investigates how real Soviet policy towards the 

countries mentioned above was formulated, what the aims and motivations of the policy 

were, and the factors which influenced its formulation and realization. 
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Úvod 
 
Vymezení tématu a cíl práce 

     Politika sovětského Ruska vůči zemím Blízkého východu v letech 1917–1921 bývá svým 

významem obvykle považována za relativně okrajovou epizodu odehrávající se na pozadí 

mnohem důležitějších událostí. Ačkoliv nová sovětská vláda do značné míry skutečně musela 

čelit mnohem závažnějším výzvám, lze přesto říci, že sovětská politika vůči zemím Blízkého 

východu nebyla zdaleka tak bezvýznamnou záležitostí, jak by se na první pohled mohlo zdát.  

Lenin a jeho nejbližší spolupracovníci od samého počátku spojovali udržení sovětské státu 

v Rusku s množstvím rozporných a utopických idejí, jejichž jádrem byla myšlenka světové 

socialistické revoluce. Přestože jejich hlavní pozornost se v tomto směru zaměřovala na 

rozvinuté země západní a střední Evropy a z nich zvláště na Německo, blízkovýchodní země 

hrály v této souvislosti svou neopominutelnou úlohu. Ta byla dána zejména důrazem, který 

bolševické vedení kladlo na podvrácení a rozrušení imperialistické periferie cestou národně-

osvobozeneckých revolucí, jinými slovy oslabení hlavních imperialistických mocností v čele 

s Velkou Británií, považovaných za úhlavní nepřátele nového sovětského režimu. 

Země Blízkého východu zaujaly přední představitele bolševické strany již mnoho let před 

říjnovou revolucí a to zejména v souvislosti s revolučními událostmi v Persii a Osmanské říši. 

Přibližně v období mezi lety 1907 a 1917 se postupně vytvářely základní představy, jak na 

země Blízkého východu pohlížet a kam je zařadit v rámci bolševického pohledu na soudobý 

svět. Bolševici postupně začali řadit tyto země mezi země závislé a vykořisťované evropským 

imperialismem a začali na ně pohlížet jako na potenciální spojence v boji proti evropskému 

imperialismu. Tyto své názory následně vtělili již do prvních programových dokumentů 

vydaných po říjnové revoluci, kdy se demonstrativním rozchodem s dosavadním chápáním 

ruské politiky vůči zemím Blízkého východu a snahou vybudovat vzájemné vztahy na novém 

a zcela odlišném základě snažili podnítit ve zmíněných zemích revoluci (byť na národně-

osvobozeneckém základě). Zároveň se tím snažili získat podporu a pomoc tamního 

obyvatelstva pro nově se ustavující sovětskou vládu v Rusku.  

Sovětská politika vůči zemím Blízkého východu však záhy získala i zcela praktický 

rozměr. S rozvojem občanské války v Rusku a s počátkem zahraniční intervence, jakkoliv 

svým rozsahem relativně omezené, se objevila potřeba zabránit intervenujícím mocnostem a 

jejich domácím spojencům ve využívání území blízkovýchodních států jako nástupiště proti 

sovětskému Rusku. K tomu motivu se postupně přidružila také snaha prolomit celkovou 

diplomatickou izolaci sovětského Ruska a cestou navázání diplomatické vztahy zeměmi 
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Blízkého východu získat v sousedství přátelsky nakloněné státy, ochotné smluvně garantovat 

sovětské hranice.  

Sovětská zahraniční politika vůči zemím Blízkého východu tak měla realizovat nejen 

specifické sovětské zájmy dané snahou o prosazení nového světového řádu, ale současně 

zajistit suverenitu a teritoriální celistvost sovětského Ruska, jeho národní bezpečnost a 

maximálně výhodné podmínky pro jeho další rozvoj. Lze proto konstatovat, že v sobě 

zahrnovala několik vrstev, kdy s sebou ve sledovaném období nesla nejen rozměr daný 

eschatologickým cílem ideologie, ze které vycházela, ale i reálně ukotvený bezpečnostní 

rozměr. Při svém počínání musela nicméně vycházet z celé řady vnějších i vnitřních vzájemně 

propojených faktorů, počínaje geografickým prostředím a geopolitickými a historickými 

okolnostmi (zejména, pokud šlo o reálné rozložení sil na mezinárodní scéně), přes domácí 

sociální, politické a ekonomické podmínky, až po vzájemné vztahy jednotlivých tvůrců 

zahraniční politiky. Její úspěšnost, respektive schopnost využít možností nabízejících se 

v blízkovýchodních zemích, pak ovlivňoval vzájemný poměr těchto faktorů a dosažené 

výsledky pak těmto omezením plně odpovídaly.  

 Nehledě na skutečnost, že prvotní představy spojené se zeměmi Blízkého východu se 

nakonec sovětskému vedení nepodařilo naplnit, způsob jakým se sovětská blízkovýchodní 

politika v letech 1917–1921 utvářela, v mnohém do budoucna předurčil nejen její další 

směřování, ale i sovětské vztahy se zeměmi Blízkého východu vůbec. A právě v bližším 

poznání tohoto způsobu utváření sovětské blízkovýchodní politiky spočívá i smysl této práce. 

Cílem předložené práce není podat obraz sovětské blízkovýchodní politiky v podobě 

podrobného přehledu diplomatických jednání, respektive dalších politických kroků nové 

sovětské vlády ve vztahu k zemím Blízkého východu. Práce se naopak snaží hledat odpověď 

na otázku, jak se vytvářely představy nového sovětského vedení o zemích Blízkého východu a 

jaké místo a roli jim v nich sovětští představitele přisuzovali. Současně s tím se zaměřuje na 

otázku, jak se ve srovnání s těmito představami vyvíjela reálná sovětská politika vůči výše 

zmíněným zemím, respektive o co usilovala, čím byla motivována, zda více ideologickými 

předpoklady, nebo spíše reálnými zájmy nového sovětského státu, a jaké faktory ovlivňovaly 

její formulaci a realizaci. Cílem práce naopak není posuzovat sovětskou politiku vůči zemím 

Blízkého východu z hlediska škály dobrá-špatná, respektive morální-nemorální, a stranou 

tohoto rámce byla pro svůj specifický charakter z větší části ponechána i problematika 

hospodářských vztahů a hospodářské politiky sovětského Ruska na Blízkém východě. 
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Z hlediska teritoriálního vymezení se práce soustřeďuje na sovětskou politiku vůči 

Afghánistánu, Persii a Osmanské říši/Turecku. Lze samozřejmě namítnout, že Blízký východ 

zahrnuje i další území. Obvykle se tímto pojmem označuje oblast rozkládající se od Turecka 

na západě po Afghánistán na východě, od úpatí Kavkazu na severu po Jemen na jihu. 

V současnosti lze na tomto území nalézt patnáct států (nebudeme-li počítat území bývalých 

sovětských republik v Zakavkazsku). Na počátku sledovaného období, tj. v závěru 1. světové 

války, byl nicméně obraz této oblasti neskonale jednodušší. S výjimkou výše zmíněné trojice 

států a do jisté míry také Maskatského sultanátu (který však podléhal silnému britskému 

vlivu, takže fakticky tvořil neformální britský protektorát) se veškeré další území Blízkého 

východu nacházelo v přímé závislosti a pod suverenitou evropských mocností. Z našeho 

hlediska však není míra suverenity rozhodující. Rozhodující je naopak skutečnost, zda ve 

sledovaném období můžeme ve vztahu k některé z těchto zemí pozorovat ze strany 

sovětského Ruska snahu o navázání vzájemných vztahů, respektive o aktivní politiku. 

Takovéto pokusy můžeme zaznamenat jen v případě výše jmenované trojice – Afghánistánu, 

Persie a Osmanské říše/Turecka, která zároveň t. č. tvořila nejdůležitější země Blízkého 

východu a současně i přímé sousedy sovětského Ruska. Disertační práce se proto 

z praktických důvodů zabývá sovětskou politikou jen vůči nim, a ostatní země Blízkého 

východu ponechává stranou pozornosti. 

 

Z časového hlediska se práce omezuje na období let 1917–1921, s jistým přesahem do 

minulosti, zvláště pokud jde o formování sovětských představ o zemích Blízkého východu. 

Zatímco mezník představovaný rokem 1917 snad nevyžaduje další vysvětlení, rok 1921 byl 

zvolen coby předěl s ohledem na skutečnosti, že na jeho počátku, v únoru a březnu 1921, 

došlo mezi sovětským Ruskem a uvedenými státy Blízkého východu k uzavření smluv o 

přátelství, které označovalo závěr první etapy jejich vzájemných vztahů. Únor a březen 1921 

zároveň v sovětském Rusku představovaly období velkých změn a přehodnocování 

dosavadních politiky v mnoha oblastech života, spojené mj. s vyhlášením Nové ekonomické 

politiky (NEPu).  

 
Práce se (vedle úvodu, závěru a biografické přílohy) člení podle věcného schématu do čtyř 

částí. První kapitola je věnována problému formování sovětských představ o zemích Blízkého 

východu. Kapitola se člení na dvě části. První z obou částí sleduje vytváření přestav bolševiků 

o zemích Blízkého východu, jejich postavení v tehdejším světě a jejich roli v očekávaném 

světovém revolučním procesu a postupné přerůstání těchto zprvu jednotlivých postřehů a 
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poznámek v relativně ucelený a promyšlený systém názorů. Základem této části, 

chronologicky postihující období před Říjnovou revolucí (tj. zhruba období mezi roky 1907–

1917), je rozbor publicistických a teoretických prací „stranických teoretiků“ V. I. Lenina, G. 

Je. Zinověva, N. I. Bucharina a částečně i J. V. Stalina, a dále programové dokumenty 

Sociálně demokratické dělnické strany Ruska,1 respektive její bolševické frakce. Stranou byly 

naopak ponechány texty L. D. Trockého, jakkoliv jeho role byla v pozdějším období, tj. po 

říjnové revoluci, nepřehlédnutelná a jeho postoje k některým problémům se v mnohém 

odlišovaly (zejména ve srovnání s Leninem). L. D. Trockij se nicméně k bolševikům připojil 

až v průběhu roku 1917 a k formování bolševických představ o zemích Blízkého východu tak 

v období, o kterém pojednává tato část první kapitoly, přispěl pouze v minimální míře. 

Druhá část zmiňované kapitoly se soustředí na dotváření sovětských představ o zemích 

Blízkého východu v období po Říjnové revoluci (cca. do konce roku 1920). Soustřeďuje se 

zejména na sovětské diskuse o nejvhodnější politice, kterou bylo třeba ve vztahu k zemím 

Blízkého východu sledovat. Těžiště této části však spočívá v rozboru programových 

dokumentů Sociálně demokratické dělnické strany Ruska[bolševiků]
2/Komunistické strany 

Ruska[bolševiků]
3, Komunistické internacionály a vybraných dobových teoretických a 

publicistických prací. Jen dílčím způsobem bylo přihlíženo k myšlenkám teoretiků, usilujících 

o syntézu komunismu a islámu, případně i nacionalismu (jako byl např. Mirsaid Sultan-

Galijev), a to kvůli jejich převážně vnitropolitickému zaměření. Tyto myšlenky, jakkoliv byly 

ve své době relativně vlivné, se navíc ve své většině nikdy nestaly reálným ideovým základem 

sovětské politiky vůči zemím Blízkého východu. 

Následující tři kapitoly práce jsou věnovány reálně prováděné sovětské politice vůči 

Afghánistánu, Persii a Osmanské říši/Turecku (vždy jedna kapitola jedné z uvedených zemí). 

Sledují zejména jak se tato politika (respektive její cíle) vyvíjela, jakými způsoby byla 

prováděna a jaké faktory ovlivňovaly její formulování a realizaci. 

Práce dále zahrnuje přílohu obsahující stručné biografie aktérů (pokud se podařilo dohledat 

jejich biografické údaje). 

 

Prameny a literatura 

Základem práce jsou archivní a vydané prameny. Z archivních pramenů měl autor možnost 

studovat fondy Archivu vněšněj politiky Rossijskoj feděracii Ministerstva inostrannych děl 

                                                            
1 Dále jen SDDSR. 
2 Dále jen SDDSR[b]. 
3 Dále jen KSR[b]. 
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Rossijskoj feděracii v Moskvě, jmenovitě fond Sekretariát Čičerina a v jeho rámci zejména 

diplomatické zprávy a korespondenci se sovětskými diplomatickými představiteli 

v Afghánistánu a kemalistickém Turecku a dále záznamy z rozhovorů mezi sovětským 

diplomatickým představitelem v Kábulu a afghánským emírem, respektive ministrem 

zahraničních věcí týkajících se přípravy sovětsko-afghánské smlouvy. 

Dále měl autor možnost studovat materiály v Rossijskom gosudarstvennom archivu 

sociaľno-političeskoj istorii v Moskvě, konkrétně fond První sjezd národů Východu a Rada 

propagandy a aktivit národů Východu, tvořící součást archivu Kominterny. V jeho rámci to 

byla zejména pravidelná hlášení Rady internacionální propagandy na Východě a dále 

materiály týkající se I. sjezdu národů Východu v Baku (zejména protokoly z plenárního 

zasedání, z jednání komunistické frakce sjezdu a další dokumenty).  

Z vydaných pramenů bylo použito zejména prvních pět svazků edice sovětských 

diplomatických dokumentů Dokumenty vněšněj politiky SSSR.4 Edice poskytuje zásadní 

soubor dokumentů (zejména diplomatických nót a korespondence, dále pak texty uzavřených 

smluv, výroční zprávy o činnosti Lidového komisariátu zahraničních věcí apod.) k sovětské 

zahraniční politice sledovaného období, počítaje v to i země Blízkého východu. Dále byl 

využit první svazek edice Mirnyje peregovory v Brest-Litovske,5 obsahující sovětské 

protokoly z jednání politické komise na brest-litevské mírové konferenci. Jako doplněk 

k některým aspektům sovětské politiky na Blízkém východě pak byly použity některé další 

edice.6  

Cenný materiál k porozumění sovětské politice ve vztahu k Persii obsahuje také další edice 

– Persidskij front mirovoj revolucii. Dokumenty o sovětskom vtorženii v Giljan (1920–1921).7 

Edice představuje výbor dokumentů z různých archivních fondů, zejména z fondů 

Rossijskogo gosudarstvennogo archivu sociaľno-političeskoj istorii, mj. výpisy z jinak 

obtížně přístupných usnesení Politického byra KSR[b], protokoly ze schůzí Kavkazského byra 

ÚV KSR[b], Íránského byra komunistických organizací, Ústředního výboru Íránské 

                                                            
4 Igor Nikolajevič Zemskov et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom I, (Moskva: Gospolitizdat, 1957), 
G. K. Dějev et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom II, (Moskva: Gospolitizdat, 1958), G. A. Belov, 
et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom III (Moskva: Gospolitizdat, 1959), Luka Stěpanovič 
Gaponěnko et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom IV (Moskva: Gospolitizdat, 1960), A. E. 
Bogomolov et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom V, (Moskva: Gospolitizdat, 1961). 
5 Adolf Abrahamovič Joffe, ed., Mirnyje peregovory v Brest-Litovske, sv. I (Moskva: Narodnyj komisasariat 
innostranych děl, 1920). 
6 Světlana Filippovna Oreškova a Natalija Jurjevna Ulčenko, Rossija i Turcija. Problema formirovanija granic 
(Moskva: Akademia gumanitarnich issledovanij, 2006). Donald Cameron Watt, ed., British Documents on 
Foreign Affairs: Report and Papers from the Foreign Office Confidential Print, Part II, Series A, Volume 1, 2 
(University Publications of America 1984). 
7 Moisej Aronovič Persic, ed., Persidskij front mirovoj revolucii. Dokumenty o sovětskom vtorženii v Giljan 
(1920–1921) (Moskva: Kvadriga, 2009). 
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komunistické strany, dále pak hlášení a korespondenci různých oficiálních i neoficiálních 

sovětských představitelů působící v Gílánu. Její pendant ve vztahu ke kemalistickému 

Turecku tvoří edice Turcija: Rožděnije nacionaľnogo gosudarstva. 1918–1923. Po 

dokumentam RGASPI,8 mající ovšem ve srovnání s předchozí edicí poněkud nižší informační 

hodnotu.  

Některé aspekty sovětské politiky vůči zemím Blízkého východu osvětluje také edice 

dokumentů L. D. Trockého The Trotsky Papers,9 která obsahuje především (ale nikoliv 

výlučně) jeho korespondenci z let občanské války. Důležité dokumenty týkající se sovětské 

politiky v Zakavkazsku, respektive tváří v tvář tamní osmanské expanzi lze nalézt také ve 

vydané korespondenci mimořádného sovětského komisaře pro Kavkaz S. G. Šaumjana.10 Pro 

doplnění byla dále využita polozapomenutá edice korespondence Sekretariátu ÚV KSR[b].
11 

Každý svazek edice se sestává ze tří oddílů – 1) korespondence Sekretariátu ÚV KSR[b] 

s místními stranickými organizacemi (který obsahuje také výběr z cirkulárních depeší), 2) 

korespondence místních stranických organizací se Sekretariátem ÚV KSR[b] a za 3) 

korespondence stranických organizací v Rudé armádě se Sekretariátem ÚV KSR[b]. 

Pro analýzu procesu, během něhož se utvářely představy vrcholných sovětských 

představitelů o zemích Blízkého východu, se jako zásadní ukázaly jejich publicistické a 

teoretické práce věnované zahraniční politice a mezinárodním vztahům. Zmínil bych v této 

souvislosti zejména výbor z prací V. I. Lenina O národnostní a koloniální otázce,12 který 

obsahuje nejdůležitější příspěvky týkající se sovětského vztahu k závislým a polozávislým 

zemím. Nevýhodou výboru je však skutečnost, že některé dokumenty v něm nejsou otištěny 

ve své úplnosti. Z tohoto důvodu byly pro doplnění využity, samozřejmě s přihlédnutím 

k jejich specifickému a do určité míry selektivnímu charakteru, také Leninovy Sebrané 

                                                            
8 N. B. Šuvalova, ed., Turcija: Rožděnije nacionaľnogo gosudarstva. 1918–1923. Po dokumentam RGASPI. 
(Moskva: Gumanitarnyj, 2007). 
9 Jan Marinus Meijer, ed., The Trotsky Papers 1917–1922, sv. I (Londýn – Haag – Paříž: Mouton 1964), Jan. 
Marinus Meijer, ed., The Trotsky Papers 1917–1922, sv. II (Haag – Paříž: Mouton, 1971). 
10 Štěpan Šaumjan, Pisma. 1896–1918 (Jerevan: Ajpetrat, 1959). 
11 V. V. Anikejev, A. I. Bulatov a L. I. Jastrebova, eds., Perepiska Sekretariata CK RKP(b) s mestnymi 
partyjnymy organizacijami (Nojabr–děkabr 1918 gg.). Sbornik dokumentov (Moskva: Izdatěľstvo političeskoj 
literatury, 1970), V. V. Anikejev, A. I. Bulatov a L. I. Jastrebova, eds., Perepiska Sekretariata CK RKP(b) 
s mestnymi partyjnymy organizacijami (Janvar–mart 1919 gg.). Sbornik dokumentov (Moskva: Izdatěľstvo 
političeskoj literatury, 1971), V. V. Anikejev, A. I. Bulatov a L. I. Jastrebova, eds., Perepiska Sekretariata CK 
RKP(b) s mestnymi partyjnymy organizacijami (Apreľ–maj 1919 gg.). Sbornik dokumentov (Moskva: Izdatěľstvo 
političeskoj literatury, 1972), V. V. Anikejev, A. I. Bulatov a L. I. Jastrebova, eds., Perepiska Sekretariata CK 
RKP(b) s mestnymi partyjnymy organizacijami (Ijuň–ijuľ 1919 gg.). Sbornik dokumentov (Moskva: Izdatěľstvo 
političeskoj literatury, 1974). 
12 Vladimír Iljič Lenin, O národnostní a koloniální otázce (Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 
1958). 
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spisy13, které kromě Leninových teoretických a publicistických prací obsahují rovněž texty 

jeho projevů a vystoupení na různých stranických a veřejných shromážděních, a také 

korespondenci s různými sovětskými představiteli (respektive její část). Obdobný charakter 

mají také Spisy14 J. V. Stalina.  

Dále byly v tomto směru využity převážně teoretické práce N. I. Bucharina, zejména text 

Mirovoje chozjajstvo i imperializm (Ekonomičeskij očerk),15 G. Je. Zinověva, především text 

Vojna i krizis socialisma,16 a dále brožura K. Trojanovského Vostok i revolucija. Popytka 

postrojenija novoj političeskoj programmy dla tuzemnych stran Vostoka – Indii, Persii i 

Kitaja,17 která obsahuje některé zajímavé pohledy na problematiku, jež se později staly 

součástí oficiální sovětské politiky vůči zemím Blízkého východu. Souborné vydání spisů 

prvních dvou výše zmíněných autorů neměl autor této práce k dispozici. 

Pro rozbor sovětských diskuzí o nejvhodnější politice ve vztahu k zemím Blízkého 

východu představují důležitý zdroj informací záznamy ze sjezdů a konferencí 

SDDSR/SDDSR[b]/KSR[b]
18 a Kominterny19 z let 1917–1920 a dále edice protokolů ze schůzí 

ÚV SDDSR[b], která pokrývá období od srpna 1917 do února 1918.20 Edice protokolů ze 

stranických sjezdů a konferencí, jakož i z kongresů Kominterny obvykle kromě vlastního 

záznamu jednání obsahují také texty závěrečných usnesení, ale také řadu přípravných 

materiálů (návrhů rezolucí apod.). Obvyklou součástí bývá i seznam účastníků. 

 

                                                            
13 Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 21, 22, 26, 27, 30, 34, 36, 41, 42, 50 (Praha: Svoboda, 1985–1989). 
14 Josif Vissarionovič Stalin, Spisy, sv. 3, 4 (Praha: Svoboda, 1950–1951). 
15 Nikolaj Bucharin, Mirovoje chozjajstvo i imperializm (Ekonomičeskij očerk) (Petěrburg: Priboj, 1918). 
16 Grigorij Jevsejevič Zinověv, Vojna i krizis socialisma, sv. 1 (Peterburg: Priboj, 1917), respektive Grigorij 
Jevsejevič Zinověv, Vojna i krizis socialisma (Peterburg: Gosudarstvennoje izdatěľstvo, 1920). 
17 K. Trojanovskij, Vostok i revolucija. Popytka postrojenija novoj političeskoj programmy dla tuzemnych stran 
Vostoka – Indii, Persii i Kitaja (Moskva: Izdatěľstvo Vserossijskogo Centralnogo Ispolniteľnogo Kommitěta 
Sovětov R., S., K. i K. Děputatov, 1918). 
18 N. T. Gorbunova a Z. S. Nikolajevskaja, eds., Sedmoj ekstrennyj sjezd RKP(b). Mart 1918 goda. 
Stenografičeskij otčet (Moskva: Gospolitizdat, 1962), VIII. sjezd Rossijskoj kommunističeskoj partii (bolševikov). 
Moskva, 18–23 marta 1919 goda. Stenografičeskij otčet (Moskva: Knigoizdatěľstvo Kommunist, 1919), IX-j 
sjezd Rossijskoj Kommunističeskoj Partii (Bolševikov). Moskva 29 Marta–4 Aprelja 1920 goda (Baku: Bak. K-ta 
Az. K. P. (bolševikov), s. d.), O. G. Korogodskij, N. A. Serbova a M. A. Dvojnišnikov, eds., Vosmaja 
konferencija RKP(b), Děkabr 1919 goda. Protokoly (Moskva: Gospolitizdat, 1961), V. B. Semjonov et al., eds., 
Devjataja konferencija RKP(b). Sentjabr 1920 goda. Protokoly (Moskva: Izdatěľstvo političeskoj literatury, 
1972), M. A. Zotov, T. B. Zamorajeva a N. E. Koroljov, eds., Sedmaja (apreľskaja) vserossijskaja konferencija 
RSDRP (bolševikov). Petrogradskaja obščegorodskaja konferencija RSDRP (bolševikov). Aprel 1917 goda. 
Protokoly (Moskva: Gospolitizdat, 1958). 
19 E. Korotkyj, B. Kun a O. Pjatnickij, eds., Protokoly kongresov Kommunističeskogo Internacionala. Pervyj 
kongress Kominterna (Moskva: Partijnoje izdatěľstvo, 1933), Osip Pjatnickij et al., eds., Protokoly kongresov 
Kommunističeskogo Internacionala. Vtoroj kongress Kominterna (Moskva: Partijnoje izdatěľstvo, 1934), 
respektive 1vyj sjezd narodov Vostoka. Baku 1–8 sent 1920 g. Stenografičeskije otčety (Petrograd: Izdatěľstvo 
Kommunističeskogo internacionála, 1920). 
20 N. I. Afanasjev a N. T. Gorbunova, eds., Protokoly Centralnogo komitěta RSDRP/b/. Avgust 1917–fevraľ 1918 
(Moskva: Gospolitizdat, 1958). 
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Pokud jde o odbornou literaturu, obvykle vykládá sovětskou blízkovýchodní politiku podle 

jedné ze tří základních interpretačních linií. První z těchto linií vychází z teze, podle které 

sovětské Rusko zaujímalo ve vztahu k zemím Blízkého východu čistě pragmatickou pozici. 

Tj. bylo zainteresováno na boji tamních národů za nezávislost pouze potud, pokud tento boj 

mohl vytvářet obtíže sovětským protivníkům – evropským mocnostem – a odčerpávat jejich 

síly a pozornost. Typickou ukázku představuje práce Piera Melograniho Lenin and the Myth 

of World Revolution. Ideology and Reasons of State 1917–1920,21 případně práce německých 

historiků Günthera Nollaua a Hanse Jürgena Wieheho Russia´s South Flank. Soviet 

operations in Iran, Turkey, and Afghanistan.22 

Druhá interpretační linie, ke které patří drtivá většina sovětské historiografie, zdůrazňuje 

zejména sovětská principiální stanoviska, kdy podpora národně-osvobozeneckého hnutí 

v blízkovýchodních zemích ze strany Ruska byla více či méně motivována snahou pomoci jim 

překonat svou závislost na imperialistických mocnostech s konečným cílem dosáhnout 

perspektivně socialistického uspořádání společnosti. Typickým příkladem předkládajícím 

informačně poměrně bohatý přehled s rozdělením podle jednotlivých zkoumaných zemí je 

práce Alexandra Naumoviče Chejfece Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka 

v gody graždanskoj vojny (1918–1920).23 

Třetí interpretační linie, ze které vychází i autor této práce, se snaží přikládat odpovídající 

význam jak principiální, respektive ideologické složce, tak i reálným zájmům sovětského 

Ruska coby státu. Typickou ukázkou je práce Leonida Nikolajeviče Něžinského V intěresach 

naroda ili vopreki im? Sovětskaja meždunarodnaja politika v 1917–1933 godach.24 Něžinskij 

vychází z koncepce, podle které sovětská politika současně sledovala dva ne zcela sourodé 

principy – princip mírového soužití států s různým sociálním uspořádáním, prakticky se 

projevující úsilím o zajištění co nejvýhodnějších podmínek pro existenci sovětského Ruska, 

respektive SSSR, a princip proletářského internacionalismu, jehož projevem byla snaha o 

všemožnou podporu teorie a praxe světové revoluce. Specifické otázce politiky sovětského 

Ruska vůči zemím Blízkého východu se však autor věnuje jen okrajově. 

                                                            
21 Piero Melograni, Lenin and the Myth of World Revolution. Ideology and Reasons of State, 1917–1920 
(Atlantic Highlands: Humanities Press International, Ing., 1989). 
22 Günther Nollau a Hans Jürgen Wiehe, Russia´s South Flank. Soviet operations in Iran, Turkey, and 
Afghanistan (New York – Londýn: F. A. Praeger, 1963). 
23 Alexandr Naumovič Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka v gody graždanskoj vojny 
(1918–1920) (Moskva: Nauka, 1964). 
24 Leonid Nikolajevič Něžinskij, V intěresach naroda ili vopreki im? Sovětskaja meždunarodnaja politika 
v 1917–1933 godach  (Moskva: Nauka, 2004). 
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Zatímco větší či menší zmínka o sovětské politice na Blízkém východě nechybí v žádné 

významnější práci o dějinách sovětské zahraniční politiky,25 komplexní rozbor sovětského 

programu ve vztahu k blízkovýchodním zemím a celkový pohled na sovětskou politiku vůči 

nim se objevuje jen v několika málo pracích. Převažují proto práce k jednotlivým aspektům 

sovětské politiky na Blízkém východě. Výjimku z toho pravidla tvoří práce Leo Luxe Lenins 

außenpolitische Konzeptionen in ihrer Anwendung,26 který v rámci svého zkoumání 

zahraničně-politických koncepcí V. I. Lenina věnoval určitou pozornost i rozboru jeho prací 

týkajících se politiky vůči závislým a polozávislým zemím Asie. Sovětskou politikou vůči 

zemím Blízkého východu se syntetizujícím pohledem zabývá také práce amerického historika 

Ivara Spectora The Soviet Union and the Muslim World  1917–1958,27 jejíž závěry jsou však 

v mnoha ohledech poplatné době svého vzniku. 

Významným příspěvkem ke zkoumání sovětské politiky vůči zemím Východu jako celku 

byl svého času sborník Komintern i Vostok: borba za leninskou strategiju i taktiku 

v nacionaľno-osvoboditeľnom dviženii,28 který byl výsledkem práce mezioborového skupiny 

pracovníků Akademie věd SSSR sledující revoluční proces ve východních zemích v období 

po říjnové revoluci. Na svou dobu šlo o práci poměrně otevřeně diskutující i některé tehdy 

nepříliš žádoucí a nezdůrazňované aspekty sovětské politiky v zemích Východu. Autoři si 

např. mohli dovolit otevřeně kritizovat J. V. Stalina a jeho politiku vůči zemím Blízkého 

východu. Tuto relativní otevřenost umožnila okolnost, že editorem této a několika 

navazujících publikací29 se stal liberálně myslící náměstek vedoucího oddělení ÚV KSSS R. 

A. Uljanovskij, jehož jméno umožnilo překonat případné námitky cenzorů, ačkoliv skutečným 

iniciátorem sborníku byl význačný sovětský orientalista M. A. Persic. Určitou hodnotu si 

sborník zachoval dodnes, jakkoliv jeho východiska jsou již překonána. 

Z monografií zabývajících sovětskou politikou vůči Afghánistánu je třeba na prvním místě 

jmenovat informačně bohatou práci Sergeje B. Panina Sovětskaja Rossija i Afghanistan. 

1919–192930 zkoumající vztahy mezi oběma státy komplexním způsobem z řady hledisek. 

Sovětskému pronikání do Afghánistánu se v delším časovém horizontu, zahrnujícím období 

                                                            
25 Viz např. práci Richarda K. Debo, Survival and Consolidation. The Foreign Policy of Soviet Russia, 1918–
1921 (Montreal – Kingston – Londýn – Buffalo: McGill-Queen´s University Press, 1992). 
26 Leo Lux, Lenins außenpolitische Konzeptionen in ihrer Anwendung (Mnichov: 1976). 
27 Ivar Spector , The Soviet Union and the Muslim World  1917–1958 (Seattle: University of Washington Press, 
1959). 
28 Rostislav Alexandrovič Uljanovskij et al., ed.,  Komintern i Vostok: borba za leninskou strategiju i taktiku 
v nacionaľno-osvoboditeľnom dviženii (Moskva: Nauka, 1969). 
29 Zejména: Rostislav Alexandrovič Uljanovskij et al., ed.,  Komintern i Vostok: kritika kritiky (Moskva: Nauka, 
1978). 
30 Sergej B. Panin, Sovětskaja Rossija i Afghanistan. 1919–1929 (Moskva – Irkutsk: Izdatěľstvo Irkutskogo 
gossudarstvenogo pedagogičeskogo instituta, 1998). 
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od roku 1917 až do let 2. světové války včetně, věnuje kniha s poněkud zavádějící názvem 

Afghanskaja vojna Stalina. Borba za Centralnuju Aziju, jejímž autorem je ruský historik Jurij 

N. Tichonov.31 Obě práce již plně těží z otevření sovětských archivů v 90. letech. 

Užitečný přehled afghánských dějin 20. století představuje poměrně nová přehledová práce 

Viktora Grigorjeviče Korguna Istorija Afganistana. XX vek,32 věnující nemalou pozornosti i 

problematice sovětsko-afghánských vztahů. Přehledné zpracování dějin afgánské zahraniční 

politiky ve sledovaném období pak zastupují práce americko-rakouského historika Ludwiga 

W. Adamce,33 jakkoliv ve vztahu k sovětské politice přinášejí relativně málo. 

Sovětskou politikou vůči Afghánistánu a Persii v širším kontextu sovětské politiky ve 

střední a jihozápadní Asii se zabývají práce M I. Volodarského The Soviet Union and Its 

Southern Neighbours. Iran and Afghanistan, 1917–1933 a monografie autorského kolektivu 

vedeného Dmitrijem Alexejevičem Makejevem Centralnaja Azija i Južno-Kaspijskij region 

v vostočnoj politike Sovětskoj Rossii (1917–1922 gg.).34  

Monografie již zmiňovaného Moiseje Aronoviče Persice Zastenčivaja intervencija. O 

sovětskom vtorženii v Iran i Bucharu v 1920–1921 gg.35 představuje jednu z prvních prací 

ruských prací věnujících sovětské politice ve vztahu k Persii, které vyšly po rozpadu SSSR. 

Ve srovnání se svými staršími texty autor změnil svá stanoviska a sovětskou politiku v Persii 

nyní interpretuje jako čistě pragmatické pronikání, pouze účelově kryté ideologií podpory 

národně-osvobozeneckého hnutí. 

Na sovětské uplatnění doktríny národní a sociální revoluce v koloniálních a 

polokoloniálních zemí na Persii v kontextu britsko-ruského soupeření v Persii se soustřeďuje 

monografie íránského historika Younese Parsy Benaba The Soviet Union and Britain in Iran, 

1917–1927: A Case Study of the Domestic Impact of East-West Rivalry.36 Naproti tomu dnes 

už klasické, leč do značné míry i překonané, zpracování perské zahraniční politiky 

představuje přehledová práce dalšího íránského historika N. S. Fatemiho Diplomatic History 

                                                            
31 Jurij N. Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina. Borba za Centralnuju Aziju (Moskva: Jauza, 2008). 
32 Viktor Grigorjevič Korgun, Istorija Afganistana. XX věk (Moskva, IV RAN – Kraft+, 2004). 
33 Ludwig Warran Adamec, Afghanistan. 1900–1923. A Diplomatic History (Berkeley – Los Angeles: University 
of California Press, 1967), respektive Ludwig Warran Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs to the Mid-
Twentieth Century (Tucson: The University of Arizona Press, 1974). 
34 Mikhail I. Volodarsky, The Soviet Union and Its Southern Neighbours. Iran and Afghanistan, 1917–1933 
(Ilford – Portland: Frank Cass, 1994), respektive Dmitrij Alexejevič Makejev et al., Centralnaja Azija i Južno-
Kaspijskij region v vostočnoj politike Sovětskoj Rossii (1917–1922 gg.) (Vladimir: Vladimirskij Gosudarstvennyj 
Pedagogičeskij Universitět, 2004). 
35 Moisej Aronovič Persic, Zastenčivaja intervencija. O sovětskom vtorženii v Iran i Bucharu v 1920–1921 gg. 
(Moskva: Muravej-Gajd, 1999). 
36 Younes Parsa Benab, The Soviet Union and Britain in Iran, 1917–1927: A Case Study of the Domestic Impact 
of East-West Rivalry (Ann Arbor: Xerox University Microfilms, 1975). 
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of Persia, 1917–1923.37 Monografie uzbeckého historika Iskandera A. Jusupova 

Ustanovlenije i razvitije sovětsko-iranskich otnošenij (1917–1927 gg.) naproti tomu 

představuje jednu z prvních sovětských prací věnujících se tématu více do hloubky, která 

navzdory již poměrně vzdálené době vzniku přináší dodnes některé zajímavé detailní 

informace.38 Z úžeji specializovaných prací nelze opomenout monografii Vladimira L. Genise 

Krasnaja Persija. Bolševiki v Giljaně. 1920–1921,39 která se podrobným způsobem věnuje 

sovětskému pokusu o vývoz revoluce do Persie. 

Z hlediska zkoumání sovětské politiky vůči Turecku je důležitá zejména monografie 

tureckého historika Bülenta Gökaye Clash of Empires. Turkey between Russian Bolshevism 

and British Imperialism, 1918–1923,40 zabývající se však především tureckou zahraniční 

politikou v kontextu sovětsko-britského soupeření. Český pendant k této práci tvoří relativně 

nedávno vydaná populárněji laděná práce Jana Wannera Krvavý zrod moderního Turecka. 

Ankara mezi Londýnem a Moskvou.41 V tradičním pojetí diplomatických dějin o turecké 

zahraniční politice ve sledovaném období pojednává práce dalšího tureckého historika 

Salâhiho Ramsdana Sonyela Turkish diplomacy 1918–1923. Mustafa Kemal and the Turkish 

National Movement,42 jejímž největším kladem je, že přináší poměrně detailní informace o 

průběhu sovětsko-tureckých rozhovorů z léta 1920 a z počátku roku 1921, založené na 

tureckých pramenech. Jednu z mála prací zabývajících se (byť poměrně stručně) vztahem 

mezi sovětským Ruskem a Osmanskou říší v období od listopadu 1917 do října 191843 

představuje kniha sovětského autorského kolektivu vedeného Manvelem Arsenovičem 

Gasratjanem a Petrem Pavlovičem Moisejevem SSSR i Turcija. 1917–1979.44 Informačně 

bohatý přehled vývoje tureckého hnutí za nezávislost, byť poněkud poplatný době vzniku, pak 

                                                            
37 Nasrollah Saifpour Fatemi, Diplomatic History of Persia, 1917–1923 (New York: Russel F. Moore Company 
Inc., 1952). 
38 Iskander A. Jusupov, Ustanovlenije i razvitije sovětsko-iranskich otnošenij (1917–1927 gg.) (Taškent: Fan, 
1969). 
39 Vladimir Leonidovič Genis, Krasnaja Persija. Bolševiki v Giljaně. 1920–1921 (Moskva: Centr strategičeskich 
i političeskich issledovanij, 2000). 
40 Bülent Gökay, Clash of Empires. Turkey between Russian Bolshevism and British Imperialism, 1918–1923 
(Londýn – New York: I. B. Tauris & Co. Ltd., 1997). 
41 Jan Wanner, Krvavý zrod moderního Turecka. Ankara mezi Londýnem a Moskvou (Praha: Libri, 2009). 
42 Salâhi Ramsdan Sonyel, Turkish diplomacy 1918 –1923. Mustafa Kemal and the Turkish National Movement 
(Londýn – Beverly Hills: Sage Publications Ltd., 1975). 
43 Většina prací mapujících vzájemné vztahy mezi sovětským Ruskem a Tureckem totiž začíná až lety 1919 a 
1920, tj. obdobím během něhož v Turecku došlo k ustavení kemalistické vlády. 
44 Manvel Arsenovič Gasratjan a Petr Pavlovič Moisejev et al., SSSR i Turcija. 1917–1979 (Moskva: Nauka, 
1981). 
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přináší monografie dalšího sovětského historika Abdully Mardanoviče Šamsutdinova 

Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba v Turcii. 1918–1923 gg.45  

 

Poznámka k používaným pojmům, dataci, přepisu jmen, výslovnosti a zkratkám 

Pod pojmem závislé země se v práci rozumí území kolonií a protektorátů, nacházejících se 

pod svrchovaností některé z tehdejších mocností. Pod pojmem polozávislé země se rozumí 

území států, které ač z hlediska mezinárodního práva formálně nezávislé, ve skutečnosti 

podléhaly nepřímé kontrole některé tehdejší velmoci, případně kontrole velmocí jako celku. 

Pojem významově odpovídá Leninovu termínu polokolonie. 

Pojem Východ je užíván vesměs jako synonymum pojmu Orient. Tj. zahrnuje země 

Blízkého a Dálného východu a jižní Asie. V této práci však z praktických důvodů nezahrnuje 

Japonsko. 

Pojmem sovětské vedení a jeho variantami se v práci obecně rozumí členové Ústředního 

výboru SDDSR[b], respektive KSR[b],
46 od března 1919 pak členové Politického byra 

Ústředního výboru KSR[b].
47 

Pod geografickým pojmem sovětské Rusko, popřípadě Ruská sovětská federativní 

socialistická republika (dále jen RSFSR), se v práci chápe území na teritoriu bývalé Ruské 

říše, které podléhalo přímé nebo nepřímé kontrole sovětské vlády v Petrohradě, respektive od 

března 1918 v Moskvě. Pojem nezahrnuje území ovládané protivníky sovětské moci, území 

nově nezávislých států (Arménie, Ázerbájdžán, Estonsko, Finsko, Gruzie, Litva, Lotyšsko, 

Polsko) v jejich tehdejších hranicích, území bývalých ruských protektorátů ve střední Asii 

(Buchara, Chorezm-Chiva) a území ostatních formálně nezávislých sovětských republik, 

vzniklých ve sledovaném období. Je důležité si uvědomit, že rozsah tohoto území se ve 

sledovaném období měnil, zejména v závislosti na vývoji na frontách občanské války. 

Pojem Arménie označuje území Arménské demokratické republiky, respektive od prosince 

1920 území Arménské sovětské socialistické republiky v jejích tehdejších hranicích. 

                                                            
45 Abdulla Mardanovič Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba v Turcii. 1918–1923 gg. (Moskva: 
Nauka, 1966). 
46 Jejich seznam je přístupný z: Naftali Hirschkowitz et al., „Personaľnyj sostav Centralnogo komiteta RSDRP – 
RSDRP[b] – RKP[b] – VKP[b] – KPSS“, Spravočnik po istorii Kommunističeskoj Partii i Sovětskogo Sojuza, 
1898–1991, http://www.knowbysight.info/2_KPSS/10029.asp (staženo 15. 4. 2012). 
47 Jejich seznam viz Naftali Hirschkowitz et al., „Uzkyj sostav CK RSDRP[b] – Političeskoje bjuro RSDRP[b] – 
Bjuro CK RSDRP[b] – RKP[b] – Političeskoje bjuro CK RKP[b] – VKP[b] – Prezidium – Političeskoje bjuro CK 
KPSS“, Spravočnik po istorii Kommunističeskoj Partii i Sovětskogo Sojuza, 1898–1991, 
http://www.knowbysight.info/2_KPSS/07177.asp (staženo 23. února 2013). 
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Pod pojmem Ázerbájdžán se v práci rozumí území Ázerbájdžánské demokratické 

republiky, respektive od dubna 1920 území Ázerbájdžánské sovětské socialistické republiky 

v jejích tehdejších hranicích. 

Pojem Gruzie zahrnuje území Gruzínské demokratické republiky, respektive od února 

1921 území Gruzínské sovětské socialistické republiky v jejích tehdejších hranicích. 

Pod pojmem Indie se rozumí území Indického císařství (říše), tj. území skládající se 

z Britské Indie (tj. britské državy na Indickém poloostrově a v přilehlých oblastech přímo 

spravované Brity a rozdělené do jednotlivých provincií) a Knížecích států (tj. území 

domorodých států a státečků na Indickém poloostrově a v přilehlých oblastech, nacházejících 

se pod britskou svrchovaností). Indické císařství zahrnovalo území dnešní Indické republiky 

(bez tehdy existujících portugalských a francouzských enkláv), Pákistánu, Bangladéše, 

Barmy, Adenu, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů. 

Pojem Osmanská říše označuje v práci v období do 31. října 1918 území tohoto státu 

zahrnující teritorium dnešního Turecka, Sýrie, Libanonu, Izraele, Jordánska, Iráku a 

příslušných částí Saudské Arábie a Jemenu a to bez ohledu na skutečnost, že část tohoto 

území byla ve sledovaném období okupována vojsky mocností Dohody. V období od 1. 

listopadu 1918 do roku 16. března 1920 pojem Osmanská říše zahrnuje teritorium v zásadě 

odpovídající území dnešního Turecké republiky. V období od 17. března 1920 se pojem 

používá výlučně pro označení osmanské vlády v Cařihradě, kontrolující fakticky pouze území 

hlavního města a jeho nejbližšího okolí. 

Pod pojmem Persie se v práci rozumí území dnešního Íránu. Ke změně názvu došlo v roce 

1935. 

Pojem Turecko, popřípadě kemalistické Turecko, zahrnuje území pod efektivní kontrolou 

Vlády Velkého národního shromáždění Turecka, ustavené 23. dubna 1920 v Ankaře. 

Pod pojmem Turkestán se v práci chápe území Turkestánské sovětské federativní 

republiky, tj. teritorium bývalého Turkestánského kraje (území bývalé Zakaspické, 

Syrdarjinské, Samarkandské, Ferganské a Semirěčenské oblasti). Pojem nezahrnuje území 

Chorezemského chanátu a Bucharského emirátu a jejich nástupnických státních celků. 

Ostatní, zde nezmíněné, geografické pojmy jsou používány v jejich běžném soudobém 

chápání. 

 

Pro období do 13. února 1918 včetně se užívá datování podle tehdy v Rusku platného 

juliánského kalendáře, s tím, že datum pole gregoriánského kalendáře se uvádí v závorce. Pro 
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období od 14. února se používá datace podle gregoriánského kalendáře. V biografické příloze 

se veškerá data uvádí podle gregoriánského kalendáře. 

 

Veškeré geografické názvy a vlastní jména s výjimkou tureckých (popřípadě názvy 

některých institucí apod.) jsou v práci uváděna v českém přepisu. Afghánská a perské jména 

jsou zpravidla uváděna v přepisu dle jejich originální podoby (při vědomí skutečnosti, že 

přepis není v řadě případů zcela ustálen). Pro přepis vlastních jmen sovětských představitelů 

středoasijského a zakavkazského původu byla jako základ použita ruská podoba jmen (tj. 

uvádí se např. Mirza Davud Gusejnov namísto Mirzə Davud Hüseynov). 

Při zmiňování perských hodnostářů je v práci i v biografické příloze dávána před vlastním 

jménem přednost čestnému titulu (laqab), byl-li danou osobou užíván, např. namísto vlastního 

jména Mohammad Mosaddek titul Mosaddekossoltáneh. Významy přípon čestných titulů: -

douleh – státu, -soltáneh – trůnu, popřípadě monarchie, -molk – říše, -mamalek – říší.  

Turecká vlastní jména a tituly jsou uváděny v původní formě. Výslovnost následujících 

hlásek turecké abecedy se částečně liší od výslovnosti v češtině: c – znělé dž (např. cami 

[džami]/mešita), ç neznělé č (např. çorba [čorba]/polévka), ğ – měkké g, mezi samohláskami 

se téměř nevyslovuje a často naznačuje prodloužení předchozí samohlásky (např. Bağdat 

[Bádat]/Baghdád), ı – zadopatrové y (např. ışık [yšyk]/světlo), İ, i – odpovídá českému i 

(např. İsmet [Ismet]/vlastní jméno osoby), j – odpovídá českému ž (např. japon 

[žapon]/japonský), ş – odpovídá českému š (např. paşa [paša]), y – odpovídá českému j (např. 

bey [Bej]), ö, ü – vyslovují se podobně jako v němčině, â, î – stříška obvykle změkčuje a 

prodlužuje danou samohlásku. 
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1. Země Blízkého východu v sovětských představách a programových dokumentech 

 

Vladimír Iljič Lenin v roce 1915 napsal: „Na otázku, co by udělala strana proletariátu, 

kdyby jí revoluce dala v dnešní válce moc do rukou, odpovídáme: Navrhli bychom všem 

válčícím mír pod podmínkou, že budou osvobozeny kolonie a všechny závislé, utlačené a 

nerovnoprávné národy. Tu podmínku by nepřijala ani dnešní vláda Německa, ani dnešní vlády 

Anglie a Francie. V takovém případě bychom musili připravit a vést revoluční válku, tj. 

nejenom bychom nejráznějšími opatřeními plně uskutečnili celý svůj minimální program, ale 

také bychom začali soustavně burcovat k povstání všechny národy, které Velkorusové dosud 

utlačují, všechny kolonie a závislé země Asie (Indii, Čínu, Persii apod.) a také bychom – a to 

především – burcovali k povstání evropský socialistický proletariát proti jeho vládám a 

navzdory jeho sociálšovinistům. Nelze pochybovat o tom, že by vítězství proletariátu v Rusku 

vytvořilo neobyčejně příznivé podmínky pro rozvoj revoluce jak v Asii, tak v Evropě.“1  

Jak Lenin napsal, tak později on a jeho následovníci učinili. Dříve, než se budeme jejich 

konkrétními kroky na tomto poli ve vztahu ke státům Blízkého východu, je třeba věnovat 

pozornost tomu, jaké místo zaujímal Blízký východ v představách V. I. Lenina a dalších 

významných tvůrců politiky Sociálně demokratické dělnické strany 

Ruska[bolševiků]/Komunistické strany Ruska[bolševiků]. 

 

1.1 Země Blízkého východu v bolševických představách a dokumentech do Říjnové revoluce 

1.1.1 V. I. Lenin a země Blízkého východu 

Sovětská politika vůči zemím Blízkého východu vycházela z obecných marxistických 

představ o povaze a fungování mezinárodních vztahů dále rozvinutých počátkem 20. století 

V. I. Leninem a dalšími teoretiky v teorii imperialismu. Země Blízkého východu se v těchto 

představách objevují jako součást Leninova celkového pohledu na Asii, respektive jako 

součást jeho názorů na závislé a polozávislé země. Leninův pohled na blízkovýchodní země je 

proto silně spjatý s jeho názory na koloniální a národnostní otázku, jakož i s jeho kritikou 

zahraniční politiky carské vlády vůči státům v tomto prostoru.  

Leninovy názory ve vztahu k  závislým a polozávislým zemím se formovaly postupně 

v závislosti na vývoji politických událostí, jakož i v návaznosti na diskuse probíhající v rámci 

mezinárodního socialistického hnutí. Lenin si ve svých publicistických a později i 

teoretických pracích všímal nejprve jednotlivých aspektů politického vývoje a mezinárodního 

                                                            
1 Vladimír Iljič Lenin, O národnostní a koloniální otázce (Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958), 
252–253. 
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postavení výše zmíněných zemí a postupně z nich vyvozoval širší závěry, které posléze spojil 

do ucelené koncepce. Celistvého charakteru dosáhly jeho názory ve vztahu k polozávislým a 

závislým zemím přibližně až kolem roku 1916. Vzhledem k tomu, že Leninovy názory měly 

později rozhodující vliv na formulaci zahraničně-politických koncepcí sovětského státu, je 

třeba si jejich vývoj, přinejmenším pokud jde závislé a polozávislé země, rozebrat podrobněji. 

Lenin při formulování svých názorů ve vztahu k polozávislým a závislým zemím vycházel 

z myšlenek Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Marx a Engels se otázkou závislých a 

polozávislých zemí ve svých pracích přímo nezabývali. Jejich ideové dědictví, ze kterého 

Lenin při formulování svých názorů ve vztahu k polozávislým a závislým zemím vycházel, 

tak bylo v tomto ohledu poměrně úzké a nerozvinuté. Jejich práce nicméně obsahovaly 

principy, na které na přelomu 19. a 20. století (tj. v době, kterou teprve můžeme považovat za 

vlastní období zrodu mezinárodního pozadí pro koloniální otázku) navázali teoretici sociálně-

demokratického hnutí (včetně Lenina): uznání zvláštností východních společností, spojení 

koloniální expanze s prvotní akumulací kapitálu, rozporná sociálně-historická role 

mezinárodního kapitalistického panství v zemích Asie, Afriky atd., formy a metody 

koloniálního vykořisťování a vzájemná závislost národně-osvobozeneckého hnutí v koloniích 

a proletářského třídního boje v metropoli, myšlenka „zkrácené“ či zcela „nekapitalistické“ 

cesty rozvoje zaostalejších zemí a rozlišení progresivní a reakční stránky nacionalismu.2  

Lenin dále navazoval na myšlenky řady představitelů předválečného socialistického hnutí, 

mj. na myšlenku vtělenou do tzv. Erfurtského programu Sociálně demokratické strany 

Německa o boji proti veškerému vykořisťování a utlačování bez ohledu na příslušnost ke 

společenské třídě, straně, pohlaví či rase.3 Od Rosy Luxemburgové převzal např. ideu 

rozhodného boje proti koloniální expanzi s cílem zbavit kapitalismus jeho rezerv apod.4 Lenin 

také využil některé podněty plynoucí z diskuzí o koloniální a národnostní otázce v rámci II. 

internacionály, přičemž se sám do těchto diskuzí zčásti nepřímo zapojil.  

Socialistické hnutí se koloniální otázkou coby samostatným problémem poprvé zabývalo 

na svém kongresu v Londýně v roce 1896. Zde byla přijata rezoluce, která veškerou 

koloniální politiku, bez ohledu na její formální zdůvodnění, odsuzovala jako snahu o rozšíření 

pole kapitalistického vykořisťování, ke kterému docházelo výlučně v zájmu třídy kapitalistů. 

                                                            
2 F. B. Beleljubskij, „Meždunarodnoje rabočeje dviženije i borba protiv kolonializma do sozdanii Kominterna“, 
in Komintern i Vostok: borba za leninskou strategiju i taktiku v nacionaľno-osvoboditeľnom dviženii, ed. 
Rostislav Alexandrovič Uljanovskij et al. (Moskva: Nauka, 1969), 24 a nn. 
3 Ibid., 34. 
4 Ibid., 36. 
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Zároveň zde byla (v souvislosti s polskou otázkou) přijata myšlenka práva všech národů na 

sebeurčení.5 

Již jako zcela samostatný bod programu byla koloniální otázka řešena na Mezinárodním 

socialistickém kongresu v Paříži v roce 1900. Kongres zopakoval své odsouzení kolonialismu, 

přičemž současně přijal doporučení pro praktickou činnost sociálně demokratických stran ve 

vztahu ke koloniální otázce, připravené R. Luxemburgovou. Podle tohoto doporučení měl 

organizovaný proletariát využít všechny prostředky, kterými disponoval, aby bojoval 

proti koloniálnímu rozšíření se buržoazie. Měl pečlivě studovat koloniální otázku všude, kde 

pro to byly vhodné ekonomické podmínky a zejména měl napomáhat vzniku socialistických 

stran v koloniích, které by udržovaly těsný kontakt se stranami v metropolích jednotlivých 

koloniálních mocností.6 

Ještě podrobnější doporučení bylo přijato v roce 1904 během Mezinárodního 

socialistického kongresu v Amsterodamu. Sociálně demokratické strany podle něj měly: 1) 

bránit všem koloniálním dobyvatelským tažením a vojenským výdajům na kolonie, 2) bojovat 

proti tomu, aby bohatství kolonií bylo rozkrádáno třídou velkých kapitalistů, 3) odhalovat 

v tisku všechny násilnosti na domorodcích a žádat energická opatření na jejich ochranu před 

násilnostmi a kapitalistickým vykořisťováním, 4) navrhovat a podporovat opatření, která by 

mohla zlepšit situaci domorodců, zejména pokud jde o veřejně prospěšné práce, hygienická 

opatření, budování škol atd., 5) požadovat pro domorodce svobodu a samostatnost, která 

odpovídala úrovni jejich rozvoje s konečným cílem plné emancipace kolonií a za 6) 

požadovat důslednou parlamentní kontrolu nad zahraniční politikou, aby nepodléhala vlivu 

„plutokratických klik.“7 

Na následujícím socialistickém kongresu ve Stuttgartu v roce 1907 se kolem koloniální 

otázky rozpoutala bouřlivá diskuze, když se část socialistických teoretiků pokusila prosadit 

teze o „socialistické koloniální politice“, tj. myšlenku, že koloniální politika může při 

socialistickém režimu sehrát civilizační úlohu.8 

A právě v souvislosti s diskuzemi na stuttgartském kongresu si koloniální otázky poprvé ve 

svých pracích povšimnul i V. I. Lenin. Reagoval na diskuse probíhající na kongresu článkem 

Mezinárodní socialistický kongres ve Stuttgartu, který byl otištěn 20. října 1907 

v sedmnáctém čísle listu Proletarij, vydávaném Leninem v Ženevě.9 Lenin se v něm postavil 

                                                            
5 Ibid., 40. 
6 Ibid., 40–41. 
7 Ibid., 42–43. 
8 Ibid., 44–45. 
9 Zkrácený text článku viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 30–32. 
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na stranu odpůrců „socialistické koloniální politiky.“ Konstatoval, že koloniální politika 

buržoazie: „… je založena na přímém zotročování domorodců...“10 Za této situace, aniž by, 

podobně jako např. Karl Kautsky, zpochybňoval potřebu boje za reformy poměrů v koloniích, 

považoval jakékoliv prohlášení, které by v principu přijímalo koloniální politiku jako 

možnou, za krok k podřízení proletariátu buržoazní ideologii a buržoaznímu imperialismu. 

Lenin při této příležitosti také upozorňoval, že dalekosáhlá koloniální politika způsobila, že 

evropský proletář se nyní částečně dostal do situace, kdy společnost byla z části vydržována 

nikoliv jeho prací, jako tomu bylo dříve, ale prací zotročených koloniálních domorodců. 

Lenin v této souvislosti uvedl příklad britské buržoazie, která měla podle něj z britských 

kolonií větší zisky, než z britských dělníků.11  

Situace na Blízkém východě a její hodnocení se poprvé v pracích V. I. Lenina objevila 

v článku Hořlaviny ve světové politice, otištěném 23. července (5. srpna 1908) v třicátém 

třetím čísle listu Proletarij. Lenin se v něm zamýšlel mj. nad tehdejší revoluční situací v Persii 

a v Osmanské říši.12 V tamních revolučních událostech viděl s přihlédnutím k soudobému 

nárůstu revolučního hnutí v řadě evropských zemí „…obrysy nové a nepoměrně vyšší etapy 

mezinárodního boje proletariátu…“13 V případě Persie zároveň ostře kritizoval roli ruského 

carského režimu při šáhově převratu, kdy v závěru června 1908 oddíly perských kozáků, jimž 

veleli ruští důstojníci, na příkaz šáha Mohammada Alího rozehnaly medžlis (parlament). 

Současně však upozorňoval, že britské stanovisko, kdy Velká Británie oficiálně zůstala 

stranou tohoto konfliktu, jasně nahrávalo šáhově straně. Britská politika tudíž objektivně 

napomáhala potlačení revoluce. Lenin nicméně uvítal, že odpor proti šáhovu režimu nadále 

pokračoval.  

Obdobně se zamýšlel i nad situaci v Osmanské říši, kde byl sultán Abdülhamit II. donucen 

v důsledku revolučního hnutí ve vojenských posádkách v Makedonii, vedeného mladoturky, 

k obnovení platnosti ústavy, pozastavené jím samým o třicet let dříve. Lenin však v tomto 

ústupku neviděl konec revoluce, ale příslib dalších a mnohem radikálnějších změn vrcholících 

v občanské válce.  

Lenin revoluční události v obou blízkovýchodních zemích (a v Asii celkově) vítal, přičemž 

se současně zamýšlel i nad jejich významem pro revoluci v Evropě a zejména v Rusku. 

Přivítal při této příležitosti překážky, které úspěchu revolučních hnutí v Asii stavěly do cesty 

evropské mocnosti. Tyto překážky podle jeho přesvědčení představovaly pro dotčené národy 

                                                            
10 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 31. 
11 Ibid., 32. 
12 Kromě toho také nad situací v Indii, Číně a Francii a v dalších zemích. 
13 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 33. 
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tvrdou školu, která jim nakonec měla pomoci zvítězit v jejich revoluci.14 Kontrarevoluční 

snahy evropských mocností tak: „zocelí miliony a desítky milionů proletářů v Asii, zocelí je 

k stejně vítěznému boji proti utiskovatelům…. Evropský uvědomělý dělník má už v Asii 

soudruhy, a těchto soudruhů bude přibývat nejen každý den, ale každou hodinu.“15 Revoluční 

události v Persii a Osmanské říši (nemluvě již o dalších asijských zemích) a tehdejší rozvoj 

proletářského hnutí v Evropě však zároveň podle Leninova názoru stavěly ruskou revoluci do 

zvláštní a mimořádně těžké situace. Ruská revoluce sice na jednu stranu získávala v těchto 

hnutích své spojence, ale současně s tím i nového nepřítele – mezinárodní reakci. Lenin totiž 

soudil, že reakce proti vzmáhajícímu se boji proletariátu v kapitalistických zemích by byla 

nevyhnutelná a nevyhnutelně by sjednocovala buržoasní vlády celého světa proti každému 

lidovému hnutí jak v Asii, tak i v Evropě.16 

Na tyto své myšlenky navázal v dalším článku nazvaném Události na Balkáně a v Persii, 

který vyšel 16. října 1908 (29. října 1908) v třicátém sedmém čísle listu Proletarij.17 Lenin 

v tomto článku konstatoval souvislost revoluce v Rusku a revolučních událostí v asijských 

zemích, jmenovitě v Persii a v Osmanské říši. Současně však vyjádřil obavy ze vzniku 

kontrarevoluční koalice evropských mocností, která by obě výše zmíněné revoluce zadusila.18 

Přípravy ke vzniku takové koalice spatřoval ve schůzkách vrcholných politiků, ke kterým 

došlo v průběhu srpna a září 1908, mj. v souvislosti s přípravou rakousko-uherské anexe 

Bosny a Hercegoviny a cestou ruského ministra zahraničních věcí A. P. Izvolského do střední 

a západní Evropy.19 Lenin soudil, že obě revoluce byly navzdory tvrzení evropských 

diplomatů a příznivě naladěnému tónu buržoazního tisku v rozporu se zájmy evropské 

buržoazie. V případě jejich vítězství by se totiž podle něho demokratické hnutí rozšířilo na 

Balkán a dále do Asie, zejména do Indie. V této souvislosti viděl dvě hybné síly evropské 

politiky té doby – 1) konkurenci kapitalistických mocností a snahu rozšířit vlastní državy a za 

2) strach z demokratického hnutí v závislých a polozávislých zemích. Proletariát by 

s ohledem na nebezpečí, které podle Leninova přesvědčení hrozilo oběma revolucím (v tomto 

ohledu varoval mj. před Ruskem, které považoval za hlavního protivníka revoluce v Persii), 

měl demaskovat „buržoasní pokrytce“ a ukázat nejširším masám reakčnost evropských vlád. 

Všechny socialistické strany by podle něj proto měly zesílit agitaci v masách a jasně a 
                                                            
14 Ibid., 34. 
15 Ibid., 36. 
16 Ibid., 38–39. 
17 Text článku viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 40–50. 
18 Lenin se v této souvislosti mj. obával ruského zákroku proti revoluci v Persii. A to nejen s ohledem na výše 
zmíněnou účast carských důstojníků v šáhově červnovém převratu, ale také s ohledem na nepřátelský tón 
ruského liberálního tisku vůči perské revoluci. 
19 Jejím cílem byly rozhovory o možnostech změny statutu úžin Bosporu a Dardanely. 
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zřetelně ukázat: „…fakta svědčící o tom, jak ničemnou roli hrají všechny spojenecké 

mocnosti, ať už přímo vykonávají funkci četníka, nebo jen vystupují jako jeho pomocníci, 

přátelé a finančníci.“20 Do tohoto procesu se měli zapojit i nejen všechny ruské sociálně 

demokratické organizace, ale také poslanci ve Státní dumě. Měli ukázat zejména, 1) že 

„reakční spiknutí“ mocností s cílem přímého potlačení revoluce v Asii už bylo faktem, 2) 

reálné plody tohoto „spiknutí“ – útok proti mladoturecké revoluci,21 pomoc Ruska při 

potlačování revoluce v Persii, vměšování do cizích záležitostí a porušování základního 

principu demokracie – práva na sebeurčení národů a za 3) poukazovat na to, že všechny 

buržoazní strany, včetně liberálních (počítaje v to i ruské Konstituční demokraty) hájily zájmy 

kapitalistické zahraniční politiky, byť třebas zdůrazňovaly jiné její formy, než nejreakčnější 

živly.22 

K otázce závislých zemí se Lenin znovu vrátil až o tři roky později, v lednu 1911 ve své 

korespondenci se spisovatelem A. M. Gorkým. V reakci na Gorkého výtky mj. uvedl, že 

odpor proti koloniální politice podle sociálních demokratů nebrzdil rozvoj kapitalismu, ale 

naopak jej urychloval. Nutil jej totiž používat kulturnějších a technicky vyspělejších metod, 

přičemž tento kvalitativní posun kapitalismu byl zároveň výhodný i pro sociální demokraty, 

protože přibližoval okamžik jeho vyčerpání - „… vítězství nad kapitalismem není v ničem 

jiném než v jeho rozvoji.“23 

Svůj vztah k revolucím v Asii V. I. Lenin znovu definoval v článku Demokracie a 

narodnictví v Číně, který vyšel pod pseudonymem Vl. Iljin 15. července 1912 v sedmnáctém 

čísle časopisu Něvskaja Zvězda. Lenin zde při hodnocení programového textu prozatímního 

prezidenta Čínské republiky dr. Sunjatsena přišel s myšlenkou, podle které revoluční hnutí 

v asijských zemích naznačovalo, že Asie vstoupila na cestu západu. Do boje za tytéž ideály, o 

které dříve usilovala Evropa. V této souvislosti soudil, že zatímco v případě Evropy byla 

historická role buržoasie již vyčerpána a čekal ji jen pád, v případě Asie tomu bylo jinak. Zde 

byla buržoasie dosud schopna sehrát pozitivní roli v boji proti reakci. Její hlavní oporou 

v tomto zápasu bylo rolnictvo.24 Lenin dále konstatoval, že program asijských revolucionářů 

byl, přes dílčí sympatie k myšlenkám evropského socialismu, zcela v intencích buržoazní 

                                                            
20 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 47. 
21 Myšlena byla patrně anexe Bosny a Hercegoviny a vyhlášení nezávislosti Bulharska a Kréty. 
22 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 48–49. 
23 Ibid., 52. 
24 Ibid., 60. 
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demokracie a prosazování kapitalismu. Z toho pak odvodil závěr, že revoluční události 

v asijských zemích otvíraly, byť i neplánovaně, cestu k nástupu kapitalismu v Asii.25 

Lenin také nadále věnoval značný prostor kritice ruské zahraniční politiky. V této 

souvislosti se osten jeho kritiky neobracel pouze proti carské vládě, ale Lenin kritizoval také 

pravicové ruské politické strany, zejména Svaz 17. října (okťabristy) a Konstituční demokraty 

(kadety), které obviňoval, že prosazovaly stejnou velmocenskou imperialistickou politiku, 

jako carská vláda.26 Odmítal zejména jejich volání po osvobození balkánských Slovanů 

z osmanského útlaku, protože skutečnou překážkou svobody slovanských rolníků na Balkáně, 

stejně jako tureckých, byl podle něj útlak ze strany jejich statkářů a vlád.27 

Svůj postoj k revolucím v Asii V. I. Lenin v obecnější rovině dále vymezil v třetí části 

článku Historický osud učení Karla Marxe28 a ve článcích Probuzení Asie29 a Zaostalá 

Evropa a pokroková Asie,30 které vyšly v průběhu března a května 1913 ve stranickém listu 

Pravda, vycházejícím v Petrohradě. Lenin v článcích využil některé své myšlenky, které již 

svého času zmínil v článku Demokracie a narodnictví v Číně, a které zde dále rozvinul. 

Revoluce v Asii31 celkově uvítal. Jejich vypuknutí dával do souvislosti s působením 

světového kapitalismu a s revolucí v Rusku. Soudil přitom, že ať revoluce skončily jakkoliv, 

návrat zpět ke starým poměrům již nebyl možný. Revoluční hnutí v asijských zemích podle 

něj představovalo známku toho, že Asie vstoupila do boje za tytéž ideály jako Evropa.32 

Evropští bojovníci proti kapitalismu mohli tento vývoj jen uvítat a měli by z příkladu 

asijských revolucionářů načerpat odvahu pro svůj vlastní zápas. Revoluce v asijských zemích 

podle Lenina současně ukázaly výraznou diferenciaci místního proletariátu od nejrůznějších 

skupin buržoazie stejně jako „bezcharakternost“ a „podlost“ liberalismu a vůbec evropské 

buržoasie, která se pod tlakem asijského revolučního hnutí uchylovala k podpoře asijské 

reakce.33 Ačkoliv historická role buržoazie v Asii ještě nebyla vyčerpána, pracující asijských 

zemí se, nehledě na to, v tomto zápasu mohli opřít o spolehlivého spojence – evropský 

                                                            
25 Ibid., 62–63. 
26 Viz např. Leninovy články O lišce a kurníku a Ostudná rezoluce, otištěné 18. října 1912 v Pravdě. Viz Lenin, 
Sebrané spisy, sv. 22, 169–170, respektive 170–171. 
27 Lenin, Sebrané spisy, sv. 22, 171. 
28 Článek vyšel 1. března 1913 v č. 50 listu Pravda. Text článku viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 
74–75. 
29 Článek vyšel 7. května 1913 v č. 103 listu Pravda. Text článku viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 
78–79. 
30 Článek vyšel 18. května 1913 v č. 113 listu Pravda. Text článku viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 
82–83. 
31 Tj. revoluci mladotureckou, perskou a čínskou. 
32 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 74. 
33 Ibid., 75, respektive 82. 
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proletariát. Jeho vítězství, které by osvobodilo nejen národy evropské, ale také asijské, 

nemohla podle Lenina žádná síla na světě zabránit.34 

Po téměř roční přestávce se V. I. Lenin k otázce závislých a polozávislých zemí v Asii 

vrátil na jaře 1914 v kontextu svého zkoumání národnostní otázky a souvisejícího práva 

národů na sebeurčení. Stalo se tak v sérii článků O právu národů na sebeurčení, které vydal 

pod pseudonymem V. Iljin v dubnu, květnu a červnu 1914 ve čtvrtém, pátém a šestém čísle 

sociálně demokratického (bolševického) časopisu Prosvěščenije, který vycházel v Petrohradu. 

Lenin v článku polemizoval s názory známé sociálně demokratické teoretičky Rosy 

Luxemburgové na právo na sebeurčení národů.  

Lenin se kromě jiného dotkl problematiky asijských států v souvislosti s tvrzením Rosy 

Luxemburgové, kterým zpochybňovala myšlenku Karla Kautského, že národní stát byl 

formou státu, která nejlépe odpovídá soudobým, tj. kapitalistickým podmínkám, zatímco 

národnostně smíšené státy byly státy, jejichž vnitřní struktura byla buď nenormální, nebo 

nedostatečně vyvinutá. Lenin, který v tomto ohledu zastával stejné stanovisko jako Karl 

Kautsky, uvedl příklad Asie, která se z větší části nacházela v postavení kolonií velmocí nebo 

států na nich silně závislých. Podmínky pro nejsvobodnější a nejintenzívnější rozvoj 

kapitalismu se zde vytvořily pouze v Japonsku, tj. v samostatném národním státě. Lenin sice 

vyjádřil pochyby, zda v Asii dojde k vytvoření systému samostatných národních států 

obdobným způsobem jako dříve v Evropě, než se kapitalismus zhroutí. Považoval nicméně za 

nesporné, že kapitalismus probudil Asii a tím v ní všude vyvolal i národní hnutí, jejichž 

tendencí bylo vytvoření samostatných národních států. A právě tyto národní státy poskytovaly 

podle Leninova přesvědčení nejlepší podmínky pro vývoj kapitalismu.35 Lenin tudíž 

předpokládal, že v Asii dojde ke vzniku nových národních států. 

Polemizoval s R. Luxemburgovou, podle které nebyla zásada práva národů na sebeurčení 

vyjma Ruska zahrnuta do programu žádné sociálně demokratické strany v Evropě. Lenin 

k tomu však uvedl, že bylo omylem hledat tuto zásadu v programech západoevropských 

sociálně-demokratických stran, v době, kdy tam již proběhly buržoazní revoluce a kdy tam 

národnostní otázka již byla vyřešena. Ve východní Evropě a v Asii, tj. v Rusku, Persii, 

Osmanské říši, Číně apod. však období buržoazních revolucí začalo teprve v roce 1905. Tyto 

revoluce pak probudily celou řadu „buržoazně demokratických národních hnutí“, která 

usilovala o vytvoření nezávislých a národně jednotných států.36 Buržoazně demokratické 

                                                            
34 Ibid., 83. 
35 Ibid., 182. 
36 Ibid., 187–188. 
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přetváření států, které všude vedlo ve větší či menší míře k ustavování samostatných 

národních států, tak v Asii ještě nebylo dokončeno, či vůbec teprve začínalo. Lenin zde 

rozvinul myšlenku, kterou původně zmínil již ve svých nepublikovaných Tezích 

k národnostní otázce z června 1913, jež byly podkladem pro sérii přednášek, které přednesl 

v průběhu července 1913 v různých švýcarských městech.37  

Výše zmíněným argumentem Lenin zdůvodňoval přítomnost zásady práva na sebeurčení 

národů v programu bolševické strany, přičemž soudil, mj. v návaznosti na resoluci 

mezinárodního socialistického kongresu v Londýně z roku 1896, že proletářské strany musí za 

této situace, pokud jde o národnostní politiku, zastávat dvoustranné stanovisko – uznávat 

právo národů na sebeurčení, protože buržoasně demokratická přeměna výše zmíněných států 

není ještě skončena a „dělnická demokracie“ důsledně obhajuje princip rovnosti národů a 

současně prosazovat co nejužší svazek „třídního boje“ proletariátu všech národů daného státu 

nezávisle na tom, jak buržoasie mění jeho hranice.38  

Na tyto své úvahy Lenin krátce navázal po vypuknutí první světové války v brožuře, 

Socialismus a válka. Stanovisko SDDSR k válce, kterou napsal společně s Grigorijem 

Jevsejevičem Zinověvem a která vyšla v srpnu 1915 v Ženevě. Hlavním cílem práce bylo 

ozřejmit stanovisko Lenina a jeho stoupenců k stávající válce a jejímu charakteru. Autoři 

proto ve zmiňované práci nejdříve rozpracovali své myšlenky týkající se teorie války. Války 

v práci rozdělili na útočné a obranné, přičemž za spravedlivé považovali, v souladu 

s tradicemi evropské filozofie, jen ty druhé. Mezi obranné války počítali mj. války, ve kterých 

by se utlačované, závislé a nerovnoprávné státy (např. Indie, Persie a Čína) postavily (bez 

ohledu na to, kdo reálně válku začal) utlačovatelským velmocím.39 Probíhající světové válce 

však tento charakter odmítli přiznat. Považovali ji za válku utlačovatelů vedenou za posílení a 

rozšíření tohoto útlaku. Její nespravedlnost konkrétně spatřovali mj. ve válečných cílech 

Ruska, které se podle nich v případě vítězství chystalo zmocnit se Haliče, severovýchodní 

Anatólie40 a Cařihradu. Obdobné cíle však viděli u všech rozhodujících válčících mocností. 

Pro socialisty z toho podle nich plynulo poučení, že by měli využít této války ke svržení 

kapitalismu, což by mj. bylo jedinou zárukou nastolení skutečného a trvalého míru. Autoři 

byli přesvědčeni, že dosažení tohoto cíle nebylo možné, pokud by se socialisté důsledně 

nepostavili proti jakémukoliv utlačování národů. Socialisté v utlačovatelských zemích měli 

                                                            
37 Ibid., 88. 
38 Ibid., 215. 
39 Grigorij Zinověv a N. Lenin, Socialism i vojna (Otnošenije R. S. D. R. P. k vojně) (Ženeva: Socialdemokrat, 
1915), 5. Viz též Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 26 (Praha: Svoboda, 1986), 333. 
40 V pojetí autorů Arménie. 



25 
 

proto hájit právo utlačovaných národů na sebeurčení, počítaje v to i právo na politické 

oddělení. Autoři si od toho ovšem neslibovali vznik množství malých států, ale naopak to pro 

něj tvořilo předpoklad pro svobodné a širší vytváření velkých států na federativním principu, 

tj. států výhodných pro masy a lépe odpovídajících hospodářskému vývoji. Povinností 

socialistů utlačovaných zemí naproti tomu bylo bojovat za úplnou jednotu (včetně organizační 

jednoty) dělníků utlačovaných i utlačujících národů.41 Další část brožury pak autoři věnovali 

konkrétní politice evropských sociálně demokratických stran (samozřejmě včetně ruských 

odnoží) ve vztahu k probíhající světové válce. 

Požadavek osvobození všech utlačovaných a nerovnoprávných národů (a rovněž tak všech 

kolonií) se stal také součástí Leninova mírového programu, tak jak jej stručně nastínil 

v jedenáctém bodě svého textu Několik tezí. Poznámka redakce.“42  Text byl otištěn 13. října 

1915 ve 47. čísle časopisu Social-Demokrat jako přehled aktuálních úkolů organizací SDDSR 

v Rusku. Pro případ, že by v důsledku revoluce přešla moc v Rusku do rukou strany 

proletariátu, Lenin předpokládal, že všem válčícím státům by byl navržen mír pod podmínkou 

osvobození kolonií a všech závislých, utlačených a nerovnoprávných národů. Lenin nicméně 

počítal s tím, že tuto podmínku by žádná vláda válčících států nepřijala. V takovém případě 

by bylo třeba připravit se na vedení revoluční války, což by mj. obnášelo nutnost začít 

soustavně burcovat k povstání všechny národy, které Rusové doposud utlačovali, ale také 

všechny kolonie a závislé země Asie (zejména Indii, Čínu, Persii apod.). Vítězství proletariátu 

v Rusku by tento úkol značně ulehčilo, protože by vytvořilo příznivé podmínky pro rozvoj 

revoluce v Asii, ale také v Evropě.43  

Výše uvedené myšlenky pak Lenin dále rozvinul v textu Socialistická revoluce a právo 

národů na sebeurčení.44 Lenin v textu mj. rozlišil tři typy zemí z hlediska sebeurčení národů: 

1) vyspělé kapitalistické státy západní Evropy, ve kterých již dávno skončila „buržoazně 

pokroková národní hnutí“ a které nyní utlačovaly jiné národy v koloniích apod., 2) země 

východní Evropy, včetně Rakousko-Uherska, Ruska a Balkánu, kde se buržoazně 

demokratické národní hnutí značně rozvinulo ve 20. století a za 3) polokoloniální země, jako 

byla např. Čína, Persie, Osmanská říše a kolonie, kde se buržoasně demokratická hnutí teprve 

začínala rozvíjet. V případě třetí skupiny z toho rozdělení podle Lenina vyplývalo, že 

socialisté měli požadovat bezpodmínečné a okamžité osvobození kolonií, jinými slovy 

                                                            
41 Zinověv a Lenin, Socialism i vojna, 17. Viz též Lenin, Sebrané spisy, sv. 26, 349. 
42 Viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 250–253. 
43 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 253. 
44 Text vyšel nejprve v dubnu 1916 v druhém čísle teoretického časopisu zimmerwaldské levice Vorbote a 
posléze v říjnu 1916 v časopisu Sbornik Social-Demokrata. 
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přiznání práva na sebeurčení jejich obyvatelstvu. Současně měli co nejenergičtěji podporovat 

nejrevolučnější skupiny „buržoasně demokratických národně osvobozeneckých hnutí“ 

v těchto zemích a podporovat jejich povstání a případně i jejich revoluční válku proti 

imperialistickým mocnostem, které je utlačovaly.45 

Své smýšlení o celkové povaze soudobého mezinárodního řádu, včetně postavení zemí 

Blízkého východu v něm V. I. Lenin shrnul ve své brožuře Imperialismus jako nová etapa 

kapitalismu, kterou napsal v první polovině roku 1916 a vydal v létě 1917 v Petrohradě.46 

Lenin zde formuloval základní rysy soudobé etapy vývoje kapitalismu – etapy imperialismu: 

1) koncentrace výroby a kapitálu mající za následek vznik monopolů, které získávají 

rozhodující úlohu v hospodářství, 2) splynutí bankovního a průmyslového kapitálu a vznik 

finanční oligarchie, 3) vývoz kapitálu dosahující většího významu než vývoz zboží, 4) vznik 

mezinárodních monopolistických svazů kapitalistů a za 5) teritoriální rozdělení světa mezi 

největší kapitalistické mocnosti a s ním související boj o nové trhy a sféry vlivu (jinými slovy 

za nové rozdělení světa).47 

Jaké místo v této teorii Lenin vytyčil závislým a polozávislým zemím? Lenin v první řadě 

konstatoval, že kapitalistické mocnosti v předcházejícím období dokončily definitivní 

rozdělení světa, kdy všechna doposud neobsazená území (tj. území, které nepatřila nějakému 

státu) proměnily ve své kolonie tak, že žádné neobsazené území již nezbylo. Toto rozdělení 

světa považoval za důsledek vývoje soudobého kapitalismu k jeho monopolistickému stádiu, 

protože jedině ovládání kolonií a výlučná kontrola nad zdroji surovin skýtaly monopolu plnou 

záruku úspěchu proti všem nahodilostem boje s konkurencí.48 A právě tato snaha získat co 

nejvýhodnější pozici vedla finanční kapitál ke snaze uchvátit co nejrozsáhlejší území. 

K dobývání a vytváření kolonií nicméně vedly finanční kapitál také zájmy na vývozu 

kapitálu, pro jehož uplatnění koloniální trhy často skýtaly výhodnější podmínky. Dosažené 

rozdělení světa však podle Lenina nebylo možné považovat za konečné, protože vždy 

existovala značná pravděpodobnosti jeho nového přerozdělení v závislosti na proměnách 

poměru sil, daného nerovnoměrným vývojem kapitalismu v jednotlivých zemích. 

Lenin dále podal obraz teritoriálního rozdělení soudobého světa a jeho změn za několik 

posledních desetiletí. Pro stávající období vývoje kapitalismu viděl dvě hlavní skupiny zemí – 

koloniální mocnosti a kolonie. Zahrnul však do tohoto obrazu i tak zvané polokolonie, mezi 

                                                            
45 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 268–269. 
46 Text brožury viz Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 27 (Praha: Svoboda, 1986), 321–444. Text je 
známějším pod svým pozdějším názvem Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu. Viz Lenin, Sebrané 
spisy, sv. 27, 321. 
47 Lenin, Sebrané spisy, sv. 27, 405. 
48 Ibid., 398–399. 
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které, vedle Číny, počítal právě Persii a Osmanskou říši. Polokolonie byly podle Lenina země, 

které „…jsou typickým příkladem přechodných forem, s nimiž se setkáváme ve všech 

oblastech přírody a společnosti,“49 tj. země, které byly přes formální politickou nezávislost 

pozvolna svazovány sítěmi finanční a diplomatické závislosti a stávaly se tak koloniemi 

kapitalistických velmocí. Finanční kapitál totiž podle něho dosáhl již takové síly, že byl 

schopný si podřizovat i politicky nezávislé státy. Finančnímu kapitálu však podle Leninova 

názoru nejvíce vyhovovalo úplné podřízení spojené se ztrátou politické nezávislosti. Tyto 

země se tak v éře monopolistického kapitalismu, kdy ostatní svět byl již rozdělen, 

nevyhnutelně staly předmětem prudkého boje jednotlivých kapitalistických velmocí.50 Snaha 

finančního kapitálu o jejich podrobení a jeho intenzivní pronikání však, jak Lenin shodně 

s Rudolfem Hilferdingem konstatoval, v těchto zemích vyostřovala domácí rozpory a budila 

odpor. Rozkládala a revolucionizovala staré sociální poměry, ničila agrární uzavřenost a 

vtahovala tyto země a jejich národy do kapitalistického víru. Zároveň jim tím ovšem dávala 

do rukou prostředky k jejich osvobození a stavěla před ně cíl zřízení jednotného národního 

státu, jakožto nástroje hospodářské a kulturní svobody. 

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že Lenin ve své práci Imperialismus jako 

nejvyšší stádium kapitalismu zapojil země Blízkého východu do své teorie mezinárodního 

řádu, kterou v této práci představil v ucelené podobně, avšak o konkrétní taktice, jakou bylo 

třeba vůči těmto zemím, počítaným mezi tzv. polokolonie, sledovat, napověděl jen málo. 

V červenci 1916 V. I. Lenin navázal na své myšlenky vtělené v létě předchozího roku do 

brožury Socialismus a válka. Stalo se tak v textu O Juniově brožuře,51 který byl posléze vydán 

v říjnu 1916 v prvním čísle časopisu Sbornik Social-Demokrata. Lenin tímto textem reagoval 

na brožuru Krize sociální demokracie, vydanou krátce před tím Rosou Luxemburgovou (pod 

pseudonymem Junius) v Curychu, přičemž zpochybnil některé zde uvedené myšlenky. Odmítl 

v první řadě autorčinu tezi,52 že ve stávající éře nebyla možná existence národních válek, 

protože všechny tzv. národní války byly ve své podstatě války imperialistické. Národní zájmy 

totiž podle autorky sloužily jen ke klamání. Lenin však tuto myšlenku odmítl a na příkladu 

francouzských revolučních a posléze napoleonských válek poukázal jednak na možnost 

přerůstání národní války v imperialistickou a naopak, ale zejména také na to, že v éře 

imperialismu mohly být nejen vysoce pravděpodobné, ale přímo nevyhnutelné národní války 

vedené koloniemi a polokoloniemi proti imperialismu. Upozornil, že v koloniích a 

                                                            
49 Ibid., 398. 
50 Ibid. 
51 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 300–314. 
52 Brožuru vydala pod pseudonymem Junius. 
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polokoloniích, jako byla např. Čína, Turecko a Persie žila víc než polovina obyvatelstva 

Země. Zároveň v těchto zemích (a zejména v jejich druhé skupině, v polokoloniích) byla již 

velmi silná národně osvobozenecká hnutí, případně se tato hnutí v poslední době značně 

zesílila. A jestliže platila myšlenka Carla Philippa Gottfrieda von Clausewitze,53 že válka je 

pokračováním politiky jinými prostředky, považoval Lenin za nevyhnutelné, že pokračováním 

národně osvobozenecké politiky kolonií a polokolonií budou národní války těchto zemí proti 

imperialismu. Lenin považoval tyto války nejen za nevyhnutelné, ale také za pokrokové a 

revoluční.54 Soudil však, že k dosažení jejich úspěchu bylo třeba, aby bylo dosaženo alespoň 

jedné z následujících podmínek. Za prvé, bylo nutné dosáhnout spojeného úsilí mnoha 

milionů obyvatel těchto zemí. Lenin proto nevylučoval možnost např. války spolku Persie, 

Indie a Číny proti některým imperialistickým mocnostem, přičemž ji považoval dokonce za 

docela možnou a pravděpodobnou.55 Nebo bylo alespoň třeba, aby nastala zvlášť příznivá 

konstelace mezinárodní situace (např. bude-li případné vměšování imperialistických mocností 

znemožněno jejich vyčerpáním, vzájemnou válkou apod.). Třetí možnost, kdy národní válka 

kolonií a polokoloniích proti imperialistickým mocnostem mohla uspět, představovalo 

současné vypuknutí povstání proletariátu v jedné z imperialistických mocností proti tamní 

buržoasii. Tuto třetí možnost považoval Lenin za zvláště žádoucí a výhodnou ve spojení se 

zájmem na budoucím vítězství proletariátu.56 Lenin navíc upozorňoval, že výše uvedené 

národní války také mohly, ale nemusely vést k nové válce mezi imperialistickými mocnostmi. 

Ačkoliv v možnostech existence národní války v éře imperialismu se Lenin s Rosou 

Luxemburgovou neshodl, souhlasil naopak s její myšlenkou, že koloniální národy jsou také 

národy a jako takové si zaslouží právo na nezávislost, svobodu a rovnoprávné postavení, které 

podle jejich společného přesvědčení mohlo být uskutečněno teprve v éře socialismu.57 

Lenin se k výše uvedeným myšlenkám stran možnosti národní války v éře imperialismu 

později ještě několikrát vrátil. V první řadě se tak stalo v německy psaném článku Vojenský 

program proletářské revoluce z října 1916,58 jehož hlavním cílem ale byla polemika s názory 

části evropského sociálně demokratického hnutí na válku a její druhy.  

                                                            
53 Lenin se ovšem na Carla Philippa Gottfrieda von Clausewitze (na rozdíl od jiných prací) v textu přímo 
neodvolával. 
54 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 307. 
55 Jak ovšem ukázal pozdější vývoj, k uzavření takového, byť i jen neformálního spolku nikdy nedošlo a všechny 
tři země se za obnovou své plné nezávislosti vydaly vlastní cestou. 
56 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 307. 
57 Ibid., 308.                                                                                        
58 Viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 412–415. Článek byl posléze uveřejněn v září a říjnu 1917 
v devátém a desátém čísle curyšského listu Jugend Internationale. 
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Lenin se také nadále věnoval kritice zahraniční politiky carského Ruska. Ve svém článku 

O separátním míru,59 kritizoval nejen uchvatitelské válečné cíle carského Ruska, mezi které 

počítal snahu zabrat Halič, severovýchodní Anatólii a zejména Cařihrad, jakož i zájem 

anektovat celou Persii a dokončit rozdělení Číny, ale také proválečnou politiku větší části 

evropských ruských socialistů. Zejména pravicové ruské socialisty – menševiky – Lenin 

obviňoval, že svým postojem napomáhali carské vládě v realizaci jejích uchvatitelských 

cílů.60 Lenin je v této souvislosti upozorňoval, že světová válka, coby imperialistická válka 

mohla být zakončena jen imperialistickým mírem. Za jediný způsob, jak tomu zabránit pak 

považoval socialistickou revoluci a pád carismu. Jen tehdy, kdy bude carismus vojensky 

úplně poražen a kdy mu bude zabráněno provozovat imperialistickou politiku, jen tehdy 

„…východní Evropa a Asie vykročí sedmimílovými kroky vpřed k demokracii…“61 Lenin 

tedy definoval pád carismu jako nutný předpoklad osvobození Asie od cizího útlaku, avšak 

pominul při tom význam dalších koloniálních mocností v Asii. 

Leninovy názory na koloniální a národnostní otázku nebyly tehdy mezi levicovými 

socialisty carského Ruska obecně sdílené. Vedle Leninových názorů zde měly velký vliv do 

značné míry odlišné myšlenky Rosy Luxemburgové, přijímané zejména mezi levým křídlem 

Sociálně demokracie Království polského a Litvy a konkrétně ve skupině okolo listu Gazeta 

Robotnicza vedeného Karlem Radkem. Druhou skupinu, která nesdílela Leninovy názory na 

koloniální a národnostní otázku, pak tvořila tzv. beuajeuská skupina členů bolševické frakce 

SDDSR,62 která se konstituovala na přelomu února a března 1915 okolo Nikolaje Ivanoviče 

Bucharina a do které patřil např. Georgij Leontějevič Pjatakov a další. S ohledem na to V. I. 

Lenin podrobil ve svých pracích ideová východiska obou skupin tvrdé kritice. 

K ní se dostal v článku Výsledky diskuze o sebeurčení z července 1916.63 Lenin zde 

zopakoval myšlenky ze své práce Socialistická revoluce a právo národů na sebeurčení, jakož 

i z dalších svých textů. Ve vztahu k závislým a polozávislým zemím kritizoval zejména 

Radkovu snahu oddělovat otázku osvobození kolonií a polokolonií od otázky osvobození 

                                                            
59 Text článku viz Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 30 (Praha: Svoboda, 1987), 206–214. Článek vyšel 
v 6. listopadu 1916 v 56. čísle časopisu Social-Demokrat. 
60 Kritice přístupu většiny mezinárodního socialistického hnutí k válce se Lenin věnoval v celé řadě svých 
dalších prací. Viz např. Lenin, Sebrané spisy, sv. 30, 263–281, 293–305, respektive 315–323 apod. 
61 Lenin, Sebrané spisy, sv. 30, 214. 
62 Bolševická a menševická frakce tvořily fakticky již od VI. (pražské) konference z ledna 1912 samostatné 
strany. K formálnímu vyčlenění a přejmenování bolševické frakce na Sociálně demokratickou dělnickou stranu 
Ruska[bolševiků] však došlo až na VII. (dubnové) konferenci v květnu 1917. 
63 Text vyšel v říjnu 1916 v prvním čísle časopisu Sbornik Social-Demokrata. Viz Lenin, O národnostní a 
koloniální otázce, 315–353. 
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malých evropských národů. Lenin obě tyto otázky považoval pouze za různé formy (a tedy 

součást) jednoho a téhož problému – práva na sebeurčení národů.64 

S názory skupiny okolo N. I. Bucharina se V. I. Lenin střetl ve svém nakonec nevydaném 

textu O karikatuře marxismu a o „imperialistickém ekonomismu“ z přelomu léta a podzimu 

1916,65 který byl reakcí na rovněž nevydaný článek G. L. Pjatakova Proletariát a právo 

národů na sebeurčení v epoše finančního kapitálu.66 Lenin se v něm v návaznosti na své dříve 

zformulované myšlenky odmítl celou řadu Pjatakovových tezí. Z našeho hlediska je ovšem 

nejdůležitější jejich střet v otázce uskutečnitelnosti myšlenky národního sebeurčení v éře 

imperialismu, v možnosti jednotného postupu Internacionály ve všech zemích světa a v otázce 

vytýčení hesla sebeurčení pro kolonie a polokolonie. 

Pjatakov možnost národního sebeurčení v éře imperialismu odmítal, přičemž tvrdil, že 

tento požadavek a z něj vyplývající heslo obrany vlasti sloužilo pouze k ospravedlnění 

stávající světové války.  Lenin naproti namítal, že záleželo na charakteru války. Za 

imperialistické války, jejímž cílem bylo přerozdělení kolonií apod., byl požadavek sebeurčení 

národů a heslo obrany vlasti pouze zástěrkou. Za války utlačovaných (např. koloniálních 

národů) proti imperialistickým mocnostem však byl výše uvedený požadavek, byl-li vznášen 

utlačovanými, zcela legitimní. Socialisté jej za takových okolností (tj. tehdy, kdy se rovnal 

boji za úplné národní osvobození, nezávislost a proti anexím) museli podpořit.67 Za dané 

situace však tento požadavek mohly vznášet jen země východní Evropy a kolonie a 

polokolonie, protože tam, na rozdíl od zemí západní Evropy a Ameriky bylo národní hnutí 

teprve otázkou přítomnosti a budoucnosti.68  

Pokud jde o Pjatakovův požadavek jednotného postupu Internacionály ve všech zemí 

světa, Lenin upozorňoval, že Internacionálu tvořili zástupci proletariátu utlačujících a 

utlačovaných národů. Tato skutečnost pak vyžadovala v obou případech jinou taktiku. 

Postavení proletariátu utlačujícího a utlačovaného národa totiž nepovažoval za totožné. 

Proletariát utlačujícího národa se do jisté míry účastnil spolu se svou buržoazií olupování 

proletariátu a vůbec obyvatelstva utlačovaného národa. Dělníci utlačujícího národa byli navíc 

ve srovnání s dělníky utlačovaných národů politicky privilegovaní a vychovávaní, jak školou, 

tak životem k jejich přehlížení.69 Navíc, nerovnoměrný hospodářský vývoj v jednotlivých 

                                                            
64 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 331–334, respektive 350. 
65 Ibid., 363 –411. 
66 Oba texty, tj. Leninův i Pjatakovův měly být uveřejněny ve třetím čísle časopisu Sbornik Social-Demokrata, 
které však již nevyšlo. Viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, pozn. č. 153 na s. 601. 
67 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 369. 
68 Ibid., 374–375. 
69 Ibid., 390. 
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zemích, kdy celá řada zemí doposud nedospěla ani do kapitalistického stádia vývoje, či byla 

teprve na jeho počátku, znemožňoval provedení sociální revoluce naráz v celém světě. Lenin 

proto soudil, že sociální revoluce v rozvinutých zemích bude doprovázena řadou 

demokratických a revolučních hnutí, zejména pak národně osvobozeneckým 

hnutím nevyspělých, zaostalých a utlačovaných národů.70 Sociální revoluci pak v tomto 

kontextu viděl jako: 1) boj proletariátu, rolnictva a národní buržoasie utlačovaného národa 

proti utlačujícímu národu a za 2) boj proletariátu utlačujícího národa proti buržoasii 

utlačujícího národa.71 Lenin sice souhlasil, že socialisté museli v tomto kontextu podpořit 

národně osvobozenecké hnutí utlačovaných národů, avšak nikoliv za všech okolností. Pokud 

by šlo pouze o boj či povstání reakčních tříd proti imperialismu, tak tento boj socialisté 

podpořit nemohli, protože nesměli zapomenout, že kapitalismus byl ve srovnání 

s feudalismem pokrokový, stejně jako imperialismus ve srovnání s předmonopolistickým 

stádiem vývoje kapitalismu.72 

Pokud jde o otázku vytyčení hesla sebeurčení pro kolonie a polokolonie, Pjatakov ji 

považoval za nesmyslnou, protože v těchto zemích se dělnictvo nacházelo jen v minimální 

míře a omezoval se proto jen na požadavek odchodu koloniálních mocností z kolonií. Lenin 

však namítl, že program dělnických stran se nevytyčoval jen pro dělníky, ale pro veškeré 

pracující obyvatelstvo. Pjatakovův požadavek prostého odchodu koloniálních mocností 

z kolonií proto odmítl s tím, že prosazovat jej by znamenalo doporučovat tamnímu 

proletariátu, aby se oddělil od jeho vyspělého evropského protějšku. Namísto toho nastolil 

požadavek, aby socialisté nutili své vlády k poskytnutí plného práva na sebeurčení (tj. plné 

svobody oddělit se) koloniálním národům, respektive aby tento požadavek po dobytí politické 

moci sami uskutečnili. Motivací požadavku práva na oddělení pro všechny utlačované a 

nerovnoprávné národy však nebyl souhlas a výzva k jejich oddělení, ale snaha připravit půdu 

pro „svobodné, dobrovolné, nikoliv pro násilné sblížení a splynutí“ všech národů.73 A právě 

toto „svobodné a dobrovolné“ sblížení a splynutí národů v socialistické společnosti bylo 

Leninovým cílem. Lenin jej považoval za žádoucí s ohledem na hospodářské potřeby, jakož i 

s ohledem na vědomí internacionalismu a demokratismu. Bez tohoto splynutí pak 

nepovažoval za možné, aby socialismus v Evropě získal trvalý charakter. Právo na oddělení 

mělo tudíž sloužit jako prostředek přechodu od násilného k výše zmíněnému dobrovolnému 

                                                            
70 Ibid., 395. 
71 Ibid., 397. 
72 Ibid., 398. 
73 Zdůrazněno V. I. Leninem. Viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 402. Lenin v této souvislosti užil 
příkladu R. Luxemburgové, kdy přiznání práva na rozvod zdaleka neznamená vyzývat všechny k rozvodu. 
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splynutí. Lenin sice v této souvislosti úplné oddělení nevylučoval, domníval se ale, že bude 

trvat jen krátce, protože národy, které nově získají samostatnost, se brzy přesvědčí o 

výhodách splynutí. V případě nerozvinutých národů mohlo toto období trvat déle, nicméně 

bylo možno jej zkrátit poskytnutím „nezištné kulturní pomoci“, jejímž cílem bylo pomoci 

zaostalým národům k rychlejšímu rozvoji.74 

V období následujícím po únorové revoluce v Rusku roku 1917 se V. I. Lenin musel 

věnovat jiným naléhavějším otázkám, než byla otázka vztahu k polozávislým a závislým zemí 

obecně, a zemím Blízkého východu zvláště.75 Neznamenalo to však, že by pustil tyto otázky 

zcela ze zřetele. Země Blízkého východu (a závislé země obecně) se tak v Leninových pracích 

nyní objevovaly jednak v souvislostech jeho kritiky proválečné politiky prozatímní vlády, ve 

které spatřoval přímého pokračovatele carské politiky, a jednak ve spojení s jeho úvahami o 

povaze mezinárodního řádu, charakteru světové války a možnosti jejího ukončení a jednak 

v souvislosti s myšlenkou práva na sebeurčení. 

Již 12. března 1917 (25. března 1917) Lenin ve svém tzv. Čtvrtém dopisu z daleka76 

obvinil prozatímní vládu, že hodlá pokračovat ve válce, sledujíc stejné cíle (tj. obsazení 

Persie, severovýchodní Anatólie, Cařihradu a Haliče), jako její carská předchůdkyně.77 

Zároveň s tím Lenin v dopise předestřel svůj šestibodový mírový program, který úzce 

navazoval na myšlenky vtělené již dříve do textu Několik tezí. Poznámka redakce z října 

1915. Lenin předpokládal, že pokud by politická moc v Rusku přešla do rukou sovětů 

dělnických, vojenských a rolnických zástupců, tak by jimi zvolený všeruský sovět: 1) ihned 

prohlásil všechny válečné dohody z let 1915 – 1916 za neplatné, 2) výše zmíněné dohody 

ihned uveřejnil, aby tak „pranýřoval lupičské cíle carské monarchie a všech78 buržoazních 

vlád bez výjimky,“79 3) vyzval vlády všech válčících států k okamžitému uzavření příměří, 4) 

zároveň s výzvou k uzavřením příměří by zveřejnil mírové podmínky – osvobození všech 

kolonií a všech závislých, utlačovaných a nerovnoprávných národů, 5) prohlásil, že od 

buržoasních vlád neočekává v otázce míru nic dobrého a vyzval by dělníky všech zemí 

k jejich svržení a předání veškeré moci do rukou sovětů dělnických zástupců, a za 6) odmítl 

uznat válečné dluhy, které nadělaly buržoazní vlády během celé války. Lenin byl přesvědčen, 

že tento mírový program byl natolik spravedlivý, že za jeho prosazení by bylo možné vést 
                                                            
74 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 403. 
75 Otázka vztahu k závislým a polozávislým zemím hrála v průběhu celého roku okrajovou roli i při zasedání ÚV 
SDDSR[b]. Viz N. I. Afanasjev a N. T. Gorbunova, eds., Protokoly Centralnogo komitěta RSDRP/b/. Avgust 
1917–fevraľ 1918 (Moskva: Gospolitizdat, 1958). 
76 Text dopisu viz Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 31 (Praha: Svoboda, 1987), 73–79. 
77 Lenin, Sebrané spisy, sv. 31, 75, respektive 76. 
78 Zdůrazněno V. I. Leninem. 
79 Lenin, Sebrané spisy, sv. 31, 78. 
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s podporou dělníků a pracujících všech zemí světa válku proti každé buržoazní vládě, která by 

jej nepřijala.80 

Ve své kritice politiky prozatímní vlády a jejího přístupu k válce Lenin pokračoval až do 

říjnové revoluce.81 Jeho mírový program mezitím s postupem času nabýval konkrétnějších 

kontur. Např. ve své Instrukci zástupcům voleným v závodech a v plucích do sovětu 

dělnických a vojenských zástupců,82 napsané v závěru třetí květnové dekády, Lenin doplnil 

své výše zmíněné obecné principy83 již o zcela konkrétně formulovaný požadavek, aby ruská 

vojska v souladu s podmínkami míru vyklidila obsazené území Haliče, jakož i 

severovýchodní Anatólii (v Leninově pojetí Arménii) a Persii, a umožnila tamním národům, 

aby se svobodně rozhodly, zda chtějí žít v samostatném státě či ve svazku s někým jiným. 

Obdobný krok ovšem měly udělat i ostatní válčící mocnosti, které měly taktéž vyklidit 

všechna okupovaná území a rovněž tak všechny své kolonie.84 Problémem, že by jednotlivé 

válčící mocnosti takovýto návrh odmítly, se však Lenin nezabýval. 

Otázky ukončení války se Lenin dotkl také ve svém článku Zahraniční politika ruské 

revoluce ze 14. června 1917 (24. června 1917).85 V článku se ohradil vůči výtce, že SDDSR[b] 

svou politikou napomáhala uzavření separátního míru a upozornil, že světovou válku bylo 

možné ukončit pouze, pokud by byl zahájen revoluční boj proti imperialismu jako takovému. 

Upozornil, že rozhodnou-li se ruští socialisté tento boj začít, mohou počítat se dvěma spojenci 

– utlačovanými třídami Evropy a národy utlačovanými imperialismem, a z nich zejména 

s asijskými národy, které sousedily s Ruskem. Tito spojenci byli pro úspěch ruské revoluce 

podle Leninova přesvědčení důležití. Jestliže by se ruská revoluce začala snažit o skutečné 

revoluční spojenectví s dělníky a rolníky koloniálních a polokoloniálních zemí s cílem vyhnat 

Němce a Brity z Osmanské říše, Persie, Indie, Egypta atd., tak by tím německé a britské 

imperialisty dostala do velmi obtížné situace a snížila pravděpodobnost, že se proti ruské 

                                                            
80 Ibid. 
81 Viz např. články Obhajoba imperialismu zastíraná líbivými frázemi, Tajemství zahraniční politiky, Jedna 
z tajných smluv, respektive přednášku Válka a revoluce. Viz Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 32 (Praha: 
Svoboda, 1987), 31–33, 73–75, 76–77, respektive 95–118. 
82 Text instrukce viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 456–458. 
83 Tj. okamžité zveřejnění tajných válečných smluv z let 1915–1916, okamžitá a bezpodmínečná nabídka míru 
všem válčícím státům a za podmínky osvobození všech nesvobodných a nerovnoprávných národů bez jakékoliv 
výjimky. 
84 Německo tak mělo vyklidit severní Šlesvicko, část Alsaska a Lotrinsko, Poznaňsko a všechny své kolonie. 
Obdobně Velká Británie měla vyklidit okupované německé kolonie, okupovaná území Osmanské říše, své 
vlastní kolonie a Irsko. Viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 457.  
85 Lenin, Sebrané spisy, sv. 32, 349–351. 
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revoluci spojí kapitalisté všech ostatních zemí.86 Tj. Lenin zde vlastně přišel s myšlenkou 

nepřímé strategie, která měla napomoci konečnému úspěchu ruské revoluce. 

Ve stejném duchu se pak Lenin o něco později vyjádřil i ve třetí části textu Úkoly revoluce, 

který byla otištěn 26. září 1917 (9. října 1917) v listu Rabočij puť.87 Lenin v něm vyjádřil 

přesvědčení, že výše zmíněné mírové podmínky vyvolají po celém světě velké nadšení a 

všeobecné pobouření proti pokračování světové války, které donutí vlády jednat o míru.88 

Avšak v případě, že by k tomu nedošlo, stala by se válka pro Rusko vnucenou a tudíž 

obrannou a spravedlivou. Pokud by si to proletariát a chudé rolnictvo uvědomily, značně by 

tím vzrostl vojenský potenciál Ruska. Rusko by nyní navíc vedlo válku ve skutečném 

spojenectví s utlačovanými třídami všech zemí světa.89 

Lenin se po návratu do Ruska věnoval také propagaci svých názorů na právo národů na 

sebeurčení. Příkladem může sloužit brožura nazvaná Úkoly proletariátu v naší revoluci. 

Návrh platformy proletářské strany,90 kterou dokončil krátce po svém návratu do Ruska. 

V této souvislosti se také věnoval kritice národnostní politiky prozatímní vlády, jakož i 

ruských menševiků, přičemž v tomto svém úsilí průběžně pokračoval až do říjnové 

revoluce.91  

Ukazuje se, že Leninovy názory na postavení zemí Blízkého východu a vztah k nim, 

respektive na postavení a vztah k závislým a polozávislým zemím obecně, se v období 

předcházejícímu říjnové revoluci postupně vyvinuly z útržkovitých závěrů v relativně 

propracovanou teorii. Lenin je zařadil do svého schématu vidění světa, určil jejich význam 

pro soudobý kapitalismus, povšiml si tamního národně-osvobozeneckého hnutí a jeho 

programu orientovaného na vznik kapitalismu92 a zejména rozpoznal význam národně-

osvobozeneckého hnutí pro rozvoj a konečný úspěch socialistické revoluce.93 Nemalou roli 

v tomto procesu Lenin vymezil Rusku. Domníval se totiž, že porážka carismu a jeho dědiců, 

tj. prozatímní vlády, byla nutným předpokladem nejen k vítězství socialismu v samotném 

                                                            
86 Ibid., 350. 
87 Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 34 (Praha: Svoboda, 1987), 260–269. 
88 Lenin, Sebrané spisy, sv. 34, 263–264. 
89 Ibid., 264. 
90 Tato brožura, vydaná nakonec až v září 1917, úzce navazovala na Leninovy známé dubnové teze, které dále 
podrobněji rozvíjela. Národnostní otázky se týkal bod 14, jehož text viz Lenin, O národnostní a koloniální 
otázce, 444. 
91 Viz např. články Finsko a Rusko a K revizi programu strany, respektive odpovídající část brožury Udrží 
bolševici státní moc?, a další. Viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 452–455, 461–462, respektive 459–
460. 
92 Možnost vlastní asijské cesty si ovšem V. I. Lenin nepřipouštěl a domníval se, že asijské země budou po 
získání plné nezávislosti nevyhnutelně postupovat cestou kapitalistického rozvoje. Viz Leo Lux, Lenins 
außenpolitische Konzeptionen in ihrer Anwendung (Mnichov: Dissertations- und Fotodruck Frank oHG, 1976), 
33. 
93 Lux, Lenins außenpolitische Konzeptionen, 30, respektive 32. 
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Rusku, ale i k osvobození závislých a polozávislých asijských národů. Rusko a závislé a 

polozávislé země také měly své místo i v mírovém programu, se kterým V. I. Lenin přišel 

v čase první světové války.  

 

1.1.2 Další představitelé bolševiků a země Blízkého východu 

Lenin nebyl jediným představitelem bolševické strany, jehož úvahy se dotkly otázky 

fungování mezinárodních vztahů a postavení závislých a polozávislých států. Dalším 

z představitelů strany, kteří věnovali těmto otázkám svou pozornost, byl Grigorij Jevsejevič 

Zinověv. V návaznosti na myšlenky, které vtělil do shora jmenovaného textu Socialismus a 

válka. Stanovisko SDDSR k válce, věnoval Zinověv zmíněné problematice několik kapitol a 

jejich částí ve své práci Válka a krize socialismu, která vznikla v letech 1915–1916 během 

jeho exilu ve Švýcarsku, avšak která mohla vyjít až po únorové revoluci.94  

Problematika závislých a polozávislých zemí se v Zinověvově práci objevuje v několika 

souvislostech. V první řadě v souvislosti s otázkou války a jejího hodnocení. V první kapitole 

první části své práce, nazvané Dvě epochy války, Zinověv rozdělil všechny války období 

kapitalismu (tj. veškeré válečné konflikty počínaje rokem 1789) na národní a imperialistické. 

Pro první z nich bylo podle něho charakteristické, že byly namířeny proti feudalismu a jejich 

cílem byla obrana buržoazní revoluce, jež vytvořila buržoazně-demokratický národní stát.95 

Vznik takovéhoto druhu státu úzce souvisel s nástupem kapitalismu, kdy se podle Zinověva 

vznikající buržoazie snažila překonat feudální rozdrobenost a vytvořit co možná nejpevnější a 

největší národní stát, tvořící současně jednotnou hospodářskou oblast.96 Malé státy tomuto 

požadavku neodpovídaly, protože tvořily jen malé hospodářské prostory a byly slabé také 

z politického hlediska, tj. nemohly v potřebné míře hájit zájmy kapitalistů.97  

Národním válkám obvykle předcházelo národní hnutí národů utlačovaných cizí nadvládou 

a buržoazie v nich hrála pokrokovou, často i revoluční roli (na rozdíl od válek období 

imperialismu, kde již hrála pouze roli reakční a úpadkovou, zatímco nositelem 

osvobozeneckých úsilí se stal proletariát). Obecně řečeno, národní války byly typické pro 

období vzniku kapitalismu a jejich éra ve střední a západní Evropě skončila rokem 1871.98 Od 

                                                            
94 První část práce vyšla na podzim 1917. Viz Grigorij Jevsejevič Zinověv, Vojna i krizis socialisma, sv. 1 
(Peterburg: Priboj, 1917), 3 (dále jen Zinověv, Vojna i krizis socialisma, sv. 1). Druhá část práce vyšla až na 
přelomu let 1918–1919. Viz Grigorij Jevsejevič Zinověv, Vojna i krizis socialisma (Peterburg: Gosudarstvennoje 
izdatěľstvo, 1920), 143 (dále jen Zinověv, Vojna i krizis socialisma). Některé kapitoly nicméně vyšly 
v mezidobé také samostatně. 
95 Zinověv, Vojna i krizis socialisma, sv. 1, 18. 
96 Ibid., 19. 
97 Ibid., 20. 
98 Ibid., 45–46. 
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té doby nastalo období válek imperialistických, které sice Zinověv v dané části své práce blíže 

nedefinoval, nicméně jim upíral všechny výše uvedené charakteristiky.  

V souvislosti s vystřídáním národních válek válkami imperialistickými došel k závěru, že 

v období po roce 1871 byly národní války možné už pouze v Asii nebo ve velkých rychle se 

rozvíjejících koloniích, jako byla například Indie. Tyto války by měly charakter boje za 

osvobození od útlaku evropských mocností a za svržení cizí vlády. Na rozdíl od národních 

válek v období do roku 1871 by však byly do určité míry poznamenané stávajícím obdobím 

imperialismu.99  

V návaznosti na rozdělení válek na národní a imperialistické Zinověv dále (v páté kapitole 

první části knihy, nazvané Obranná a útočná válka. O válkách „spravedlivých“ a válkách 

„nečestných“) rozděloval války na obranné a útočné. Obranné války byly války vedené na 

obranu historického pokroku a za vytvoření národního kapitalistického státu (tj. vlastně 

dřívější národní války), zatímco útočné války usilovaly o opak.100 Války obranné měly 

charakter válek spravedlivých, zatímco války útočné byly nečestné.101 

Pro období imperialistických válek však rozdělení válek na obranné a útočné postrádalo 

smysl, jelikož mezi oběma stranami obvykle nebyl z hlediska pokrokovosti žádný rozdíl.102 

Války imperialistů, které vedli mezi sebou kvůli rozdělení a přerozdělení „otroků“ (čímž 

Zinověv myslel veškeré imperialisty podrobné obyvatelstvo), považoval za nečestné 

z hlediska obou válečných stran.103 

Ve zmíněném období se dalo hledisko obranné či útočné války do jisté míry uplatňovat 

pouze ve vztahu k válkám domorodých neevropských národů, které se staly objektem 

imperialismu, a jejichž obyvatelstvo bylo pro imperialisty objektem vykořisťování. Zinověv 

proto soudil, že na války koloniálních národů nemohou socialisté pohlížet jinak, než na války 

obranné a tudíž spravedlivé.104 Zinověv se následně z tohoto hlediska věnoval několika 

konkrétním příkladům, jako byla například búrská válka, italsko-habešská válka roku 1896 

apod.105 Za příklad imperialistické války mu pak posloužila španělsko-americká válka, ve 

které považoval za stranu vedoucí spravedlivý boj pouze národy Kuby a Filipín, které 

usilovaly o svobodu a nezávislost, jež se jim však ani od jedné ze stran nedostalo.106 Obdobně 

                                                            
99 Ibid., 52. 
100 Ibid., 150. 
101 Ibid., 178. 
102 Ibid., 167. 
103 Ibid., 178. 
104 Ibid., 168–169. 
105 Ibid., 169 a nn. 
106 Ibid., 178–179. 
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hodnotil také konflikt o Maroko a válku mezi Itálií a Osmanskou říší o Tripolisko a 

Kyrenaiku.107 A samozřejmě také probíhající světovou válku.108  

Problematika závislých a polozávislých zemí se dále v Zinověvově práci objevovala 

v souvislosti myšlenkou rozdělení světa v důsledku nástupu imperialismu. V první kapitole 

druhé části své práce nazvané Co je imperialismus? Zinověv přinesl svou definici soudobého 

světového uspořádání. To se podle něho vyznačovalo rozdělením téměř všech území mezi 

několik velkých kapitalistických mocností, mezi kterými probíhal boj o jeho další 

přerozdělení, případně o rozdělení doposud nerozdělených volných zbytků. Zmiňované 

rozdělení světa bylo podle Zinověva důsledkem soudobého imperialismu, který Zinověv 

definoval jako sociálně-ekonomickou politiku finančního kapitálu, usilující o vytvoření pokud 

možno co největších hospodářských území a světových říší. Imperialismus dále 

charakterizovala snaha nahradit svobodu obchodu protekcionismem a podřídit veškerý 

hospodářský život velkým monopolistickým svazům (trustům apod.). Imperialismus současně 

představoval vyšší stádium rozvoje kapitalismu, kdy namísto vývozu zboží získal hlavní 

význam vývoz kapitálu, kdy v řadě rozvinutých zemí rozvoj výrobních sil dosáhl takové 

úrovně, že národně-státní rámec těchto zemí brzdil jeho další rozvoj a kdy v nich současně 

dozrály hospodářské předpoklady uskutečnění socialismu. Buržoazie proto hledala 

východisko v koloniální politice a krvavých válkách, aby tak odvrátila blížící se krach 

kapitalismu.109 

Současně s touto definicí imperialismu Zinověv vymezil pojem koloniální politika. Podle 

jeho názoru byla motivována výlučně hospodářskými cíly a představovala jednu 

z nejdůležitějších součástí soudobého imperialismu.110 Kolonie pak představovala území 

hospodářsky zcela závislé na metropoli, zatímco politická závislost na kolonii byla žádoucí, 

ale nikoliv bezpodmínečně nutná.111 Cílem soudobého imperialismu totiž bylo úsilí o 

vytvoření vlastní hospodářské oblasti, uzavřené s pomocí celní hradby před cizí konkurencí 

(na rozdíl od dřívějšího kapitalismu volné soutěže, který usiloval o spojení všech zemí světa 

do jednoho hospodářského prostoru). Méně rozvinuté oblasti měly poskytovat odbyt pro 

                                                            
107 Ibid., 179 a nn. 
108 Pro úplnost je třeba dodat, že toto rozdělení válek sloužilo Zinověvovy především jako podklad pro jeho 
kritiku postoje evropských sociálně-demokratických stran (zejména německé a francouzské) ve vztahu ke 
světové válce. Tomuto problému následně věnoval polovinu druhé části své práce Vojna i krizis socialisma. Viz 
Zinověv, Vojna i krizis socialisma, 249 a nn. 
109 Zinověv, Vojna i krizis socialisma, 162. 
110 Ibid., 145, respektive 147. 
111 Ibid., 147. 
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vlastní výrobky a prostor pro investici kapitálu skrze získání všemožných koncesí a pod.112 A 

právě z tohoto důvodu se staly objektem soupeření rozvinutých mocností.  

Soupeření o rozdělení světa Zinověv věnoval druhou kapitolu druhé části své práce.113 

V kapitole nazvané Rozdělení světa si mj. povšiml skutečnosti, že rozdělení světa mezi 

koloniální mocnosti proběhlo poměrně rychle a to v podstatě během posledních tří desetiletí 

19. století a na jeho konci bylo prakticky završeno.114 Zatímco v Africe během této doby 

nezůstala prakticky žádná svobodná země, v Asii zůstal podle Zinověva podíl nerozdělených 

zemí mnohem větší. Z tohoto důvodu také imperialisté evropských mocností a Japonska 

věnovali Asii tak velkou pozornost. Byla to právě Asie a její země, kde se podle Zinověva 

střetávaly zájmy velkých imperialistických mocností.115 Objektem těchto střetů (a s nimi 

spojeného vykořisťování) se staly zejména tzv. polokolonie, mezi které Zinověv ve shodě 

s Leninem počítal Osmanskou říši, Persii a Čínu.116 Konečné rozdělení všech volných území 

mezi jednotlivé mocnosti však podle Zinověva nepředstavovalo definitivní řešení. Jeho 

důsledkem se stal zápas o přerozdělení světa. A právě snahy o přerozdělení světa se podle 

Zinověva staly jednou z příčin světové války.117 

Závislé a polozávislé země se v Zinověvově práci objevovaly také jako objekt 

imperialistického soupeření, jež vedlo k vypuknutí světové války. V čtvrté kapitole druhé 

části své práce, kterou Zinověv věnoval rozporům mezi Velkou Británií a Německem, coby 

vůdčími silami předválečného Trojdohody a Trojspolku, si za konkrétní příklad takového 

soupeření vybral Osmanskou říši. Osmanská říše byla podle Zinověva hlavním objektem boje 

mezi Velkou Británií a Německem a uzlovým problémem světové politiky (zvláště pokud šlo 

o Cařihrad). Z hlediska vztahů mezi Velkou Británií a Osmanskou říší se podle Zinověva 

ukázala jako klíčová britsko-ruská dohoda, tj. dohoda Velké Británie s tradičným osmanským 

nepřítelem. To vrhlo Osmanskou říši do náruče německého imperialismu. Zinověv však došel 

k názoru, že její osud by nebyl lepší ani v případě, že by se nestala německým satelitem. 

Velká Británie si totiž v žádném případě nepřála silnou Osmanskou říši, protože její renesance 

by vyvolala růst revolučních nálad v klíčově důležitém Egyptě a nárůst odporu proti britské 

expanzi v Persii a v Afghánistánu, a také posílení opozice v Indii.118 Následně se Zinověv 

                                                            
112 Ibid., 153–154. Významu kolonií a polokolonií z hlediska odbytu zboží a prostoru pro investice pro jednotlivé 
mocnosti se Zinověv věnoval v páté kapitole druhé části své práce, nazvané „Imperialismus a národní 
hospodářství. Viz Zinověv, Vojna i krizis socialisma, 225 a nn. 
113 Zinověv, Vojna i krizis socialisma, 165 a nn. 
114 Ibid., 166. 
115 Ibid., 168. 
116 Ibid., 173. 
117 Ibid., 168. 
118 Ibid., 203. 
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věnoval soupeření mezi oběma mocnostmi na území Osmanské říše, přičemž jako klíčový 

viděl projekt bagdádské dráhy, respektive okolnost, že projekt narušoval tradiční výhradní 

britskou zájmovou sféru v Perském zálivu.119 Velká Británie také podle něho nemohla 

připustit, aby Německo získalo nad Osmanskou říší plnou kontrolu. K zachování nadvlády 

nad Indií pro ni bylo nezbytné ovládnout území ležící na cestě do Indie, v daném případě 

Mezopotámii (kromě toho mimo rámec Osmanské říše také jižní Persii).120 Naopak Německo 

si hodlalo získáním kontroly nad Osmanskou říší otevřít si cestu do Egypta a Perského zálivu 

a skrze ně do Indického oceánu, kde zamýšlelo zlomit moc Velké Británie. V důsledku těchto 

rozporných zájmů se pak podle Zinověva válka mezi Velkou Británií a Německem stala 

nevyhnutelnou.121 

Zinověvova práce měla více historický (či historizující) než teoretický charakter. Podobně 

jako u Lenina pro něj význam závislých a polozávislých zemí spočíval v tom, že umožňovaly 

kapitalismu získat odbytiště pro jeho výrobky a prostor pro investování kapitálu, případně 

představovaly také zdroj levné pracovní síly. Kolonie a polokolonie tak podle Zinověvova 

přesvědčení přestavovaly východisko pro buržoazii jednotlivých rozvinutých zemí, která 

jejich získáváním a využíváním čelila problému, kdy rozvoj domácích výrobních sil narazil na 

limity dané hranicemi národního státu a kdy se současně v těchto rozvinutých zemích 

vytvořily předpoklady pro uskutečnění socialismu. Zinověv si byl také vědom rozdělení zemí 

mezi kolonie a polokolonie, ale žádné větší závěry z toho nevyvozoval. Rovněž tak si na 

rozdíl od Lenina nebyl vědom potenciálu, které mohly závislé a polozávislé země mít pro 

rozvoj světové revoluce. 

Dalším čelným představitelem bolševické strany, který věnoval určitou pozornost otázce 

závislých a polozávislých států byl Nikolaj Ivanovič Bucharin. Ve srovnání s V. I. Leninem 

(ale i G. Je Zinověvem) však hrála tato problematika v jeho úvahách okrajovou roli. 

N. I. Bucharin ve své práci K teorii imperialistického státu z 1915 definoval zahraniční 

politiku v éře kapitalismu jako „boj o rozdělení nadhodnoty vyprodukované v celosvětových 

souvislostech“.122 Tento boj byl veden mezi různými státně organizovanými skupinami 

vládnoucích tříd. Éra finančního kapitálu pak podle něho dávala vztahům mezi státy (a stejně 

tak i vztahům uvnitř každého z nich) nové formy vynucené novými podmínkami (tj. zejména 

ovládnutím výroby finančním kapitálem a s tím související likvidací volné soutěže a 

                                                            
119 Ibid., 205–206. 
120 Ibid., 209. 
121 Ibid., 211. 
122 Nikolaj Ivanovič Bucharin, „Toward a Theory of the Imperialist State“, Marxist Internet Archive, 
http://www.marxists.org/archive/bukharin/woKSR/1915/state.htm (staženo 12. 2. 2012). 
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vzrůstající monopolizací). Stát v éře finančního kapitalismu (tj. imperialismu) byl podle 

Bucharina charakterizován mimořádným vzestupem komplexnosti jeho funkcí a zvýšeným 

pronikáním do oblasti hospodářského života společnosti s cílem převzít kontrolu nad výrobou 

a oběhem zboží. Základem zahraniční politiky v éře finančního kapitalismu (imperialismu) 

pak byla snaha zmocnit se území jiných států s cílem jeho podrobení vlastnímu monopolnímu 

využívání.123 

Podrobněji své myšlenky o povaze mezinárodního řádu Bucharin rozvedl v práci 

Imperialismus a světové hospodářství z roku 1915, vydané o tři roky později. Bucharin zde 

konstatoval, že rozvoj výrobních sil světového kapitalismu učinil v posledních desetiletích 

mocný skok vpřed. Velkovýroba ve všech rozvinutých zemích zvítězila v procesu 

konkurenčního boje a sjednotila „magnáty kapitálu“ do železné organizace, která ovládala 

veškerý hospodářský život.124 K moci se dostala finanční oligarchie ovládající výrobu těsně 

svázanou s bankami.  

Proces organizace výroby rozvinutých součástí světového hospodářství byl doprovázen 

neobyčejným vyostřením jejich vzájemné konkurence. Výroba zboží spojená s růstem 

velkých podniků, vývozní politika kartelů a zúžení odbytových trhů ve spojení s koloniální a 

celní politikou kapitalistických států, rostoucí nepoměr mezi průmyslem, rozvíjejícím se do 

obrovských měřítek, a zaostávajícím zemědělstvím, a nakonec rozsáhlý růst vývozu kapitálu a 

hospodářské podrobení celých oblastí „národním“ bankovním konsorciím – to vše se 

zasloužilo o to, že rozpory mezi zájmy „národních“ uskupení kapitálu dosáhly svého 

vrcholného stupně. Poslední argument těchto uskupení kapitálu představovala síla a moc 

státních organizací, především jejich armády a loďstva. Bojová síla na světovém trhu tak 

závisela na síle a sjednocení národa, a také na síle jeho finančních a vojenských zdrojů. 

Ideálem finančního kapitálu se proto stala celosvětová říše, coby státně-národní a hospodářská 

jednotka.125 

Světový systém výroby podle Bucharina získal následující charakter – několik 

konsolidovaných hospodářských uskupení, tj. velmocí, na jedné straně a periferie 

nerozvinutých zemí s poloagrárním či agrárním systémem na druhé straně. Tento charakter 

byl v první řadě důsledkem skutečnosti, že proces organizace výroby měl tendenci 

překračovat národní hranice, které se mu v určitém stupni vývoje staly těsné.126  

                                                            
123 Ibid. 
124 Nikolaj Bucharin, Mirovoje chozjajstvo i imperializm (Ekonomičeskij očerk) (Petěrburg: Priboj, 1918), 67. 
125 Ibid., 68. 
126 Ibid., 44. 
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Jestliže však dříve, v době svobodné konkurence bylo pronikání zboží na cizí trhy 

dostatečně jednoduché, pro éru finančního kapitálu bylo charakteristické uzavírání trhů 

pomocí celních a jiných přehrad. Zájmy finančního kapitálu tudíž vyžadovaly expanzi území 

domovského státu. Tj. diktovaly politiku dobývání a anexí, jejímž cílem bylo vytvoření 

velkého hospodářského prostoru, coby monopolního prostředku ke konkurenci na 

zahraničním trhu.127  

Bucharin v této souvislosti identifikoval tři důvody dobyvatelské politiky kapitalistického 

státu – soupeření na odbytovém trhu s výrobky, na trhu surovin a ve sféře investování 

kapitálu. Potřeba umisťovat na trhu stále rostoucí množství výrobků a současně se ztenčující 

prostor pro volný trh, snaha hledat levnější pracovní síly při zvyšování délky pracovního dne 

(čehož bylo dosaženo v oblasti koloniální politiky), rozdílná intenzita vývoje mezi průmyslem 

a zemědělstvím (které sloužilo jako dodavatel průmyslových surovin, avšak které se rozvíjelo 

mnohem pomaleji, což nutilo průmyslové země hledat si zemědělský přívěsek, tj. podřizovat 

si agrární země vojenskou silou) a v neposlední řadě vývoz kapitálu a s ním spojený boj o 

koncese a další výhody tak nutily velmoci podřizovat si v podobě kolonií všechna volná 

území.128 Tento proces podle Bucharina nabral ostré tempo zejména v 70. a 80. letech 19. 

století, kdy se koloniální politika stala skutečnou mánií všech soudobých kapitalistických 

států. Carské Rusko např. během této doby dokončilo ovládnutí střední Asie a začalo pronikat 

do Mandžuska a Mongolska. Současně se angažovalo v Persii.129 Na příkladě Persie Bucharin 

mj. ukazoval způsob pronikání kapitálu do méně rozvinutých zemí. Jako ukázka mu sloužila 

koncese, která byla v roce 1913 udělena perskou vládou ruské Účetně-zápůjční bance 

Persie.130  

Bucharin soudil, že každý stát, který se jevil objektem politiky finančně silných států, 

obvykle ustupoval tomu z nich, který se ukázal jako vojensky nejsilnější. Investovaný kapitál 

si však současně vyžadoval i „ochranu“. Pokud v takovém případě vykořisťovaná země byla 

slabá ve vojenském ohledu, mírové pronikání kapitálu se rychle měnilo v „mírovou“ okupaci 

nebo v rozdělení země, případně se na jejím území odehrával boj konkurujících si států. 

                                                            
127 Ibid., 48. 
128 Ibid., 51, 52, 55, 57, 62, respektive 65. 
129 Ibid., 52. 
130 Šlo o koncesi na stavbu železnice Džulfa – Tabríz. Koncese byla udělena na 75 let. Banka přitom získala 
právo těžit uhlí a ropy v 60 vest širokém pásu po obou stranách budované železnice a kromě toho přednostní 
právo na stavbu železnice Tabríz – Kazvín s toutéž výhodou, pokud šlo o těžbu uhlí a ropy. Z čistého provozního 
zisku, který měla dráha přinášet, se každoročně mělo odčítat 7% na pokrytí vynaloženého kapitálu, přičemž 
zbytek měl být rozdělen rovným dílem mezi koncesionáře a perskou vládu. Pokud šlo o zisk z těžby uhlí a ropy, 
perské vládě náleželo 5% čistého zisku. Celý podnik byl navíc osvobozen od perských daní a poplatků. Viz 
Bucharin, Mirovoje chozjajstvo i imperializm, 61. 
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Bucharin v tom ohledu uváděl příklad Osmanské říše, kde zahraniční kapitál ovládl tamní 

průmysl, dopravu a finanční instituce.131  

Vykořisťování hospodářsky zaostalých zemí evropskými kapitalisty mělo podle Bucharina 

dva důsledky. Přímý – vytvářelo nové sféry pro investování kapitálu v koloniálních zemích a 

současně nové možnosti pro prodej průmyslových výrobků vládnoucí mocnosti. Nepřímý – 

vytvářelo nové sféry užití kapitálu ve vládnoucí zemi a zvyšovalo prodej výrobků jejího 

průmyslu.132 Finanční kapitál proto usiloval o vytvoření co možná největšího hospodářského 

území, o jeho ohrazení bariérou celních tarifů a jeho převrácení ve zdroj vykořisťování 

národními monopoly. Toto rozšíření území pak „národním“ kartelům přinášelo zemědělské 

oblasti a zdroje surovin, zvyšovalo odbytové trhy a sféru pro investování kapitálu. To byla 

podle Bucharina podstata politiky finančního kapitálu.133 Z výše uvedeného Bucharin 

vyvozoval, že pokud již nebyla možnost expandovat do neobsazeného prostoru, nastával mezi 

nejsilnějšími velmocemi – státně kapitalistickými trusty boj za nové rozdělení světa. A to 

nejprve na úkor nejslabšího z nich. Soupeření o volné, neobsazené země tak měl vystřídat boj 

o nové rozdělení kolonií a v dalším stádiu se pak součástí procesu přerozdělování mělo stát 

samo území metropolí.134  

Pokud šlo o vlastní koloniální politiku, Bucharin upozorňoval, že rozšířený názor, podle 

kterého koloniální politika nepřinášela dělnické třídě nic než škody a měla být proto 

odmítnuta, byl zjednodušující. Jestliže zastánci takového názoru se snažili dokázat, že kolonie 

nepřinášely žádné příjmy a představovaly čisté minus dokonce i z pohledu buržoazie, byl 

Bucharin přesvědčen o opaku. Podle jeho přesvědčení kolonie přinášely velmocím, respektive 

jejich vládnoucím třídám velké příjmy. A právě v tom viděl příčinu skutečnosti, že buržoazie 

vedla koloniální politiku. Navíc se tím otvírala možnost pro zvyšování mezd domácím 

dělníkům na úkor vykořisťování koloniálního obyvatelstva. Účet za koloniální politiku tak 

neplatili evropští a američtí dělníci, ale v první řadě koloniální národy.135 

Otázky vztahu k závislým a polozávislým zemím Asie se Bucharin dotkl také ve svém 

článku Ruská revoluce a její význam, který vyšel v červnu 1917 v prvním čísle časopisu The 

Class Struggle vydávaném americkými socialisty v New Yorku.136 Bucharin soudil, že první 

ruská revoluce v roce 1905 představovala konflikt mezi rostoucími výrobními silami a 

                                                            
131 Bucharin, Mirovoje chozjajstvo i imperializm, 63–64. 
132 Ibid., 66. 
133 Ibid., 66–67. 
134 Ibid., 76–77. 
135 Ibid., 107. 
136 Nikolaj Ivanovič Bucharin, „The Russian Revolution and Its Significance“, Marxist Internet Archive, 
http://marxists.org/archive/bukharin/woKSR/1917/rev.htm (staženo 11. 11. 2012). 
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zastaralými průmyslovými a politickými podmínkami v carském Rusku. Revoluce tak 

přinesla podstatné změny v třídních vztazích v Rusku. V první řadě zvýšila hlad ruských 

finančníků po ziscích a mj. jim pod ochranou vysokých celních tarifů umožnila relativně 

levně prodávat na světovém trhu. Ruští kapitalisté tak začali prodávat své zboží do Persie, na 

Balkán, do Malé Asie a dokonce i na Dálný východ. Současně se rozšířily bankovní operace a 

Číně, Persii atd. Rusko poskytnulo státní půjčky. Na pořadu dne byly transakce zaměřené 

diametrálně proti zájmům britského, německého a francouzského kapitálu. V důsledku první 

ruské revoluce tak v Rusku podle mínění Bucharina došlo k vytvoření finančního kapitalismu 

a jeho politiky expanze – imperialismu.137 

Bucharin chápal shodně s Leninem vznik závislých a polozávislých zemí jako jeden 

z důsledků rozvoje moderního kapitalismu, respektive nerovnoměrné akumulace kapitálu 

v jednotlivých zemích. Na rozdíl od Lenina na věc pohlížel čistě ekonomickým pohledem. 

Kolonie totiž podle jeho přesvědčení umožňovaly kapitalismu získat odbytiště pro vlastní 

výrobky, zdroje surovin, levné pracovní síly a prostor pro investování kapitálu. Kromě toho 

umožňovaly zvyšovat domácím dělníkům mzdy a tím zmírňovat domácí třídní rozpory. 

Koloniální politika proto sloužila i jako svého druhu pojistný ventil. Z tohoto důvodu byla 

snaha o získání kolonií i za cenu vyčerpávajících válek nevyhnutelná. Vlastním rozlišením 

mezi koloniemi a polokoloniemi, respektive různými přechodnými stádii se Bucharin v tomto 

ohledu výslovně nezabýval, ačkoliv si ho byl v zásadě vědom.138 Stejně tak se nezabýval ani 

politikou, kterou měly sociálně demokratické strany sledovat ve vztahu ke koloniím a 

polokoloniím. Celkově lze proto konstatovat, že Bucharina závislé a polozávislé země, 

respektive mimoevropské oblasti příliš nezajímaly. Na rozdíl od Lenina je považoval za 

pasivní přívěšek a objekt „imperialistické expanze“ a nechápal politický význam rodícího se 

asijského nacionalismu. 

Malým příspěvkem se otázky postavení závislých a polozávislých zemí dotkl také Josif 

Vissarionovič Stalin. Stalin jak známo již roku 1913 zformuloval své názory na národnostní 

otázku ve své práci Marxismus a národnostní otázka.139 Stalin ve zmiňované práci přednesl 

definici národa a podmínek jeho vzniku. Současně načrtl možnosti řešení národnostní otázky, 

založené na odmítnutí myšlenky kulturně národnostní autonomie. Konkrétně ho spatřoval v 

právu národa na sebeurčení až do úplného oddělení, případně v územně definované autonomii 

                                                            
137 Ibid. 
138 Např. ve své práci Mirovoje chozjajstvo i imperializm, v tabulce na stránce 53, kterou věnoval velikosti a 
dynamice nárůstu koloniálních držav jednotlivých koloniálních mocností vyčlenil zvláštní kategorii tří 
polokolonií – Osmanské říše, Persie a Číny. Viz Bucharin, Mirovoje chozjajstvo i imperializm, 53. 
139 Josif Vissarionovič Stalin, Marxismus a národnostní a koloniální otázka (Praha: Svoboda, 1949), 7–57. 
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(v případě, že daný národ dal přednost další existenci v rámci původního mnohonárodního 

státu).140 Podmínkou takové autonomie, stejně jako zásadou pro přístup k národnostním 

menšinám bylo přísné zachovávání principu rovnoprávnosti národů ve všech ohledech.141 

Důležitým prvkem pak také bylo zachování jednotných stranických organizací a odmítnutí 

myšlenky jejich štěpení podle jednotlivých národností, které podle Stalinova názoru vedlo 

k ztrátě vzájemné solidarity mezi dělnickou třídou jednotlivých národů a národností.142 

Závislé a polozávislé země se však v té době ve Stalinových pracích o národnostní otázce 

neobjevovaly. Posun k vývodům, které vyplývaly z jeho pojetí národnostní otázky ve vztahu 

k závislým a polozávislým zemím, byl v jeho případě až otázkou poříjnové doby.  

 

1.1.3 Země Blízkého východu v programových dokumentech SDDSR[b] 

Problematika vztahu k zemím Blízkého východu začala postupně pronikat i do 

programových dokumentů bolševické frakce SDDSR. Pravděpodobně poprvé se tak stalo v 

lednu 1912, kdy se situace v Persii a tamní ruská politika stala jedním z témat, 

projednávaných 6. všeruskou konferencí SDDSR v Praze. Podnětem k tomu byla nedávná 

ruská intervence proti perské revoluci.143 V souvislosti s tím Lenin předložil na jednání 

konference, které probíhalo ve dnech 5.–17. ledna 1912 (18.–30. ledna 1912), návrh rezoluce 

odsuzující ruský postup v Persii. V ostře formulované rezoluci144 O útoku ruské vlády na 

Persii vyjádřili účastníci konference v ostře formulované rezoluci protest proti ruské politice 

v Persii. Zvláště při tom upozornili na roli, kterou v perských událostech sehrála britsko-ruská 

dohoda o rozdělení sfér vlivu v Persii z roku 1907.145 Tato dohoda byla podle mínění 

účastníků konference namířena především proti asijskému revolučnímu hnutí a Velká Británie 

se jejím prostřednictvím stala spolupachatelkou při potlačení perské revoluce Ruskem.  

                                                            
140 Ibid., 53. 
141 Ibid., 54. 
142 Ibid., 55. 
143 V závěru listopadu 1911 carské Rusko ve shodě s britskou vládou předložilo perské vládě ultimátum 
požadující odvolání amerického finančního poradce Morgana Shustera, který byl povolán perským medžlisem, 
aby dal do pořádku perské veřejné finance. Zároveň s tím zahájilo na dvanáct tisíc perských vojáků tažení na 
Teherán. Perská vláda ruské ultimátum navzdory odporu medžlisu přijala. Medžlis ji následně sesadil, nicméně 
24. prosince 1911 proběhl v Teheránu státní převrat a následujícího dne Morgan Shuster pod ruským a britským 
tlakem odstoupil. O čtyři dny později vstoupila do Teheránu ruská vojska a perská revoluce tím definitivně 
skončila. Viz Eduard Gombár, Moderní dějiny islámských zemí (Praha, Karolinum, 1999), 367. 
144 Text rezoluce viz Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 21 (Praha: Svoboda, 1985), 187.  
145 Dohoda byla součástí širších britsko-ruských ujednání o rozdělení sfér vlivu na Blízkém východě a ve střední 
Asii. V Persii byly na jejím základě vytyčeny tři zájmové sféry: severní (včetně Teheránu) – ruská, jižní – britská 
a střední – společná. Viz Gombár, Moderní dějiny islámských zemí, 365–366. 
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Ruské role při událostech v Persii se v obecnější rovině dotklo také další usnesení pražské 

konference SDDSR, a sice rezoluce O současné situaci a úkolech strany.146 Rezoluce, jejíž 

návrh předložil opět V. I. Lenin, konstatovala, že carský režim, který nebyl schopen obstát ve 

světové konkurenci kapitalistických států, se nyní ve spolupráci se vzmáhající se ruskou 

buržoasií snažil uspokojit své „kořistnické“ zájmy mj. koloniálními výboji proti asijským 

národům, zejména Persii a Číně, které vedly revoluční boj za svobodu. 

Otázky zemí Blízkého východu se dotklo také provolání bolševického Ústředního výboru 

SDDSR ke Všem občanům Ruska,147 vydané formou letáku v říjnu 1912 u příležitosti 

vypuknutí první balkánské války. V prohlášení koncipovaném V. I. Leninem se mj. 

konstatovalo, že ruská zahraniční politika byla nepřetržitým řetězem násilností a intrik proti 

svobodě národů, demokracii a dělnické třídě, kdy se carské Rusko angažovalo proti revoluci 

v Persii, podrývalo základy republiky v Číně a připravovalo expanzi na úkor sousední 

Osmanské říše. Carské Rusko, které v 19. století plnilo úlohu četníka Evropy, se tak podle 

prohlášení na počátku 20. století stávalo četníkem Asie.  

Pokud šlo o kritiku ruské zahraniční politiky vůči zemím Blízkého východu, Lenin a další 

představitelé bolševické SDDSR se zdaleka neomezovali pouze na tisková prohlášení. Např. 

v závěru roku 1912 Lenin inspiroval ruské sociálně demokratické poslance ve Státní dumě, 

aby u příležitosti zahájení schůze nově zvolené IV. Státní dumy přednesli úvodní deklaraci, ve 

které by se mj. kriticky vyjádřili k ruské zahraniční politice. Sociálně demokratičtí poslanci se 

v této souvislosti měli postavit proti celkovému směru ruské zahraniční politiky a zvláště proti 

jejím plánům a pokusům zmocnit se Bosporu, „turecké Arménie“, Persie apod.148  

Částečně modifikovanou deklaraci, kdy bolševičtí členové dumy byli v zájmu jednotného 

postupu nuceni akceptovat některé požadavky menševiků, pak na zasedání dumy dne 7. 

prosince 1912 (20. prosince 1912) přednesl jménem sociálně demokratické frakce ve IV. 

Státní dumě její místopředseda Roman Malinovskij.149 Malinovskij v deklaraci přednesl 

v návaznosti na Leninovy teze mj. protest proti ruské zahraniční politice na Balkáně, v Persii 

a na Dálném východě, přičemž prohlásil, že tamní ruské vměšování bylo v rozporu se zájmy 

                                                            
146 Text návrhu rezoluce viz Lenin, Sebrané spisy, sv. 21, 155–156. Text přijaté rezoluce viz, Lenin, Sebrané 
spisy, sv. 21, 167–168. 
147 Text provolání viz Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 22 (Praha: Svoboda, 1985), 156–160. 
148 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 67. 
149 Viz Gosudarstvennaja duma. Četvěrtyj sozyv. Stenografičeskije otčety 1912–1913 gg. Sessija pervaja, sv. I 
(Sankt-Petěrburg: Gosudarstvennaja tipografija, 1913), 321–327 (dále viz Gosudarstvennaja duma. Četvěrtyj 
sozyv.). Viz též Lenin, O národnostní a koloniální otázce, pozn. 31 na s. 569.   
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dělnické třídy a jeho cílem bylo pouze „zbídačení a zotročení národů Ruska“ a současně i 

zkomplikování neřešené otázky politického osvobození země.150 

Po delší přestávce, vyvolané mj. vypuknutím světové války, se otázky závislých a 

polozávislých zemí dotkl až návrh rezoluce o válce,151 který ve dnech 14. a 22. dubna 1917 

(27. dubna a 5. května 1917) projednávala petrohradská městská konference bolševické 

SDDSR.152 Předkladatel návrhu – V. I. Lenin – se v něm držel myšlenek, které již dříve vtělil 

do textu Několik tezí. Poznámka redakce z října 1915.153 Rezoluce byla následně přijata jako 

podklad, s tím, že definitivní znění mělo být předloženo na připravované 7. všeruské 

konferenci bolševické SDDSR.154 

Zmiňovaná 7. všeruské konference SDDSR se konala ve dnech 24.–29. dubna 1917 (7.–12. 

května 1917). Problematika závislých a polozávislých zemí se na ní objevila ve dvou 

souvislostech. V první řadě to bylo v návaznosti na výše zmíněné usnesení petrohradské 

městské konference SDDSR, kdy V. I. Lenin na konferenci předložil mírně upravený text 

návrhu rezoluce o válce.155 Návrh rezoluce byl posléze po kratší diskusi přijat většinou 

hlasů.156 Později, v říjnu (respektive listopadu) 1917 se pak tato rezoluce stala podkladem pro 

známý Dekret o míru. 

Podruhé se tak stalo v souvislosti s národnostní otázkou, či přesněji s otázkou práva národů 

na sebeurčení. Referát k tomuto tématu přednesl na 7. konferenci J. V. Stalin.157 Stalin zde 

také předložil návrh příslušné rezoluce, který, ač vycházel ze Stalinových myšlenek, byl 

paradoxně formulován Leninem. 

Na Stalinovo vystoupení navázal G. L. Pjatakov, který rovněž k národnostní otázce 

přednesl koreferát, v němž však hájil zcela jinou pozici. G. L. Pjatakov v první řadě 

upozornil, že v období socialismu by byla nezávislost národů s ohledem vzájemnou 

ekonomickou provázanost nemožná, a nepotřebná. Obvinil také Stalina, že jeho výklad otázky 

byl čistě metafyzický, jelikož Stalin nezaujímal k věci patřičný třídní přístup a bez ohledu na 

existující protiklady mezi buržoazií a dělnictvem hovořil o vůli národů a nikoliv o vůli tříd. 

                                                            
150 Gosudarstvennaja duma. Četvěrtyj sozyv, 322–323. 
151 Text návrhu viz Lenin, Sebrané spisy, sv. 31, 288–293. Srovnej M. A. Zotov, T. B. Zamorajeva a N. E. 
Koroljov, eds., Sedmaja (apreľskaja) vserossijskaja konferencija RSDRP (bolševikov). Petrogradskaja 
obščegorodskaja konferencija RSDRP (bolševikov). Aprel 1917 goda. Protokoly (Moskva: Gospolitizdat, 1958), 
54–58 (dále jen Sedmaja konferencija). 
152 Konala se ve dnech 14.–22. dubna 1917 (27. dubna–5. května 1917). 
153 Viz výše. 
154 Sedmaja konferencija, 58. 
155 Viz Sedmaja konferencija, 165 a nn. 
156 Sedmaja konferencija, 177. Text rezoluce viz Lenin, Sebrané spisy, sv. 31, 430–433. 
157 Text projevu viz Sedmaja konferencija, 208–212. Srovnej Josif Vissarionovič Stalin, Spisy, sv. 3 (Praha: 
Svoboda, 1950), 57–63. 
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Kromě toho také Stalinovi vytknul, že v daném období byl na pořadu dne boj za socialismus. 

Boj za národní stát se tudíž podle Pjatakova stával bojem reakčním, namířeným proti 

socialismu.158 Pjatakov následně konferenci předložil vlastní návrh rezoluce o národnostní 

otázce.159 

Proti názorům zastávaným Pjatakovem nicméně vystoupil Lenin,160 kterého dále podpořil 

G. J. Zinověv, který mj. upozornil na zásadní roli, kterou měla národnostní otázka sehrát 

během povstání koloniálních a polokoloniálních národů, která podle Zinověvových představ 

měla doprovázet socialistickou revoluci.161 Tento moment ve svém závěrečném slovu 

zdůraznil také Stalin, který upozornil, že podle jeho přesvědčení bylo buďto nutné vytvořit týl 

pro předvoj socialistické revoluce z národů, které by povstaly proti národnostnímu útlaku, a 

tím vybudovat most mezi Západem a Východem a současně vytyčit kurz vedoucí ke světové 

socialistické revoluci, nebo to neudělat a tím fakticky odmítnout možnost využít, s cílem 

zničení imperialismu, různých revolučních hnutí mezi utlačenými národy a v důsledku toho 

skončit v izolaci.162 

Argumentace zastávaná Stalinem, Leninem a Zinověvem se nakonec pro většinu účastníků 

konference ukázala jako přesvědčivější a plénum konference následně poměrem 56 hlasů pro 

ku 16 hlasům proti (při 18 abstencích) schválilo Leninem navrženou rezoluci o národnostní 

otázce.163 Rezoluce odsuzovala jakýkoliv národnostní útlak a žádala přiznat všem národům 

právo na svobodné oddělení a vytvoření samostatného státu.164 Jedině za této podmínky pak 

bylo možno zajistit úplnou solidaritu dělnictva různých národů a napomoci jejich skutečnému 

sblížení. V rezoluci bylo dále konstatováno, že otázka práva národů na svobodné oddělení 

nesmí být směšována s otázkou, zda je toto oddělení v dané chvíli účelné. O účelnosti 

oddělení měla „strana proletariátu“ rozhodnout v každém jednotlivém případě naprosto 

samostatně s ohledem na zájmy celospolečenského vývoje a třídního boje proletariátu za 

socialismus.165 

 

 

 

                                                            
158 Sedmaja konferencija, 212–214. 
159 Ibid., 281–283. 
160 Text projevu viz Sedmaja konferencija, 216–219, respektive Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 445–
449.  
161 Sedmaja konferencija, 223. 
162 Ibid., 227. 
163 Ibid. Pjatakovův návrh rezoluce byl odmítnut 48 hlasy proti ku 11 hlasům pro při 19 abstencích. 
164 Text rezoluce viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 450–451. 
165 Sedmaja konferencija, 251–252. Srovnej Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 451. 
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1.1.4 Bolševici a jejich představy o zemích Blízkého východu v předvečer Říjnové revoluce 

Je možné konstatovat, že v předvečer říjnové revoluce se názory čelných představitelů 

SDDSR[b] na postavení zemí Blízkého východu vyvinuly následujícím způsobem. Země 

Blízkého východu byly v závislosti na obecném vývoji kapitalistického systému počítány 

mezi polokolonie, tj. mezi státy, které imperialistickým mocnostem (zejména evropským) 

doposud nepodařilo plně ovládnout a které tak tvořily přechodnou formu mezi nezávislými a 

zcela závislými státy (koloniemi). Nebyly tedy považovány za zcela samostatné, ale naopak 

za více či méně závislé na (evropských) imperialistických mocnostech. Jelikož jejich 

ovládnutí imperialistickými mocnostmi ještě nebylo dokončeno, představovaly současně 

objekty boje a tím také zdroj mezinárodního napětí. 

Vznik polokolonií byl považován za důsledek vývoje moderního kapitalismu – za důsledek 

boje o monopolní ovládnutí zdrojů surovin a odbytišť. Tyto snahy imperialistických mocností, 

vedly zároveň podle čelných bolševických teoretiků k rozkladu starých sociálních poměrů a 

aktivizovaly v polokoloniích národně-osvobozenecké hnutí. Do čela tohoto hnutí se postavila 

rodící se místní národní buržoazie. Jejím cílem bylo vybudování domácího kapitalismu, 

nicméně s ohledem na program boje proti reakci a útlaku je Lenin a jeho následovníci v daný 

moment považovali za pokrokové. Předpokládali totiž, že likvidace polokoloniálních omezení 

povede obdobně jako v Evropě ke vzniku národních států, které byly považovány za státní 

formu nejlépe vyhovující rozvoji kapitalismu (a tedy vytvoření podmínek pro budoucí 

přechod k socialismu). 

Perspektiva rozvoje kapitalismu v zemích Blízkého východu (stejně jako v ostatních 

polokoloniálních a koloniálních zemí) s sebou pro imperialistické mocnosti nesla ztrátu zdroje 

levných surovin a odbytiště výrobků a zároveň vznik nežádaných konkurentů. Z toho 

vyplývalo, že imperialistické mocnosti by byly případným vítězstvím národně-

osvobozeneckého hnutí v zemích Blízkého východu a tamním prosazením se národní 

buržoazie do určité míry oslabeny. Odtud byl už jen krok k myšlence, že s pomocí národně-

osvobozeneckých hnutí by bylo možno zasáhnout světový kapitalismus na jeho nejcitlivějším 

místě a zbavit jej rezerv. Národně-osvobozeneckého hnutí polozávislých a závislých národů, 

počítaje v to i země Blízkého východu, proti evropským imperialistickým mocnostem tak 

v očích bolševiků představovalo přirozeného spojence proti společnému nepříteli – 

evropským buržoazním vládám.  

Sociální revoluce v rozvinutých zemích měla být podle nich doprovázena řadou 

demokratických a národně-osvobozeneckých hnutí nevyspělých a závislých národů, které by 

v konečné fázi vyvrcholily národními válkami polozávislých a závislých národů proti 
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imperialistickým mocnostem. Takovéto války byly považovány za spravedlivé a evropský 

proletariát je měl podpořit a využít jich k povstání a svržení domácí buržoazie a zničení 

kapitalismu. A zničení kapitalismu bylo zároveň také předpokladem pro osvobození 

polozávislých a závislých zemí a národů. Polozávislým a závislým národům se mělo dostat 

plného práva na sebeurčení a to včetně práva na oddělení a vytvoření samostatného státu. 

Cílem však nebylo trvalé uchování nezávislosti každého národa, ale příprava půdy pro jejich 

pozdější dobrovolné splynutí. Toto dobrovolné splynutí, které bylo žádoucí z hospodářských, 

sociálních i politických důvodů, bylo považováno za mimořádně důležité. Soudilo se, že bez 

něj by vítězství socialismu nebylo trvalé. 

Jaké z těchto teoretických myšlenek vyplývaly konkrétní závěry pro každodenní praxi? 

V první řadě to byla nutnost, aby proletariát rozvinutých zemí podporoval při každé možné 

příležitosti národně-osvobozenecký boj závislých a polozávislých národů. Proletariát, 

respektive revoluční strany měly bojovat proti veškerým formám utlačování nejen doma ale i 

v koloniích, jakož i proti kolonialismu jako takovému. Měly se také postavit proti jakýmkoliv 

anexím a dobyvačným plánům svých mateřských zemí. Jen tímto bojem mohlo být dosaženo 

svržení evropského kapitalismu. S ohledem na to bylo vysoce žádoucí udržovat organizační 

jednotu a solidaritu s pracujícími polozávislých a závislých národů a připravovat tak 

podmínky pro jejich budoucí splynutí po vítězství socialismu.  

Pokud šlo konkrétně o Rusko, porážka carismu a prozatímní vlády byla mj. považována za 

nutný předpoklad osvobození závislých a polozávislých národů Asie (a tedy i Blízkého 

východu). Vítězství socialistické revoluce v Rusku mělo vytvořit příznivé podmínky pro 

rozvoj revoluce v Asii a tím přispět k oslabení a podvrácení světového kapitalismu.  

Zásadní nedostatek výše uvedených úvah o vztahu k zemím Blízkého východu, respektive 

závislým a polozávislým zemím vůbec, představovala skutečnost, že se jednalo především o 

teoretickou (a do značné míry normativní) programovou konstrukci, která však postrádala 

nejen odpovídající organizační formy, ale zejména konkrétní metody, potřebné k její realizaci 

v praxi. Až do 26. října 1917 (7. listopadu 1917) se tak všechny tyto úvahy omezovaly pouze 

na teoretickou rovinu. 

 

1.2 Země Blízkého východu v sovětských programových dokumentech v letech 1917–1921 

1.2.1 Země Blízkého východu v sovětských programových dokumentech doby říjnové revoluce 

S obsazením Zimního paláce a převzetím moci v Petrohradě 8. listopadu 1917 se před V. I. 

Leninem a jeho následovníky otevřel prostor uskutečnit své dosavadní úvahy a koncepce 

v praxi. Nemalé místo v nich hrály otázky mezinárodních vztahů a zahraniční politiky. 
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Jednalo se zejména o to, jaké místo a jakou roli má nové Rusko zaujmout ve světě, respektive 

na jakých základech je třeba budovat vztahy s okolním světem. Odpověď na tyto otázky 

vyžadovala existenci jasné, promyšlené a pokud možno i obecně přijatelné koncepce. Lenin a 

někteří další představitelé SDDSR[b] se odpovědí na tyto otázky zabývali již delší dobu a lze 

proto konstatovat, že v čase převzetí moci v Petrohradě, takovouto jasnou, promyšlenou a 

pokud možno obecně přijatelnou koncepci řešení výše zmíněných otázek v zásadě měli.  

Lenin při realizaci těchto cílů příliš neotálel. Již v průběhu ozbrojeného povstání 

v Petrohradě 25. října 1917 (7. listopadu 1917) začal připravovat text referátu o míru, který 

hodlal přednést na II. všeruském sjezdu sovětů dělnických a vojenských zástupců právě 

zasedajícím v budově Smolného institutu v Petrohradě.166 A již krátce po převzetí moci, 

v pozdních večerních hodinách 26. října 1917 (8. listopadu 1917),167 jej na zasedání II. 

všeruském sjezdu sovětů dělnických a vojenských zástupců také přednesl. Vlastní referát byl 

poměrně krátký a jádrem jeho vystoupení bylo přečtení návrhu deklarace, která měla být 

vydána jménem nové ruské vlády. 168 

Lenin v deklaraci navrhoval všem válčícím národům a jejich vládám, aby byla ihned 

zahájena jednání o uzavření spravedlivého a demokratického míru. Spravedlivým a 

demokratickým mírem mohl být v jeho očích pouze mír bez jakýchkoliv anexí a kontribucí. 

Zároveň s tím ruská vláda měla vyjádřit ochotu okamžitě podniknout rozhodné kroky 

k uzavření tohoto míru a to ještě dříve, než „svrchovaná shromáždění zástupců lidu všech 

zemí a všech národů s konečnou platností schválí všechny podmínky takového míru.“169  

Lenin dále v deklaraci rozvedl, co přesně považuje za anexi. Anexí, neboli zabráním cizího 

území, podle něj bylo „… připojení malého nebo slabého národa k velkému nebo silnému 

státu bez přesně, jasně a dobrovolně vysloveného souhlasu a přání tohoto národa, bez ohledu 

na to, kdy toto násilné připojení bylo provedeno, a také bez ohledu na to, jak vyspělý nebo jak 

zaostalý je národ, násilně připojený nebo násilně držený v hranicích daného státu.“170 

Rozhodující nebylo ani, zda se jednalo o národ žijící v Evropě či v zámoří. Podstatné bylo, že 

takový národ byl držen v hranicích daného státu násilím a navzdory projevům přání získat 

samostatnost mu nebylo poskytnuto právo, aby svobodným hlasováním, při úplném stažení 

                                                            
166 A. V. Vachramejev a S. G. Kulešov, Očerki istorii sovětskoj vněšnej politiki (1917–1991gg.) (Moskva: 
Vuzovskaja kniga, 2007), 4. 
167 Tj. ještě před formálním ustavením prozatímní vlády – Rady lidových komisařů. 
168 Text referátu viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 463–467. 
169 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 463. 
170 Ibid., 464. 
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vojsk daného státu ze svého území, mohl svobodně rozhodnout o formě své státní 

existence.171 

S ohledem na to měla ruská vláda prohlásit, že pokračovat ve válce za to, jakým způsobem 

si silné a bohaté národy mají rozdělit slabé národy, jejichž území okupovaly, považuje za 

největší zločin proti lidstvu, a že je ihned připravena podepsat mír, kterým by tato válka byla 

zastavena. Ruská vláda však neměla považovat tyto podmínky, za ultimativní a naopak měla 

být ochotna posoudit i jakékoliv jiné mírové podmínky, přičemž měla trvat jen na tom, aby jí 

byly předloženy co nejrychleji a v naprosto jasném znění (aby tak byla vyloučena možnost 

dvojího výkladu).172 

Nová vláda měla zároveň prohlásit, že ruší tajnou diplomacii a přeje si vést veškerá jednání 

naprosto veřejně. Současně s tím mělo dojít ke zveřejnění tajných smluv uzavřených v době 

od února do 25. října 1917 (7. listopadu 1917) a vláda se měla těchto smluv zříci, pokud by 

jejich cílem bylo „… poskytnutí výhod a privilegií ruským statkářům a kapitalistům či udržení 

nebo zvětšení anexí Velkorusů.“173 Nová vláda také měla deklarovat svou ochotu vést jednání 

všemi možnými způsoby. S tímto cílem měla vyslat do neutrálních zemí své zplnomocněnce. 

Zároveň s tím měla navrhnout všem ostatním vládám a národům okamžité uzavření příměří a 

to minimálně na dobu tří měsíců, během kterého by bylo možno uskutečnit mírová jednání za 

účasti všech národů a národností zatažených do války a dojednaný mír schválit svrchovanými 

shromážděními zástupců lidu všech zúčastněných zemí.174 

V závěru deklarace se Lenin a jeho ústy „Prozatímní dělnická a rolnická vláda Ruska“ 

obracela s tímto návrhem zejména k uvědomělým dělníkům tří nejpokročilejších národů, 

účastnících se světové války – k dělníkům Velké Británie, Francie a Německa, a vyjádřil 

naději, že všechny jejich minulé příklady „proletářského hrdinství a historické tvůrčí 

činnosti“175 jsou zárukou, že pochopí svůj nynější úkol – vysvobodit lidstvo z hrůz války a 

jejích následků, a že pomohou dovést ke konečnému zdaru věc osvobození pracujících a 

vykořisťovaných mas obyvatelstva. 

V závěru svého referátu Lenin účastníkům II. sjezdu sovětů odůvodnil některé body, 

vtělené do svého návrhu deklarace. V první řadě upozornil, že tuto výzvu bylo třeba adresovat 

jak všem vládám, tak i všem národům. Vlády podle něj nebylo možné ignorovat, neboť by se 

tím oddalovala možnost uzavření míru, zároveň však považoval za nutné obrátit se i na 

                                                            
171 Ibid., 464. 
172 Ibid., 454. 
173 Ibid., 465. 
174 Ibid. 
175 Lenin tím měl na mysli např. chartistické hnutí ve Velké Británii, řadu francouzských revolucí či boj proti 
výjimečnému zákonu proti socialistům v Německu. Viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 465. 
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národy, protože soudil, že všude se vlády a národy rozcházejí a jednotlivým národům je proto 

třeba pomoci, aby zasáhly do otázek války a míru.176  

Leninem přednesená deklarace byla později, v časných hodinách 27. října 1917 (9. 

listopadu 1917), sjezdem jednohlasně přijata a vstoupila do dějin jako Dekret o míru.  

Dekret o míru se stal základním programovým dokumentem, jakož i faktickým začátkem 

sovětské zahraniční politiky. Dekret obsahoval několik principiálně nových myšlenek: 1) 

sovětská vláda v něm odsoudila imperialistickou válku a navrhla všem bojujícím vládám a 

národům uzavření demokratického a spravedlivého míru bez anexí a kontribucí (již takovéto 

postavení otázky války a míru bylo novum; sovětská vláda se jím jednoznačně vyjádřila ve 

prospěch mírového soužití národů);177 2) sovětská vláda v dekretu odmítla užívat jako 

nástroje zahraniční politiky násilí a zábory cizích území; 3) sovětská vláda odmítla veškerou 

tajnou diplomacii a s tím i tajné smlouvy uzavřené prozatímní (a ve svém důsledku i carskou) 

vládou, které prohlásila za neplatné;178 4) sovětská vláda se v dekretu přihlásila k myšlence 

sebeurčení národů, jelikož se vyslovila ve prospěch osvobození utlačených národů a 

národnostních menšin (nemělo při tom být rozhodující, zda jde o evropské národy, či o 

národy obývající zámořské kolonie evropských zemí; dekret tak měl v sobě silný 

protikoloniální náboj); a za 5) sovětská vláda se dekretem přihlásila, jakkoliv ne zcela 

otevřeně, k myšlence proletářského internacionalismu.  

Co Lenin vydáním Dekretu o míru sledoval? Šlo mu v první řadě o uzavření míru? Nebo 

mu šlo o podnícení světové revoluce, jakkoliv tato myšlenka je v Dekretu zmíněna pouze v 

náznacích? Anebo sledoval oba tyto cíle současně? S ohledem na dřívější Leninovy myšlenky 

o možnostech ukončení světové války179 a do značné míry i s ohledem na některé jeho 

následující kroky a prohlášení je třeba konstatovat, že podle Lenina bylo možné válku, která 

podle jeho přesvědčení vypukla v důsledku imperialistických snah jednotlivých účastníků, 

ukončit pouze likvidací imperialismu, respektive odstraněním kapitalismu jako takového 

cestou socialistické revoluce.180 Likvidace kapitalismu a úplné vítězství socialistické revoluce 

byly podle něj zároveň nutným předpokladem konečného úspěchu socialistické revoluce 

                                                            
176 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 466. 
177 Podle některých interpretací dokonce k myšlence mírového soužití států s různým sociálním uspořádáním (viz 
např. Vachramejev a Kulešov, Očerki, 5), což však autor této práce považuje pro dané období za poněkud 
ahistorický závěr. 
178 Zcela bezprecedentní bylo i jejich záhy zahájené zveřejňování. 
179 Viz např. Leninův tzv. čtvrtý dopis z daleka. Viz Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 31, 73–79. 
180 Ve stejném duchu byla záhy rozvinuta rozsáhlá agitačně-propagační kampaň zahrnující v sobě i publikaci 
tajných dohod o rozdělení sfér vlivu, uzavřených v době světové války. Viz Leonid Nikolajevič Něžinskij, 
V intěresach naroda ili vopreki im? Sovětskaja meždunarodnaja politika v 1917–1933 godach  (Moskva: Nauka, 
2004), 18 a nn. 
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v Rusku. Lenin totiž na základě teze o nerovnoměrnosti hospodářského a politického vývoje 

kapitalismu v jednotlivých zemích předpokládal, že revoluce mohla ze začátku zvítězit pouze 

v jedné nebo několika málo zemích a poté se z nich s jejich podporou s menší či větší 

přestávkou šířit dále.181 V takovém případě by ovšem sovětskému Rusku, respektive zemím, 

kde by socialismus zvítězil, hrozilo akutní nebezpečí ze strany dosud kapitalistických zemí. 

Vznik socialistického státu by totiž pro ně představoval závažnou hrozbu a podle Leninových 

vývodů měly tudíž logicky usilovat o zvrat.182 Jelikož se tedy nedalo očekávat bezprostřední 

svržení kapitalismu ve všech zemích naráz, bylo třeba zajistit co nejvýhodnější podmínky pro 

přežití sovětského Ruska během jeho kratší či delší koexistence s kapitalistickými protivníky. 

To v konkrétní situaci znamenalo co nejrychlejší vyvedení sovětského Ruska ze světové války 

i za cenu vyjednávání s imperialistickými vládami. Myšlenka demokratického a spravedlivého 

míru bez anexí a kontribucí měla zároveň diskreditovat vlády válčících zemí v očích jejich 

obyvatelstva a podnítit tak široké masy k revolučnímu vystoupení (tj. být pověstnou „poslední 

kapkou“, která přeplní číši trpělivosti proletariátu), nebo přinejmenším k tomu, aby vyvinuly 

na své vlády dostatečný tlak a donutily je k přijetí sovětských mírových podmínek.183  

Vydání Dekretu o míru, který byl s ohledem na svůj obsah adresován v první řadě 

evropskému publiku (nehledě na zmínku o přiznání práva na sebeurčení koloniálních národů), 

bylo tedy dobře promyšleným krokem, jakkoliv motivy stojící za formulací některých jeho 

ustanovení nejsou doposud zcela jasné.184 Program demokratického a spravedlivého míru bez 

anexí a kontribucí měl zároveň nemalý vnitropolitický náboj a měl se stát (a posléze skutečně 

stal) jedním z nástrojů stabilizace nového sovětského režimu. 

Byl-li Dekret o míru adresován evropskému publiku, považovalo sovětské vedení (a Lenin 

osobně) za nutné obrátit se s obdobnou výzvou k revolučním také k asijskému obecenstvu. 

Stalo se tak dokumentem nazvaným Prohlášení předsedy Rady lidových komisařů V. I. 

Lenina a lidového komisaře pro národnosti J. V. Stalina ke všem pracujícím muslimům Ruska 

i Východu, které bylo vydáno 20. listopadu 1917 (3. prosince 1917) a zveřejněno o dva dny 

později v listu Izvěstija.185 

                                                            
181 Něžinskij, V intěresach naroda, 11 a nn. 
182 Lux, Lenins außenpolitische Konzeptionen, 124. 
183 Viz výše. Viz též Andrej Jurjevič Sidorov a Naděžda Jevgeněvna Klejmjonova, Istorija meždunarodnych 
otnošenij 1918–1939 (Moskva:  ZAO Centrpoligraf, 2006), 39. 
184 K tomu blíže viz Něžinskij, V intěresach naroda, 16 a nn. 
185 Ivar Spector, The Soviet Union and the Muslim World  1917–1958 (Seattle: University of Washington Press, 
1959), pozn. 7 na s. 304. Text prohlášení viz Igor Nikolajevič Zemskov et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky 
SSSR, Tom I, (Moskva: Gospolitizdat, 1957), č. 18, s. 34–35 (dále jen DVP SSSR I). Pro zajímavost: oba autoři 
prohlášení podepsali kombinací svých skutečných jmen a svých nom de guerre: V. Uljanov (Lenin), Džugašvili-
Stalin. Viz DVP SSSR I, č. 18, s. 35. 
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V dokumentu jeho autoři upozorňovali své potenciální publikum na události, které právě 

probíhaly v Rusku. Ruská revoluce měla podle nich přinést konec otroctví a nevolnictví, 

konec arbitrární vlády a útlaku. Nový svět, který se ruskou revolucí zrodil, měl patřit 

pracujícím a osvobozeným. Moc v Rusku přešla na revoluční rady dělnických, vojenských a 

rolnických zástupců, přičemž pracující lid Ruska si podle autorů přál uzavřít čestný mír a byl 

ochoten pomoci utlačeným národům získat si svobodu. Rusko nebylo v tom posvátném úkolu 

osamoceno, ale jeho volání po svobodě nacházelo podle Lenina a Stalina podporu mezi 

pracujícími Západu i Východu.186 Lid Evropy vyčerpaný válkou již pracoval pro mír a 

shromažďoval se pod praporem socialismu k úderu proti baště imperialismu. Korouhev 

revolty byla dokonce již vztyčena i v Indii187 Konec imperialistického plenění se proto podle 

autorů blížil. S ohledem na to se Lenin se Stalinem obrátili na pracující a neprivilegované 

muslimy Ruska i východních zemí.  

Následující část byla adresována ruským muslimům a obsahovala záruky svobody a 

nedotknutelnosti jejich víry, zvyků, národní a kulturní institucí a výzvu k podpoře revoluce. 

Následovala výzva k muslimským obyvatelům východních zemí – k Peršanům, Turkům, 

Arabům a Indům, tj. ke všem, jejichž životy a majetek, svobodu a rodnou zemi po staletí 

ohrožovali „… chamtiví loupežníci Evropy...“ a jejichž země si nyní „… loupežníci, co začali 

válku…“ přáli rozdělit mezi sebe.188 Autoři prohlášení následně oznámili celou řadu kroků ve 

prospěch výše zmíněných národů, počínaje zrušení nerovnoprávných smluv uzavřených 

carskou vládou.189 S ohledem na to nebezpečí zotročení již dotyčné národy nečekalo ze 

strany Ruska a jeho revoluční vlády, ale ze strany evropského imperialismu. Autoři prohlášení 

následně vyzvali výše zmíněné národy ke svržení těchto utlačovatelů – v situaci: „... kdy, 

válka a pustošení, rozšlapaly pilíře starého řádu, kdy celý svět odhaluje rozhořčení proti 

imperialistům-uchvatitelům, kdy se každá jiskra pobouření mění v mocný plamen revoluce, 

kdy dokonce indičtí muslimové, uštvaní a umoření cizím jhem povstávají proti svým 

zotročitelům – nyní nelze mlčet.“190 Národy Východu si podle autorů prohlášení musely samy 

řídit svůj život podle svých představ. Měly právo tak udělat, protože jejich osud byl v jejich 

vlastních rukou. Lenin se Stalinem je proto vyzvali, aby postupovaly společně a rozhodně 

                                                            
186 DVP SSSR I, č. 18, s. 34. 
187 Autoři zde naráželi na skutečnost, že v některých indických městech došlo k ustavení rad po vzoru ruských 
sovětů. Viz Něžinskij, V intěresach naroda, 18. 
188 DVP SSSR I, č. 18, 35. 
189 Jednotlivé kroky ve prospěch východních národů budou podrobněji probrány na příslušných místech 
v následujících kapitolách práce. 
190 DVP SSSR I, č. 18, s. 35 
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k spravedlivému a demokratickému míru pod praporem osvobození utlačeného lidu světa a 

upozornili je, že od nich na této cestě očekávají sympatie a podporu.191 

Někteří autoři192 soudí, že hlavním důvodem vydání Leninova a Stalinova byla snaha 

získat podporu asijských národně-osvobozeneckých hnutí poté, když se ukázalo, že Dekret o 

míru a další proklamace určené evropskému proletariátu nevyvolaly patřičný účinek – 

revoluční vystoupení. Lenin a Stalin se proto obrátili zejména k blízkovýchodním a 

středoasijským muslimům, od jejichž vystoupení si slibovali větší efekt. Autor této práce se 

nicméně na základě rozboru dřívějších Leninových představ o roli závislých a polozávislých 

národů v procesu socialistické revoluce a jejího postupného šíření domnívá, že Prohlášení 

tvořilo logický protipól Dekretu o míru a dalších proklamací adresovaných evropskému 

proletariátu (obdobně jako byla neruským národům bývalého carského Ruska adresována 

Deklarace práv národů Ruska z 15. listopadu 1917).193 Jeho skutečným motivem proto nebyl 

„obrat na Východ“, vyplývající ze zklamání nad pomalým nástupem evropské revoluce, ale 

jednalo se zákonitý krok, kdy Lenin a jeho stoupenci hodlali paralelně s rozdmýcháváním 

revoluce v evropských státech využít pro dosažení svého cíle světové revoluce ohromný 

antiimperialistický potenciál asijských národně-osvobozeneckých hnutí. Rozmach těchto 

hnutí měl vést k ekonomickému i politickému oslabení evropského imperialismu a asijští 

nacionalisté tak měli zasadit důležitý, i když jen podpůrný úder na pomoc revolučního 

vystoupení evropského proletariátu. Úspěch národní revoluce v závislých a polozávislých 

zemích Asie proto představoval závažný, jakkoliv nikterak rozhodující, příspěvek k úspěchu 

socialistické revoluce v rozvinutých zemích Evropy.194 

Skutečnost, že vydání Prohlášení se ve srovnání s Dekretem o míru opozdilo téměř o 

měsíc, je možné vysvětlit množstvím jiných, naléhavějších úkolů, vyplývajících z potřeb 

stabilizace nové sovětské moci, jakož i skutečností, že aktivizace národně-osvobozeneckých 

hnutí byla ve srovnání s aktivizací evropského proletariátu mnohem méně závažná a měla (či 

měla mít) pouze pomocný charakter. Tím byl ovšem do značné míry určen i charakter 

                                                            
191 DVP SSSR I, č. 18, s. 35. 
192 Viz např. Spector, The Soviet Union, 32–33, nověji pak částečně i Sidorov a Klejmjonova, Istorija 
meždunarodnych otnošenij 1918–1939, 415–416. 
193 Deklarace vyhlásila jako základní principy sovětské národnostní politiky: 1) rovnost a suverenitu národů 
Ruska, 2) jejich právo na sebeurčení včetně oddělení a vytvoření vlastního státu, 3) zrušení všech národnostních 
a národnostně-náboženských výhod a omezení a za 4) svobodný rozvoj národních menšin a etnických skupiny 
žijících na území Ruska. Ačkoliv byla deklarace zaměřena především na neruské obyvatelstvo Ruska, určitý 
ohlas zaznamenala i v některých asijských zemích. Viz Kirill Kirillovič Širinja, „Velikij Okťjabr i novyj etap 
meždunarodnogo rabočego dviženija“, in: Pervyj kongress Kominterna: Velikij Oktjabr i rožděnije 
meždunarodnogo kommunističeskogo dviženija, eds. Kirill Kirillovič Širinja, Leonid Mitrofanovič Minajev a 
Fridrich Igorovič Firsov (Moskva: Izdatěľstvo političeskoj literatury, 1986), 40. 
194 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 402. 
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sovětské „východní“ politiky do budoucna, plnící za často roli jakéhosi vedlejšího bojiště 

konfliktů vedených či předpokládaných na evropské scéně. 

Význam Prohlášení pro daný okamžik, jakož i do budoucna, spočíval v tom, že sovětská 

vláda se jeho prostřednictvím otevřeně a výslovně zřekla dědictví po dřívějších ruských 

vládách a zejména carské expanzivní a koloniální politiky. Vydala tak jasný signál, že cílem 

říjnové revoluce bylo (na rozdíl od její únorové předchůdkyně) osvobození Východu a to 

zejména muslimského Východu.195 Sovětská vláda tak ovšem učinila nejen 

z čistě ideologických, ale také z politických důvodů. Své vztahy s asijskými národy a zeměmi 

hodlala postavit na zcela jiný základ. Prohlášení následované rozhodnými skutky mělo 

zapůsobit na nacionální cítění asijských a zejména blízkovýchodních národů a přesvědčit 

tamní obyvatelstvo, že spolupráce se sovětským Ruskem pro něj je jedinou nadějí 

k osvobození (a připravit tak půdu pro revoluční aktivity). Zároveň mělo Prohlášení také 

otevřít cestu k širší vzájemné spolupráci v řadě praktických otázek. Byl-li totiž Lenin 

zastáncem teze o nerovnoměrnosti kapitalistického vývoje v evropských státech, lze se 

analogicky domnívat, že ani v případě národně-osvobozeneckého hnutí v Asii neočekával, že 

k jeho nástupu a vítězství dojde ve všech tamních zemích současně. V mezidobí, před 

konečným vítězstvím socialistické revoluce v rozvinutých zemích a národně-osvobozenecké 

revoluce v zemích závislých a polozávislých, bylo třeba udržet dobré vztahy s asijskými 

nacionalisty. A to bylo možné pouze za cenu radikálního rozchodu s dosavadní ruskou 

politikou v dané oblasti a po přiznání rovnocenného statutu asijským národům a státům. 

Leninovo a Stalinovo Prohlášení mělo podobně jako Dekret o míru, značný ohlas mezi 

cílovým publikem. Rusko se přinejmenším dočasně stalo symbolem osvobození obyvatel 

závislých a polozávislých zemí a to zejména v oblasti Blízkého východu, kde se v důsledku 

vývoje událostí v závěrečné etapě světové války schylovalo k definitivní parcelaci tamních 

více či méně formálně nezávislých států mezi evropské mocnosti v čele s Velkou Británií.196 

Na dvojici výše zmíněných programových dokumentů, pak v polovině ledna 1918 navázal 

třetí dokument Deklarace práv pracujícího a vykořisťovaného lidu předložený 3. ledna 1917 

(16. ledna 1918) V. I. Leninem na zasedání Všeruského ústředního výkonného výboru a po 

schválení zveřejněný následujícího dne v listu Pravda.197 Dokument se zabýval celou řadou 

                                                            
195 Ve vztahu k domácím, ruským muslimům to dávala najevo celou řadou symbolických i praktických kroků, 
jako bylo například navrácením řady historických a náboženských památek, zabavených carskou vládou do 
rukou ruských muslimů, zřízením Komisariátu pro muslimské záležitosti v lednu 1918 apod. K tomu blíže viz 
Spector, The Soviet Union, 37 a nn. 
196 Viz Spector, The Soviet Union, 40. Nebylo proto náhodou, že Velká Británie se v oblasti Blízkého východu 
záhy stala symbolem útlaku a posléze i hlavním terčem sovětské propagandy. Viz Spector, The Soviet Union, 40. 
197 Text deklarace viz Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 35 (Praha: Svoboda, 1987), 247–249. 
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otázek, přičemž z hlediska vztahů k závislým a polozávislým zemím, byla nejdůležitější jeho 

třetí část. V uvedené části Deklarace byl totiž vysloven záměr198 „vyrvat lidstvo ze spáru 

finančního kapitálu a imperialismu“,199 které byly viněny za rozpoutání světové války, a 

ohledem na to shromáždění mělo vyjádřit souhlas s dosavadní politikou prováděnou 

sovětskou mocí – tj. se zneplatněním tajných smluv, organizací sbratřování dělníků a rolníků 

válčících armád a se snahou dosáhnout „revolučními opatřeními“ demokratického míru bez 

anexí a kontribucí a na základě svobodného sebeurčení národů. Ústavodárné shromáždění se 

v deklaraci mělo dále vyslovit za skoncování s dosavadní politikou buržoazní civilizace, která 

„zakládala blahobyt vykořisťovatelů několika málo vyvolených národů na zotročování 

stamilionů pracujícího obyvatelstva Asie, kolonií vůbec a malých zemí.“200 Mělo proto 

přivítat politiku Rady lidových komisařů, která mj. začala stahovat ruská vojska z Persie a 

přiznala Arménii právo na sebeurčení, a uvítal také anulaci půjček uzavřených carskou a 

prozatímní vládou.201 

 

1.2.2 Země Blízkého východu v sovětských programových dokumentech roku 1918 

Dekret o míru a Prohlášení předsedy Rady lidových komisařů V. I. Lenina a lidového 

komisaře pro národnosti J. V. Stalina ke všem pracujícím muslimům Ruska i Východu nebyly 

jedinými programovými dokumenty, které by se zabývaly politikou k závislým a 

polozávislým zemím. Problematika vztahů k závislým a polozávislým zemím, zejména pokud 

šlo o země Blízkého východu, se naopak stala tématem celé řady jednání stranických a jiných 

sjezdů, jakkoliv jen zřídka kdy šlo o hlavní téma.202 Velkou roli v tom sehrály revoluční 

národně-osvobozenecké a z části i komunistické organizace obyvatel zemí Blízkého východu, 

žijících v Rusku.  

Tyto organizace, zakládané se sovětskou pomocí od jara 1918 a sdružující různé skupiny 

blízkovýchodní obyvatelstva, byly připraveny účastnit se boje za osvobození svých zemí. 

                                                            
198 Původně se předpokládalo se, že deklarace bude vydána jménem Ústavodárného shromáždění, kterému také 
byla následně předložena ke schválení. Ústavodárné shromáždění se jí však odmítlo zabývat. Po jeho likvidaci 
pak byla deklarace 25. ledna 1918 potvrzena III. všeruským sjezdem sovětů. Viz Lenin, O národnostní a 
koloniální otázce, pozn. 185 na s. 607. Posléze se pak po dílčích úpravách stala součástí sovětské ústavy, 
vyhlášené v červenci 1918. Viz „Konstitucija (osnovnoj zákon) Rossijskoj Socialističeskoj Federativnoj 
Sovětskoj Respubliky“, Istoričeskije istočniki na russkom jazyke v Internetě (Elektronnaja bibliotěka 
Istoričeskogo fakultěta MGU im. M. V. Lomonosova), http://www.hist.msu.ru/R/Etext/cnst1918.htm (staženo 5. 
7. 2012). 
199 V Lenin, Sebrané spisy, sv. 35, 248. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
202 Např. při první takové příležitosti, během VII. mimořádného sjezdu SDDSR[b] v březnu 1918 byly země 
Blízkého východu zmíněny pouze v souvislosti s krátce předtím podepsanou brest-litevskou mírovou smlouvou. 
Viz N. T. Gorbunova a Z. S. Nikolajevskaja, eds., Sedmoj ekstrennyj sjezd RKP(b). Mart 1918 goda. 
Stenografičeskij otčet (Moskva: Gospolitizdat, 1962), 32. 
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V sovětském Rusku v první řadě viděly sílu, která jim byla podle jejich představ schopna 

poskytnout morální a materiální podporu. Sovětské Rusko jejich agitační a organizační 

aktivity plně podporovalo. Sovětská strana si od jejich podpory slibovala nejen perspektivní 

rozšíření revoluční činnosti do zemí Blízkého východu, ale i řešení ryze praktických 

otázek.203 Zvláštním objektem působení těchto organizací byli váleční zajatci a reemigranti, 

vracející se do svých mateřských zemí. Základem výše uvedených organizací byly osoby 

sympatizující s myšlenkami říjnové revoluce z řad obyvatelstva blízkovýchodního zemí, 

pobývajících toho času v sovětském Rusku.204  

První skupina stoupenců komunistických ideálů z řad obyvatel muslimských národů 

Východu se konstituovala již v lednu 1918. Skupina se soustředila zejména na propagační 

práci mezi příslušníky muslimských národů, žijícími v Rusku.205 Záhy začaly vznikat také 

národní komunistické organizace. Jednou z prvních byla organizace, která vznikla mezi 

zajatci osmanské armády.206 Představitelé SDDSR[b] vedli mezi zajatci agitační a organizační 

činnost již před revolucí. Jejich působení, které nutně naráželo na řadu objektivních překážek, 

jim nicméně značně usnadňovala velká koncentrace zajatců na jednom místě. Vedle těchto 

snah o přímé působení se socialistické myšlenky šířily mezi osmanské zajatce i 

prostřednictvím zajatců z Německa a Rakousko-Uherska. Nejvýznamnější postavou z řad 

revolučně naladěné části osmanských zajatců se stal Mustafa Suphi. 

Mustafa Suphi s pomocí sovětských orgánů svolal 17. června 1918 do Kazaně konferenci 

tureckých socialistů-internacionalistů z řad bývalých, dosud nerepatriovaných zajatců. O 

                                                            
203 Šlo o otázky související s postupně se objevující snahou některých mocností využít během roku 1918 
chaotické situace na jihu Ruska k odtržení částí ruského území (Osmanská říše, do určité míry také Německo), 
respektive později se objevujícími snahami využít zemí Blízkého východu jako nástupiště pro intervenci proti 
sovětskému Rusku (zejména Velká Británie). Viz Moisej Aronovič Persic, „Vostočnyje internacionalisty 
v Rossii i někotoryje voprosy nacionaľno-osvoboditeľnogo dviženija (1918–ijul 1920)“, in Komintern i Vostok: 
borba za leninskou strategiju i taktiku v nacionaľno-osvoboditeľnom dviženii, ed. Rostislav Alexandrovič 
Uljanovskij et al. (Moskva: Nauka, 1969), 63. 
204 V případě Turků se toto obyvatelstvo členilo do dvou základních skupin. První skupinou v počtu cca. 50–60 
tisíc osob byli ruští poddaní tureckého původu usídlení na jihu Ruska. Příslušníci této skupiny byli vesměs na 
počátku světové války internováni a deportování do hlubokého týlu. Druhou skupinu v počtu 63 tisíc osob tvořili 
příslušníci osmanské armády ve válečném zajetí. Příslušníci této skupiny se nacházeli v zajateckých táborech 
rozptýlených větší či menší měrou po celé zemi. V případě Peršanů, kterých se v Rusku nacházelo až 100 tisíc, 
tvořily většinu osoby, které odešly do Ruska za prací. Peršané se nejsilněji koncentrovali v Zakaspické, 
Syrdarijské a Ferganské oblasti a zejména v Baku a jeho okolí, kde pracovali na tamních ropných těžebních 
zařízeních. Viz Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 54–55, respektive 68. 
205 Vydávala noviny, brožury a letáky v tureckém, tatarském a kirgizském jazyce. Za deset měsíců své činnosti 
skupina stihla vydat více než 400 000 exemplářů agitačně-propagačních materiálů. Viz Persic, „Vostočnyje 
internacionalisty v Rossii“, 63–64. 
206 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 69. 
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měsíc později, 22.–25. července 1918 se obdobná, avšak mnohem reprezentativní konference 

sešla v Moskvě.207  

Obě konference vyjádřily zájem na upevnění sovětské moci a moskevská konference nadto 

vyjádřila protest proti politice Osmanské říše v Zakavkazsku.208 Kromě toho nabídla 

vytvoření tureckého socialistického oddílu, který by dala k dispozici na podporu upevnění 

sovětské moci v nastávající občanské válce.209 Konference také vybrala vedoucí skupinu 

tureckých socialistů-internacionalistů v čele s Mustafou Suphim, která následně přijala název 

Ústřední výbor Turecké strany socialistů-komunistů.210  

Obě konference jsou zajímavé zejména z hlediska programových otázek, které na nich 

byly otevřeny. Na kazaňské konferenci její účastníci učinili nesmělý pokus vyjasnit podstatu 

společnosti polozávislých zemí Blízkého východu a v souvislosti s tím stanovit specifické 

problémy proletářského hnutí v těchto zemích. Autoři přijaté rezoluce považovali za hlavního 

protivníka evropský kapitalismus a jeho koloniální politiku, jejímž cílem mělo být podrobení 

východních národů. S ohledem na to, jakož i s ohledem na nepřipravenost mas, mělo být 

proletářské hnutí namířeno odpovídajícím směrem, který by udávala socialistická organizace 

dělníků a rolníků, která by se v první řadě zasazovala o respektování zájmů těchto tříd 

obyvatelstva. Rezoluce se tak více méně omezila na upozornění, že socialistická strana musí 

brát při vytyčování své konkrétní politiky v úvahu specifika blízkovýchodních zemí.211 

Bylo zajímavé, že tento moment nebyl vůbec přítomen na moskevské konferenci. Její 

delegáti vycházeli z toho, že Osmanská říše byla již čistě kapitalistickou zemí, ve které se 

schylovalo k socialistické revoluci. Mustafa Suphi sám definoval nadcházející úkoly takto: 

„rozbít kapitál a osvobodit lid.“212 Hlubším rozpracováním tehdejších podmínek v Osmanské 

říši se však konference nezabývala a tento úkol odložila do příští konference, která se měla 

sejít v listopadu 1918. Účastníci konference si navzdory své orientaci na provedení 

socialistické revoluce byli nicméně vědomi slabosti proletářského hnutí v Osmanské říši. 

Rezoluce Politická situace Turecka a východní otázka proto mj. obsahovala zmínku, že 

                                                            
207 Moskevské konference se účastnilo na dvacet delegátů mnoha skupin tureckých socialistů v Rusku – 
moskevské, orelské, janovské, rybinské, kostromské, jurjevské, kazaňské, astrachaňské, limské, rjazaňské a 
uralské. Viz Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 69. 
208 Osmanská říše v té době usilovala o mocenské ovládnutí Zakavkazska a zejména Baku s jeho zdroji a 
strategickou polohou. 
209 Následně skutečně došlo k vytvoření několika tureckých internacionalistických oddílů v rámci Rudé armády.  
Viz Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 70. 
210 Zároveň s tím byl vybrán i výbor agitace a propagandy a obě skupiny měly podniknout přípravné práce za 
účelem svolání reprezentativního sjezdu (s většinou delegátů z tureckých oblastí Osmanské říše), schopného 
vytvořit tureckou komunistickou stranu a vypracovat její program. Viz Persic, „Vostočnyje internacionalisty 
v Rossii“, 70. 
211 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 71. 
212 Citováno podle Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 71. 
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socialistické uspořádání, které bylo jedinou záchranou země, bude možné: „pouze po 

celosvětové revoluci, kdy budou svrženy vlády imperialistů a buržoazie.“213 To však 

v žádném případě neznamenalo, že by účastníci konference odkládali revoluci v Osmanské 

říši na neurčito. Očekávali, že k revoluci v důležitých evropských zemích dojde co nejdříve a 

myšlenka, že východní země by měly zabezpečit revoluci na rozvinutém Západě, jim byla 

prozatím cizí.214 Z  čistě praktických otázek, které byly na konferenci projednávány, pak bylo 

zajímavé zejména varování, které zde zaznělo, aby se revoluční agitátoři nedotýkali 

náboženského cítění věřících Turků, kteří tvořili naprostou většinu pracujících Osmanské říše. 

Náboženství pro ně mělo hluboký význam a cokoliv, co by se jej dotýkalo, by hrozilo tím, že 

dotčení Turci se obrátí proti revolučním agitátorům.215 

Obecně lze konstatovat, že delegáti moskevské konference byli vedeni vidinou lehkého 

provedení revoluce a očekáváním blízkého vítězství světové revoluce. Vesměs 

nepředpokládali možnost byť jen dočasného spojení s národní buržoazií v boji proti 

imperialismu a namísto toho se po ruském příkladu orientovali na přípravu socialistické 

revoluce, pro kterou však v jejich zemi chyběly podmínky. 

Obdobně, byť s menším zpožděním se komunistické skupiny začaly objevovat i mezi 

v Rusku žijícími obyvateli Persie. V jejich případě sehrála důležitou roli sociálně-

demokratické strana Adalat, založená po únorové revoluci v Baku přistěhovalci z perského 

Ázerbájdžánu.216 Osmanská okupace Baku znamenala pro stranu přerušení činností, ale po 

odchodu osmanské armády se strana znovu aktivizovala a začala vydávat dvoutýdeník Horriat 

(Svoboda). List hájil zejména jednotu dělníků a vedl kampaň proti perské monarchii, 

pozemkové aristokracii a duchovenstvu. V letech 1918 a 1919 se pak objevily perské 

komunistické skupiny také v Astrachani a v Moskvě.217 

Další organizací stoupenců revolučních ideálů z řad obyvatelstva blízkovýchodních zemí 

představoval Svaz osvobození Východu, který vznikl 31. října 1918 v Moskvě. Program této 

                                                            
213 Citováno podle Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 72. 
214 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 72. 
215 Ibid., 73. 
216 Vůdčí osobností strany byl Mirzá Ghaffar Zádeh. Počet členů strany v Baku a okolí během roku 1918 dosáhl 
na 4 000 osob. Členskou základnu tvořili především perští dělníci bakuských ropných zařízení, což byla do 
značné míry zásluha stranického listu „Prapor spravedlnosti“ (Bajraghi Adalat). Osmanská okupace Baku ovšem 
radikálně snížila počet členů strany. Viz Younes Parsa Benab, The Soviet Union and Britain in Iran, 1917–1927: 
A Case Study of the Domestic Impact of East-West Rivalry (Ann Arbor: Xerox University Microfilms, 1975)., 
101–103. 
217 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 74. 
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organizace sestavil K. Trojanovskij,218 který následně také zveřejnil své myšlenky v knize 

Vostok i revolucija.219  

Trojanovskij se ve své práci snažil upozornit na potenciál asijských zemí pro rozvoj ruské 

revoluce. Soudil, že tyto země byly zvláště zainteresovány na zničení imperialismu a 

národnostního útlaku. Sovětské Rusko se proto mělo ve své zahraniční politice orientovat 

nejen na proletářsko-socialistický Západ, ale také na národně-osvobozenecký a agrárně-

socialistický Východ, tj. vést boj nejen na frontě sociální, která byla silná v Evropě, ale také 

na frontě národnostní, která byla silná v Asii. Sovětské Rusko pak považoval za ideální 

svorník těchto dvou tendenci a mělo stanout nejen v čele evropské, ale i v čele asijské, 

národně-osvobozenecké revoluce.220  

Trojanovskij ve svých myšlenkách vycházel z teorie imperialismu, přičemž soudil, že 

rozvoj soudobého imperialismu vytvářel současně příhodné podmínky pro vznik národně-

osvobozeneckého boje.221 Asijské země podle Trojanovského tvořily objekt mezinárodního 

kapitálu, mezinárodní revoluce proto měla obrátit své ostří i sem. Cílem tohoto národně-

osvobozeneckého hnutí v zemích Východu ovšem nebyla socialistická revoluce, ale dosažení 

samostatnosti v rámci národního státu. Nehledě na to se revoluce na Východě nemohla, než se 

zásadním způsobem odrazit i na Západě, respektive na celém světě.222 

Trojanovskij si byl nicméně vědom, že zmíněné, čistě národní hnutí v asijských zemích 

bylo komplikováno „třídně-sociálním“ momentem, který se neomezoval jen na státně-

politické cíle. Hnutí tak podle něj bylo zaměřeno nejen proti imperialistickým mocnostem 

Evropy, ale také proti domácím „pánům“. Nešlo tedy jen o etnicko-politický, ale také o 

sociálně-ekonomický boj.223 

Trojanovskij ve své práci přinášel celou řadu argumentů ve prospěch své teze. Zabýval se 

v ní např. geopolitickými rozpory v rámci evropského imperialismu a obdobnými rozpory 

mezi imperialismem americkým a japonským.224 Následně se pak věnoval národně-

osvobozeneckému hnutí a jeho vývoji v Indii, Persii (či přesněji řečeno na Blízkém východě) 

                                                            
218 Plné jméno K. Trojanovského se autorovi nepodařilo dohledat.  
219 K. Trojanovskij, Vostok i revolucija. Popytka postrojenija novoj političeskoj programmy dla tuzemnych stran 
Vostoka – Indii, Persii i Kitaja (Moskva: Izdatěľstvo Vserossijskogo Centralnogo Ispolniteľnogo Kommitěta 
Sovětov R., S., K. i K. Děputatov, 1918). 
220 Trojanovskij, Vostok i revolucija, 6. 
221 Centralizační tendence imperialismu, násilně vtahující do orbitu svého systému různé národy, současně 
u těchto národů vyvolávaly odstředivé síly dané jejich snahou se z imperialistického systému osvobodit. Viz 
Trojanovskij, Vostok i revolucija, 8–9. 
222 Trojanovskij, Vostok i revolucija, 25, respektive 29. 
223 Ibid., 25. 
224 Ibid., 11–27. 
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a Číně.225 Indii v této souvislosti považoval za „citadelu revoluce na Východě“. Soudil, že 

soudobá Indie představovala příznivou půdu pro široké sociální změny, a zejména pak pro 

rozvoj agrárního a jiného socialismu, avšak základním předpokladem k tomu bylo dosažení 

vlastní státnosti. Domníval se proto, že kultivování tamního „zdravého“ nacionalismu bylo 

v dané etapě vývoje pokrokovou věcí, podobně jako kdysi italský boj za národní sjednocení. 

Hnutí v Indii podle jeho přesvědčení v daný okamžik ani nemohlo mít jiný, než národní 

charakter. Sovětské Rusko ho mělo podporovat, avšak pouze tehdy a do té doby, dokud neslo 

pokrokový charakter a nebylo v rozporu s principy a požadavky skutečné lidové moc – tj. 

moci sovětů lidových zástupců.226 

Pokud šlo o Persii, tak tu společně s muslimskými oblastmi sovětského Ruska a 

Osmanskou říší považoval za „vrata“ či „vnější zdi“ revoluce na Východě otvírající či 

uzavírající přístup k její „citadele“.227 V této souvislosti se vyslovoval pro využití 

panislámského hnutí v jeho kulturní podobě228 ve prospěch národní svobody a státní 

nezávislosti v rámci národního státu.229 V Persii považoval za hlavní sovětský úkol 

podporovat rozvoj demokratického hnutí a budování státu a pomáhat zemi zbavit se všech 

vnitřních a vnějších „parazitů“ a napomoci ke vzniku demokratického režimu založeného na 

pracujícím zemědělském obyvatelstvu, které tvořilo sociální základnu země.230 Nejbližším 

sovětským úkolem mělo být rozdmýchání povstání v Persii, které by se pak rozšířilo dále na 

Východ – do Indie atd. Revoluce v Persii tak měla tvořit signál k revoluci v dalších zemích 

Východu. Trojanovskij v této souvislosti soudil, že půda pro revoluci v Persii byla již 

připravena a chyběl jen vnější impulz.231 

K. Trojanovskij si tak jako jeden z prvních sovětských činitelů po vydání výše zmíněného 

Leninova a Stalinova prohlášení k národům Východu uvědomil revoluční potenciál závislých 

a polozávislých zemí Asie, možnosti jeho využití ve prospěch světové revoluce a současně 

byl schopen přijít s konkrétnějším programem.  

Program Svazu osvobození Východu232 se vycházel z myšlenek K. Trojanovského a skládal 

ze tří částí – sociálně-politické, sociálně-ekonomické a části nazvané Okamžitá opatření. 

V první části programu se konstatovala existence národně-osvobozeneckého hnutí ve všech 

                                                            
225 Ibid., 28–41, 41–51, respektive 51–61. 
226 Ibid., 29, respektive 39–40. 
227 Ibid., 41. 
228 Tj. hnutí s islámem jako hlavním pojítkem blízkovýchodních národů namísto jinde obvyklých etnicko-
územních znaků; panislámismus jako politický proud odmítal. Viz Trojanovskij, Vostok i revolucija, 43–44. 
229 Trojanovskij, Vostok i revolucija, 43–44. 
230 Ibid., 46. 
231 Ibid., 47. 
232 Text programu viz Trojanovskij, Vostok i revolucija, 66–71. 
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utlačovaných zemích Východu, přičemž Svaz si kladl za cíl sjednocení všech těchto hnutí 

s cílem vytvoření jednotné protiimperialistické fronty v Asii. Jedinou reálnou silou, která 

mohla tento cíl uskutečnit, byly tamní rolníci, dělníci a řemeslníci, kteří také jako jediní mohli 

dovést do konce věc národního sebeurčení a budování státu. Svaz měl proto zaměřit své úsilí 

výhradně na tyto vrstvy a pokusit se vytvořit cosi jako Internacionálu Východu. Toto 

sjednocení východních národů mělo být založeno na principu jejich plné rovnosti a na 

federativních základech (od relativně úzce vymezeného spojení až po vytvoření Spojených 

států Asie). Nově vzniklé národní státy pak měly být založeny na plné vládě lidu, tj. 

pracujících.233 

Ve své druhé části program konstatoval, že všechny země Východu (s částečnou výjimkou 

některých oblastí Číny) se doposud nacházely ve stádiu předkapitalistického vývoje a 

předpoklady pro socialismus v západoevropském slova smyslu v nich dosud chyběly. 

Existovaly však jisté předpoklady ke vzniku agrárního hnutí, které mohlo přijmout podobu 

agrárního socialismu.234 S ohledem na skutečnost, že v zemích Asie v podstatě neexistovala 

třída domácích kapitalistů, jejichž místo zaujímal zahraniční kapitál, program přepokládal, že 

v okamžiku svržení cizí vlády by nebyla k dispozici vyjma pracujících žádná síla, která by 

mohla organizovat moc a hospodářský život podle svých představ. S ohledem na existenci 

sovětského Ruska pak program považoval za možný také přímý přechod z předkapitalistické 

fáze vývoje k socialismu. Svaz měl v této souvislosti usilovat o znárodnění zdrojů nerostných 

surovin apod. Současně s tím se svaz v souladu s principem mezinárodní dělby práce hlásil 

k volnému přístupu k zmiňovaným zdrojům pro všechny, kteří by je chtěli využívat mírnými a 

kulturními prostředky a rozvíjet tak místní výrobní síly. To stejné pak mělo platit pro 

společenský kapitál techniky a práce.235 

V poslední části programu byla popsána opatření, o která mělo usilovat revoluční hnutí ve 

východních zemích. Šlo v první řadě o anulování všech dluhů a válečných půjček, odmítání 

daní na vydržování koloniálního aparátu, znárodnění železnic, pošt a telegrafů, likvidaci 

monopolů, koncesí a různých výhod pro cizince, likvidaci koloniálních vojsk (skládajících se 

z domorodců a evropských důstojníků) a jejich nahrazení lidovou domobranou (založenou na 

ozbrojení lidu), likvidaci lichvy a zavedení drobného úvěru bez úroků, likvidaci nepřímých 

                                                            
233 Trojanovskij, Vostok i revolucija, 66–67. 
234 Tj. zemědělské uspořádání založené na občinách, koncentrace půdy v rukách pozemkových magnátů a 
mezinárodní situace. Viz Trojanovskij, Vostok i revolucija, 67–68. 
235 Trojanovskij, Vostok i revolucija, 69–70. 
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daní a zavedení progresivní daně z příjmu, svobodu obchodu při zrušení cel a poplatků a 

likvidaci kastovních a stavovských přehrad.236 

Jak vyplývá z výše uvedeného, Svaz osvobození Východu usiloval o sjednocení národně-

osvobozeneckého hnutí různých asijských zemí do jednotné protiimperialistické fronty. Za 

jedinou reálnou sílu tohoto hnutí uznával pouze pracující vrstvy obyvatelstva, na které 

zaměřoval i svůj konkrétní program, jež volně vycházel z programu socialistických stran 

(zvláště pak KSR[b]). Program však nenabízel konkrétní postupy, jak jej uskutečnit. To 

s velkou pravděpodobností předurčilo i osud svazu. Ačkoliv krátce po ustavení Svazu vznikla 

odbočka organizace v Taškentu,237 jeho další osudy jsou neznámé. Lze se proto domnívat, že 

jeho ohlas byl minimální. 

Jak již bylo výše zmíněno, členové tureckých komunistických skupin a obdobně i řada 

stoupenců komunistických myšlenek z řad obyvatelstva ostatních blízkovýchodních zemí, se 

zpočátku orientovali na přípravu a provedení socialistické revoluce. To však neznamenalo, že 

by si vůbec nebyli vědomi skutečnosti, že zde pro socialistickou revoluci chyběly potřebné 

podmínky.238 Jako jediné smysluplné a zároveň rychlé a efektivní řešení, jak překonat tyto 

nepříznivé faktory, se jim proto jevila myšlenka provedení národní a sociální revoluce ve 

svých zemích s pomocí vnějšího vojenského faktoru – revolučních armád ze sovětského 

Ruska. Již na podzim 1918 se proto zrodila myšlenka šíření revoluce pomocí revoluční války. 

Na popularitě jí pak značně přidala počínající intervence mocností Dohody proti sovětskému 

Rusku, kdy se země Blízkého východu, zejména Persie, ale zčásti i Osmanská říše, staly 

nástupištěm a základnou intervenčních sil. Řada členů blízkovýchodních komunistických 

skupin proto do určité míry oprávněně soudila, že ozbrojený odpor proti intervenci 

imperialistických mocností bylo možné, respektive nutné spojit s osvoboditelským tažením do 

blízkovýchodních zemí, sousedících se sovětským Ruskem.239 

Ve vztahu k blízkovýchodnímu prostoru se myšlenka uplatnění tzv. vojenského faktoru při 

národním a sociálním osvobození blízkovýchodních zemí poprvé objevila na I. všeruském 

sjezdu komunistických organizací národů Východu, který se konal ve dnech 4.–12. listopadu 

1918 v Moskvě.240 Ústřední komisariát pro muslimské záležitosti (součást Stalinova Lidového 

komisariátu národností) ve své zprávě předložené sjezdu informoval, že při své dosavadní 

                                                            
236 Ibid., 70–71. 
237 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 62. 
238 Tj. že proletariát byl v zemích Blízkého východu slabý a nepočetný, popřípadě, že vůbec neexistoval a že 
většinu pracujících tvořili zaostalí a nevzdělaní rolníci, většinou postrádající vědomí širší sounáležitosti. 
239 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 85–86. 
240 Ibid., 86. 
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činnosti241 vycházel z nutnosti osvobození muslimských zemí od imperialistické vlády. Za 

tímto účelem organizoval šíření myšlenek sociální revoluce mezi tureckými zajatci a zároveň 

konal kroky k jejich praktické přípravě cestou organizace kádru rudoarmějců z řad zajatých 

tureckých dělníků a rolníků, který by: „… v příhodný moment mohl být využit jako jádro 

k organizaci proletářského povstání v Turecku.“242 V obdobném duchu na sjezdu vystoupil 

také J. V. Stalin, který vyzval k vytvoření jednotné fronty revoluce na Východě i Západě a 

k prolomení imperialistického obklíčení.243 

V závěrečný den sjezdu, kterého se mj. účastnila i část členů výše zmíněného Ústředního 

výboru Turecké strany socialistů-komunistů v čele s Mustafou Suphim, vystoupila turecká 

frakce sjezdu s prohlášením, podle kterého považovala za nutné vyvolat v Osmanské říši 

revoluci, k čemuž ale bylo třeba shromáždit síly. V návaznosti na to frakce navrhla jako jedno 

z praktických opatření, aby se přistoupilo ke shromáždění všech tureckých komunistických 

oddílu na jižní frontě a k jejich doplnění bývalými tureckými zajatci nacházejícími se dosud 

v Rusku.  

Sjezd se rozhodl předat tento návrh na posouzení Ústřednímu byru muslimských 

organizací KSR[b], které bylo posléze ustaveno na základě rozhodnutí sjezdu.244 Zároveň s tím 

se ale sjezd ve své rezoluci o přítomném okamžiku rozhodl doporučit, aby byl výše uvedený 

návrh realizován.245 

V souvislosti s I. všeruským sjezdem komunistických organizací národů Východu začal 

otázce vztahu k závislým a polozávislým zemím věnovat pozornost i Stalin. Stal se tak první 

osobou v užším sovětském vedení, která počínaje říjnovou revolucí začala věnovat alespoň 

dílčí pozornost závislým a polozávislým zemím, zejména pokud šlo o Asii. 

                                                            
241 Komisariát byl zřízen v lednu 1918. Viz 37. 
242 Citováno podle Moisej Aronovič Persic, Zastenčivaja intervencija. O sovětskom vtorženii v Iran i Bucharu 
v 1920–1921 gg. (Moskva: Muravej-Gajd, 1999), 17. 
243 Stalin na sjezdu přednesl pozdrav jménem ÚV KSR[b, Viz Persic, Zastenčivaja intervencija, 18. 
244 Ústřední byro muslimských organizací KSR[b] se ustavilo 19. listopadu 1918 a představovalo zastřešující 
orgán pro výše zmíněné komunistické organizace. V čele byra stál J. V. Stalin a posléze od začátku roku 1919 
Mirsaid Sultan-Galijev. V rámci řečeného byra působilo Oddělení mezinárodní propagandy, jehož hlavním 
úkolem bylo šíření myšlenek socialismu mezi muslimským obyvatelstvem sovětského Ruska (počítaje v to i 
v Rusku žijící státní příslušníky Osmanské říše, Persie a dalších zemí Asie) a vysvětlování podstaty hesel, které 
vytýčila sovětská vláda. Oddělení se postupně rozrostlo na deset sekcí (včetně turecké a perské), přičemž úkolem 
jednotlivých sekcí bylo překládat do příslušného jazyka agitačně-propagační materiály. Oddělení kromě toho 
také vedlo ústní propagandu, přičemž pro tento vybíralo, školilo a vysílalo na různá místa množství agitátorů. 
Byro také udržovalo kontakty s řadou místních organizací. Viz. Mansur Michajlovič Muchamedžanov, 
„Bolševistskaja partija i sozdanije Kominterna“, in: Pervyj kongress Kominterna: Velikij Oktjabr i rožděnije 
meždunarodnogo kommunističeskogo dviženija, eds. Kirill Kirillovič Širinja, Leonid Mitrofanovič Minajev a 
Fridrich Igorovič Firsov (Moskva: Izdatěľstvo političeskoj literatury, 1986), 134. Viz též VIII. sjezd Rossijskoj 
kommunističeskoj partii (bolševikov). Moskva, 18–23 marta 1919 goda. Stenografičeskij otčet (Moskva: 
Knigoizdatěľstvo Kommunist, 1919), 384–385. 
245 Na jaře 1919 se na Krymu v návaznosti na zmíněné závěry podle některých zpráv soustřeďovalo až deset tisíc 
tureckých internacionalistů. Viz Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 87. 
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 Stalin se zmíněné problematiky dotkl ve své práci Říjnový převrat a národnostní otázka, 

zveřejněné 6. a 18. listopadu 1918 v listu Pravda. V její závěrečné části upozornil na 

skutečnosti, že říjnová revoluce mj. probudila masy utlačovaných národů Východu a vtáhla je 

do boje proti světovému imperialismu.246 Stalin to dokládal vznikem dělnických a rolnických 

rad po vzoru sovětů v Persii, Číně a Indii. Povšiml si sice toho, že tento boj probíhal pod 

„buržoazně-nacionalistickým nánosem“, avšak pro daný okamžik pro něj bylo důležité, že 

tento boj proti imperialismu začal, trval a že musel nevyhnutelně dospět ke svému logickému 

konci. Okupační politika imperialistických mocností podle něj totiž stávající revoluční krizi 

jen dále zostřovala a zatahovala do boje nové národy. Tím současně rozšiřovala pole 

revolučního zápasu s imperialismem.247 Současně s tímto vývoje se národnostní otázka podle 

Stalina měnila z dílčí otázky boje proti národnostnímu útlaku ve všeobecnou otázku 

osvobození národů, kolonií a polokolonií od imperialismu. V této souvislosti pak kritizoval II. 

internacionálu a její čelné představitele, že nebyli schopni spojení národnostní otázky 

s otázkou osvobození kolonií dosáhnout již dříve.248 Říjnová revoluce tak podle Stalinova 

názoru nejen rozšířila rámec národnostní otázky, ale také zřídila most mezi socialistickým 

Západem a zotročeným Východem a vybudovala tak novou frontu proti světovému 

imperialismu.249 

Ve stejném duchu se pak problematice věnoval také ve svém článku Nezapomínejte na 

Východ, který vyšel 24. listopadu 1918 v listu Žizň nacionaľnostěj. V něm Stalin k výše 

zmíněnému doplnil motiv kolonií a polokolonií, coby rezervy a zázemí světového 

imperialismu, ať už šlo o materiální zdroje, nebo lidskou sílu. Úkolem komunismu proto bylo 

nakazit dělníky a rolníky těchto zemí duchem revoluce, dát jejich živelnému hnutí řád, přivést 

je k uvědomělému boji proti imperialismu, a tím jej připravit o zázemí. Bez toho podle Stalina 

nebylo možno přemýšlet o konečném vítězství socialismu.250 

 

1.2.3 Země Blízkého východu v dokumentech I. kongresu Kominterny a VIII. sjezdu KSR[b] 

Problematika vztahů k závislým a polozávislým zemím se na jaře 1919 také stala 

předmětem jednání ustavujícího kongresu nové, komunistické, internacionály, který se sešel 

2. března tohoto roku v Moskvě.251 Kongresu účastnila i řada delegátů komunistických skupin 

                                                            
246 Josif Vissarionovič Stalin, Spisy, sv. 4 (Praha: Svoboda, 1951), 159. 
247 Ibid. 
248 Ibid., 159–160. 
249 Ibid., 161. 
250 Stalin, Spisy, sv. 4, 165–167. 
251 K okolnostem svolání kongresu a sovětským motivům viz Piero Melograni, Lenin and the Myth of World 
Revolution. Ideology and Reasons of State, 1917–1920 (Atlantic Highlands: Humanities Press International, Ing., 
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vzniklých v sovětském Rusku z řad revolučně zaměřených válečných zajatců, původem ze 

zemí bývalého Čtyřspolku, případně z řad emigrantů.252 Právě takové skupiny na konferenci 

zastupovali i představitelé turecké a perské sekce Ústředního byra muslimských organizací 

národů Východu Mustafa Suphi a Mirza Davud Bagir oglu Gusejnov.253 Ustavující kongres 

Kominterny se dotkl i problematiky vztahu k závislým a polozávislým zemí ve vystoupení 

zástupců tamních revolučních organizací (či přesněji organizací, jejichž členové se k těmto 

zemím hlásili) a dále v programových dokumentech schválených kongresem. 

Šlo zejména o projev tureckého delegáta Mustafy Suphiho, který se zabýval zejména 

vztahem Východu a světové revoluce, přičemž vyjádřil přesvědčení, že revoluce na Východě 

byla nutná nejen k osvobození Východu od evropského imperialismu, ale i jako podpora 

ruské revoluce.254 Na kongresu také vystoupil Aziz Jalymov, který mj. upozornil, že Východ 

představoval hluboký týl a zdroj zásobování světového imperialismu.255 

Mnohem závažnější, než tato dvě vystoupení, bylo, že otázka vztahu k závislým a 

polozávislým zemím se objevila v základních programových dokumentech prvního kongresu 

Kominterny – v Platformě komunistické internacionály a v Manifestu komunistické 

internacionály k proletářům celého světa.256 

                                                                                                                                                                                          
1989), 51 a nn. Viz též Kermit Makkenzi, Komintern i mirovaja revolucija. 1919–1943 (Moskva: ZAO 
Centrpoligraf, 2008), 31. Srovnej Jakov Samojlovič Drabkin, „Ideja mirovoj revolucii i jejo transformacii“, in 
Istorija Kommunističeskogo Internacionala 1919–1943. Dokumentalnyje očerki, ed. Alexandr Oganovič 
Čubarjan et al. (Moskva: Nauka, 2002), 30–31. 
252 Kongresu se účastnilo se 52 delegátů formálně zastupujících 35 stran a skupin, z čehož však 18 delegátů 
zastupujících 16 stran a skupin mělo pouze poradní hlas. Vedle zástupců KSR[b], šlo zejména o členy nově 
vzniklých komunistických stran, popřípadě levicových křídel a skupin sociálně demokratických stran 
z rozvinutých zemí Evropy a rovněž o několik zástupců revolučně zaměřených skupin bývalých válečných 
zajatců pocházejících ze zemí Čtyřspolku. Viz E. Korotkyj, B. Kun a O. Pjatnickij, eds., Protokoly kongresov 
Kommunističeskogo Internacionala. Pervyj kongress Kominterna (Moskva: Partijnoje izdatěľstvo, 1933), 250–
251 (dále jen Pervyj kongress Kominterna).  
253 Pervyj kongress Kominterna, 251. 
254 Text projevu Mustafy Suphiho viz Pervyj kongress Kominterna, 244–246. Projev na kongresu nakonec 
nezazněl, protože krátce po zahájení bylo s ohledem na potřebu šetřit čas rozhodnuto, že pozdravné projevy 
jednotlivých delegací budou účastníkům kongresu distribuovány pouze písemnou cestou. Suphiho text kromě 
toho vyšel 6. března 1919 pod názvem Toto je možno čekat od Turecka a od Východu jako článek v Izvěstijích 
VCIK. 
255 Oficiálně vystoupil za Sjednocenou skupinu východních národů Ruska, ve skutečnosti však za Ústřední byro 
muslimských organizací KSR[b], nově přejmenované na Ústřední byro muslimských organizací národů Východu. 
Viz Pervyj kongress Kominterna, 242. 
256 Otázky vztahu k závislým a polozávislým zemí se také dotkla Rezoluce o vztahu k „socialistickým“ proudům 
a k bernské konferenci, která byla formálně předložena G. Je. Zinověvem a jež odsoudila politiku pravicových 
sociálně-demokratických stran ve vztahu ke koloniální otázce, a dále referát V. V. Obolenského o mezinárodní 
situaci a politice Dohody, který se posléze stal základem stejnojmenných tezí přijatých kongresem. Viz Pervyj 
kongress Kominterna, 149–159, respektive 189–201. Viz též Alexandr Borisovič Reznikov, „O strategii a taktike 
Kommunističeskogo Internacionala po nacionaľnomu a koloniaľnomu voprosu“ “, in Komintern i Vostok: borba 
za leninskou strategiju i taktiku v nacionaľno-osvoboditeľnom dviženii, ed. Rostislav Alexandrovič Uljanovskij 
et al. (Moskva: Nauka, 1969), 110. 
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Základní myšlenky prvního dokumentu – Platformy komunistické internacionály – 

představil na druhé schůzi kongresu dne 3. března 1919 N. I. Bucharin.  V dokumentu,257 

posléze přijatém kongresem, byla podána základní charakteristika soudobého svět. Soudobý 

svět v něm byl rozdělen do tří základních kategorií – na státy kapitalistické, státy nacházející 

se ve stádiu předkapitalistického vývoje hospodářství a na zvláštní případ, který tvořilo 

sovětské Rusko, které se podle interpretace autorů Platformy jako jediné vydalo cestou 

pokapitalistického vývoje – směrem k socialismu.258  

Otázka závislých a polozávislých zemí se v Platformě objevila v několika souvislostech. 

V první řadě to bylo v již klasické tezi, podle které se kapitál velkých zemí snažil skrze 

vykořisťování koloniálních národů řešit sociální rozpory v mateřských zemích a vytvářet tak 

(mj. s pomocí myšlenky vlastenectví) společné zájmy mezi vykořisťovateli a 

vykořisťovanými proti utlačovaným koloniálním národům. Možnosti této politiky se však 

v důsledku světové války vyčerpaly a válka naopak všechny stávající rozpory, počítaje v to i 

národně-osvobozenecké hnutí v koloniích, vyostřila.259 

Podruhé se otázka závislých a polozávislých zemí v Platformě objevila v souvislosti s 

úkoly proletariátu v nacházejícím období. Proletariát se měl orientovat na masový boj 

vrcholící otevřenou srážkou s buržoazním státním aparátem. Důležitou roli v tomto boji měla 

sehrát Komunistická internacionála, jejímž úkolem bylo koordinovat boj proletariátu 

v jednotlivých zemích. Současně s tím měla podporovat vykořisťované národy kolonií v jejich 

boji s imperialismem, aby tak napomohla konečnému krachu systému světového 

imperialismu.260  

V dokumentu tak byl jasně deklarován zájem na podpoře a společném postupu evropského 

proletariátu a národně-osvobozeneckého hnutí závislých a polozávislých zemí. Role, která 

byla těmto hnutím závislých a polozávislých národů přikládána, však měla celkově druhořadý 

význam. Koloniální národy, respektive jejich národně-osvobozenecká hnutí nebyla v žádném 

případě považována za hnutí rovná svým významem úsilí evropského proletariátu. Ukazuje na 

to nejen relativně málo místa, které bylo na kongresu věnováno otázce vztahu k závislým a 

polozávislým zemím, ale např. zmínka v závěru platformy, kde se pravilo: „Nyní se zase 

odhalují dokonce i před nejzaostalejšími vrstvami obyvatelstva státy Dohody jako světoví 

lupiči a vrahové proletariátu. V dohodě s německou buržoazií a sociál-patrioty, s licoměrnými 

                                                            
257 Text dokumentu viz Pervyj kongress Kominterna, 172–179. 
258 Pervyj kongress Kominterna, 172 a nn. Viz též Makkenzi, Komintern i mirovaja revolucija, 63 a nn. 
259 Pervyj kongress Kominterna, 172–173. 
260 Ibid., 179. 
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frázemi o míru v ústech přitlačují s pomocí tanků a tupých barbarských koloniálních vojsk261 

revoluci evropského proletariátu k zemi.“262.  

Nelze říci, že by si zmíněného nedostatku nebyl nikdo z přítomných vědom. Zástupce 

nizozemské Sociálně demokratické strany a zároveň americké Ligy socialistické propagandy 

Sebald Justinus Rutgers, který měl několikaletou zkušenost z práce v Nizozemské východní 

Indii, ve svém vystoupení263 považoval za potřebné upravit závěrečnou pasáž Platformy tak, 

aby koloniálním národům bylo po jejím přečtení naprosto jasné, že evropský proletariát měl 

zájem o aktivní společný postup bez ohledu na to, zda tyto národy měly svou vlastní ideologii 

nebo náboženství, či nikoliv. Půdu pro společný postup pak Rutgers spatřoval v odporu proti 

imperialismu.264 S ohledem na to měl námitky i vůči formulaci výše uvedené pasáže.  

Obdobný význam měl z hlediska vztahu k závislým a polozávislým zemím Manifest 

komunistické internacionály k proletářům celého světa, jehož autorem byl L. D. Trockij. 

Trockij v Manifestu,265 posléze rovněž přijatém I. kongresem Kominterny, konstatoval, že 

nedávno ukončená světová válka byla vedena do značné míry kvůli koloniím a současně byla 

i válkou vedenou za pomoci kolonií. Do války bylo totiž zataženo jejich obyvatelstvo a to 

v dříve nevídané míře. Obyvatelé kolonií však nebojovali za sebe, ale „ve jménu svého práva i 

nadále zůstávat otroky Anglie a Francie.“266 Trockij soudil, že dosud nikdy nebyl problém 

koloniálního „otroctví“ nastolen s takovou ostrostí, jako nyní. V koloniích, např. Irska, 

Madagaskaru, Annamu a Indie, probíhalo množství otevřených povstání a revoluční kvas. 

Trockij nicméně upozornil, že osvobození kolonií bylo myslitelné pouze současně 

s osvobozením dělnické třídy mateřské země. Dělníci a rolníci Annamu, Alžíru, Bengálska, 

ale i Persie, Arménie atd. by získali možnost samostatné existence pouze tehdy, když by 

dělníci Velké Británie a Francie svrhli své vlády a převzali politickou moc.267 Trockij dále 

uvedl, že v rozvinutějších koloniích již boj neprobíhal jen pod praporem národního 

osvobození, ale získával ve větší či menší míře sociální charakter. Soudil proto, že pokud 

kapitalistická Evropa násilně zavlekla tyto země do sítě kapitalistických vztahů, tak 

socialistická Evropa přijde osvobozeným koloniím na pomoc svojí technikou, organizací a 

                                                            
261 Zvýrazněno P. N. 
262 Pervyj kongress Kominterna, 179. 
263 Text vystoupení viz Pervyj kongress Kominterna, 85 a 86. 
264 Pervyj kongress Kominterna, 85. 
265 Text manifestu viz Pervyj kongress Kominterna, 205 a nn. 
266 Pervyj kongress Kominterna, 206. 
267 Ibid., 207. 
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ideový vlivem, aby jim ulehčila přechod k plánovitému organizovanému socialistickému 

hospodářství.268  

Celkově zhodnoceno, byly výsledky jednání I. kongresu III. internacionály ve vztahu 

k závislým a polozávislým zemím, počítaje v to i země Blízkého východu, skrovné. Kongres 

odsoudil politiku evropských mocností, jakož i sociálně-demokratických stran, respektive 

jejich pravicových křídel ke koloniální otázce (počítaje v to i otázku rozdělení Osmanské 

říše). Vyjádřil také úmysl III. internacionály podporovat národně-osvobozenecké hnutí 

závislých a polozávislých národů s cílem podlomit základy imperialismu a vyzval tato hnutí 

ke spolupráci. Osvobození kolonií však kongres považoval za možné pouze v případě úspěchu 

proletářské revoluce v Evropě. Kongres dále vyjádřil přesvědčení, že po vítězství socialistické 

revoluce Evropě tamní rozvinuté státy pomohou osvobozeným koloniím v urychlení jejich 

hospodářského rozvoje, za jehož zákonitý cíl byl považován přechod k socialismu. 

Byly-li výsledky jednání I. kongresu Kominterny ve vztahu k závislým a polozávislým 

zemím z programového hlediska skromné, jejich praktický význam byl pro daný moment, 

ještě mnohem nižší. Kominterna se totiž navzdory vynaloženému úsilí a velkému množství 

finančních prostředků269 nestala „štábem světové revoluce“ a její vliv na události v zemích 

Evropy i Asie zůstal, přinejmenším v první etapě její existence, minimální.270 

Necelých čtrnáct dní po skončení zakládajícího kongresu Komunistické internacionály se 

18. března 1919 v Moskvě sešel VIII. sjezd KSR[b], jehož úkolem bylo mj. projednat nový 

program strany. Otázky vztahu k polozávislým a závislým zemím Blízkého východu se však 

v rámci programových diskuzí dotkl pouze okrajově. Stalo se tak zejména v souvislosti 

s diskusemi o sebeurčení národů.271  

Po určitých sporech, kdy část delegátů požadovala bod o sebeurčení národů vyškrtnout, 

byla nakonec schválena formulace předpokládající jako hlavní cíl politiky strany v oblasti 

národnostních vztahů sblížení proletářů a poloproletářů různých národností za účelem 

společného revolučního boje za svržení statkářů a buržoasie. S cílem překonání nedůvěry 

mezi pracujícími masami utlačované země a proletariátem státu tuto zemi utlačujícím bylo 

třeba odstranit všechny privilegia jakékoliv národnostní skupiny, prosadit plnou 

rovnoprávnost národů a kolonií, jakož i ostatním rovnoprávným národům přiznat právo na 
                                                            
268Ibid. 
269 Otázky financování Kominterny řešilo Politbyro ÚV KSR[b]. Viz Drabkin, „Ideja mirovoj revolucii i jejo 
transformacii“, 33. 
270 Melograni, Lenin and the Myth of World Revolution, 58. 
271 Pro pořádek je třeba uvést, že otázka vtahu k závislým a polozávislým zemím Blízkého východu byla na 
sjezdu probírána i v souvislosti se zprávou G. Je Zinověva o vztahu KSR[b] k nedávno vzniklé Komunistické 
internacionále a to ve spojení se Zinověvovou kritikou „oportunismu“ vůdců II. internacionály ve vztahu ke 
koloniím. Viz VIII sjezd, 101 a nn. 
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státní oddělení. Přechodnou formu na této cestě k plné jednotě proletariátu mělo tvořit 

federativní sdružení států organizovaných podle sovětského typu.272 V otázce, kdo je 

nositelem vůle národa směřující ke státnímu oddělení, se mělo vycházet z „historicko-třídního 

hlediska“ a brát v úvahu na jakém stupni vývoje se ta která země nachází na cestě od 

„středověku k buržoazní demokracii nebo od buržoazní demokracie k sovětské nebo 

proletářské demokracii.“273 V každém případě, ze strany proletariátu národů, které utlačovaly 

jiné národy, byla nutná zvláštní ostražitost a pozornost ve vztahu k přežitkům národních citů u 

pracujících mas utlačených nebo neplnoprávných národů. V opačném případě by nebylo 

možné vytvořit podmínky pro skutečně pevnou a dobrovolnou jednotu národně různorodých 

prvků mezinárodního proletariátu.274 

 

1.2.4 Země Blízkého východu v sovětských úvahách během léta, podzimu a zimy 1919  

Otázka vztahu z polozávislých a závislým zemím Asie a Blízkého východu byla během 

jara a léta 1919 zvláště intenzivně probírána na stránkách listu Žizň nacionaľnostěj, 

vydávaného Lidovým komisariátem pro záležitosti národností, a také mezi pracovníky 

Ústředního byra muslimských organizací národů Východu. Velmi intenzívně byla 

diskutována zejména již zmíněná otázka rozšíření revoluce do zmíněných zemí pomocí 

revoluční války. Pod vlivem nedávných úspěchů Rudé armády na frontách občanské války 

(porážka ofenzívy admirála Kolčaka, úspěchy na Ukrajině) a zpráv o sílícím národně-

osvobozeneckém hnutí,275 které v některých východních zemích (např. v severní Persii, zčásti 

i v Anatólii) získávalo charakter partyzánských ozbrojených akcí, značná část pracovníků 

Ústředního byra nabyla přesvědčení, že v řadě zemí Východu narůstá revoluční napětí a že je 

tudíž třeba podnítit v nich vypuknutí revoluce cestou revolučního vojenského pochodu.276 

V listu Žizň nacionaľnostěj se tou dobou objevila řada článků, které tuto myšlenku všestranně 

zdůvodňovaly. Autoři se např. obávali toho, že pokud by se revolucionářům ve východních 

zemích nedostalo aktivní pomoci zvenku – ze strany ruských muslimů, tak ačkoliv se nyní 

Východ probouzel, nástup revoluční vlny v zemích Východu by brzy mohl opět opadnout a 

země Východu by se vrátily do obvyklé letargie a apatie. Autoři proto vyzývali k vojenskému 

                                                            
272 VIII sjezd, 344, respektive 337 a nn. 
273 Ibid. 
274 Ibid. 
275 Afghánistán koncem února 1919 vyhlásil plnou nezávislost země, což mělo za následek vypuknutí války 
s Velkou Británií v květnu téhož roku. V Persii narůstal odpor proti faktické britské okupaci a ve zbylém 
tureckém jádru Osmanské říši se v průběhu jara 1919 pozvolna konstituovalo hnutí proti rozdělení země mezi 
velmoci, v jehož čele nakonec stanul Mustafa Kemal Paşa. Vlna neklidu zachvátila také Indii. 
276 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 90. 
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tažení ruských proletářů-muslimů na pomoc „druhům“ v Persii, Indii a Afghánistánu apod.277 

Zároveň s tím obecně panovala představa, že myšlenky socialismu by byly, poněvadž 

odrážely zájmy pracujících, dychtivě přijaty lidem, ihned poté, co by se objevily v zemích 

Východu, přičemž lid měl současně s tím podle jejich přesvědčení odvrhnout své buržoasní 

vůdce a jejich ideje.278 

Zájem o události v Asii v průběhu jara a zejména léta 1919 postupně narůstal i mezi 

jednotlivými představiteli sovětského vedení. Příčinou tu byly především zprávy o vypuknutí 

(třetí) britsko-afghánské války, jakož i pozvolný pokles revoluční vlny na západě, 

charakterizovaný porážkou Maďarské republiky rad. Výrazem tohoto rostoucího zájmu byla 

např. pozornost, kterou začal asijským otázkám věnovat lidový komisař vojenství Lev 

Davidovič Trockij. Trockij ve svém dopise Ústřednímu výboru KSR[b] odeslaném 5. srpna 

1919, jen několik dní po pádu Maďarské republiky rad, navrhl otevřít frontu světové revoluce 

v Asii.279 Podle Trockého nedávná porážka Maďarské republiky rad, sovětské neúspěchy na 

Ukrajině a možná ztráta černomořského pobřeží svědčily o tom, že přípravná fáze revoluce na 

Západě se mohla protáhnout na delší dobu. Naopak na Východě se podle Trockého soudu 

události rozvíjely mnohem příhodnějším směrem. Četné úspěchy dosažené Rudou armádou 

proti vojskům Kolčaka otevřely „dosti širokou bránu do Asie.“280 Ačkoliv zatím nadále 

zůstávala otevřena otázka japonských vojsk na Dálném Východě,281 Trockij neměl 

pochybnosti o tom, že v Asii představovala Rudá armáda nesrovnatelně větší sílu, než 

v Evropě. Před sovětským Ruskem se tak otvírala nepochybná možnost nejenom dlouhého 

období vyčkávání, jak se vyvinou události v Evropě, ale také aktivity v asijských 

záležitostech: „Cesta na Indii se nám v daný okamžik může ukázat jako schůdnější a kratší, 

než cesta do sovětského Maďarska.“282 

Trockij se v této souvislosti vyslovil pro vytvoření „mohutné základny na Urale“, která by 

byla pro sovětské Rusko potřebná bez ohledu na další vývoj v Evropě i v Asii. Mohla by totiž 

sloužit postupu na obě strany. V první řadě považoval za nutné obnovit tamní průmyslové 

kapacity, respektive se vrátit k myšlence z jara 1918, podnícené německým postupem na 

                                                            
277 Ibid. 
278 Ibid., 91. 
279 Jan Marinus Meijer, ed., The Trotsky Papers 1917–1922, sv. I (Londýn – Haag – Paříž: Mouton 1964), č. 347, 
s. 620–627 (dále jen The Trotsky Papers I). 
280 The Trotsky Papers I, č. 347, s. 622. 
281 Trockij soudil, že po Kolčakově porážce bude Japonsko nuceno buď svá tamní vojska posílit, nebo je 
stáhnout. První možnosti podle něj však bránilo negativní stanovisko USA vůči posílení japonského vlivu na 
východní Sibiři. Vzniklý antagonismus pak sovětskému Rusku nabízel výhodné podmínky. Viz The Trotsky 
Papers I, č. 347, s. 622. 
282 The Trotsky Papers I, č. 347, s. 622. 
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východní frontě – soustředit průmysl na Urale a okolo něj. Uvedený plán však podle 

Trockého vyžadoval pečlivou přípravu a to jak materiální, tak politickou. Trockij v tomto 

spojení upozornil, že doposud bylo agitaci v Asii věnováno jen málo pozornosti, zatímco se 

ukazovalo, že „cesta na Paříž a Londýn vede přes města Afghánistánu, Pandžábu a 

Bengálska.“283 Sovětské úspěchy na Urale a Sibiři slibovaly zvýšení prestiže sovětské 

revoluce v celé utlačované Asii. Trockij proto navrhoval využít tohoto okamžiku a soustředit 

v tomto směru všechny potřebné síly: jazykovědce, překladatele knih a zaangažovat domácí 

revolucionáře.284 S ohledem na potřebu nejprve porazit Děnikinova vojska však považoval 

prozatím za možné podniknout jen přípravná opatření k pozdějšímu postupu na Východ.285  

Obdobný dopis adresoval Trockij Ústřednímu výboru KSR[b] o několik týdnů později, 20. 

září 1919, krátce po vytlačení vojsk admirála Kolčaka od strategicky důležité železnice 

Orenburg – Taškent a následné obnově přímého spojení mezi centrálním Ruskem a střední 

Asií. Trockij v dopise upozorňoval především na nebezpečí, které plynulo z uzavření příměří 

mezi Velkou Británií a Afghánistánem v jejich nedávné válce.286 Varoval, že Velká Británie 

se na Východě chystala vytvořit řetěz států proti sovětskému Turkestánu – z Persie, Buchary, 

Chivy a Afghánistánu. Pro sovětské Rusko by mohla nastat velmi složitá situace, kdyby se jí 

to podařilo. Soudil proto, že bylo třeba přikročit na Východě k rozhodné a dravé politice při 

současném provádění umírněné a kompromisní politiky na Západě. V první řadě bylo podle 

Trockého třeba podkopat britské snahy a vytvořit v Turkestánu důležitou vojenskou základnu, 

k čemuž již podle jeho názoru byly dostatečné prostředky. Dále považoval za nutné zvolit linii 

možného úderu a poté udeřit na jeden z řetězu států, který se Velká Británie snažila postavit 

proti sovětskému Rusku, a podřídit jej sovětské vůli.287 

Trockij tedy začal přikládat revolučním aktivitám v Asii a v zemích Blízkého východu 

zvláště velký význam pro úspěch revoluce v Rusku a v Evropě. Vítězství revoluce v těchto 

zemích, a zejména v Indii mohlo podle jeho názoru vést k podstatnému oslabení hlavních 

evropských mocností – Francie a Velké Británie a tím značně přispět k úspěchu revoluce 

v Evropě. V souvislosti s tím však Trockij kladl důraz především v akcích Rudé armády, 

nacházeje se tak zcela očividně pod vlivem myšlenek o šíření revoluce do asijských zemí 

s pomocí revoluční války. Asijské země v jeho očích do značné míry představovaly objekt 

                                                            
283 Ibid., č. 347, s. 624. 
284 Ibid. 
285 Ibid., č. 347, s. 626. 
286 Ibid., č. 374, s. 672–675. 
287 Ibid., č. 374, s. 672. 



74 
 

soupeření britské a sovětské politiky, zatímco revoluční aktivity a vystoupení tamních národů 

v jeho pojetí hrály do značné míry druhořadou, byť ne zcela pominutelnou úlohu. 

Podobným výrazem rostoucího zájmu sovětského vedení o Východ byl např. článek 

lidového komisaře zahraničních věcí Georgije Vasiljeviče Čičerina Rusko a asijské národy, 

otištěný 13. srpna 1919 v druhém čísle Věstniku Narodnogo Komissariata po Inostrannym 

Dělam. Čičerin připomínal myšlenku carského ministra zahraničních věcí A. M. Gorčakova 

z roku 1856, podle níž budoucnost Ruska ležela v Asii,288 a upozorňoval, že nyní, po říjnové 

revoluci, ruský proletariát (coby proletariát země zároveň evropské a zároveň asijské) 

ukazoval cestu pracujícím masám čistě asijských zemí, které podle Čičerina instinktivně cítily 

zásadní jednotu svazující je s revolučními masami Ruska. Vyjádřil proto naději, že tato 

jednota ruských a asijských mas bude schopna najít své vyjádření ve spojeném revolučním 

boji proti mezinárodnímu imperialismu a za světový socialismus, který odstraní nejen veškeré 

vykořisťování, ale také protiklady mezi Evropou a Asií.289 

Mnohem dále zašel předseda Ústředního byra komunistických organizací národů Východu 

Mirsaid Sultan-Galijev ve svém článku Sociální revoluce a Východ, který vyšel 5. října 1919 

na úvodní straně listu Žizň nacionaľnostěj. Sultan-Galijev v článku kritizoval dosavadní 

východní politiku sovětského Ruska a obvinil její tvůrce z neschopnosti zaujmout pevný a 

přesvědčivě rozhodný kurz. V této souvislosti mj. odmítl a označil jako známku slabosti i 

stažení ruských vojsk z Persie, ke kterému došlo na v prvních měsících roku 1918.290 Sultan-

Galijev se domníval, že Východ bylo třeba co nejdříve osvobodit od nadvlády mezinárodního 

imperialismu, protože tato nadvláda mu z hospodářského hlediska garantovala úspěšné 

východisko z jednotlivých srážek se svými vlastními dělnickými masami v metropoli. 

Ekonomické zdroje, které imperialismus čerpal ze zemí Východu, mu umožňovaly vycházet 

vlastním dělníkům vstříc a „zacpávat“ jim tak „ústa“.291 

V obdobném duchu byla otázka vztahu k polozávislým a závislým zemím Asie 

projednávána na II. všeruském sjezdu komunistických organizací národů Východu, který se 

sešel 22. listopadu 1919 v Moskvě za účasti 80 delegátů zastupujících 45 000 členů 

muslimských komunistických organizací z řady oblastí Ruska.292  

                                                            
288G. V. Čičerin, Stati i reči po voprosam meždunarodnoj politiki (Moskva: Izdatěľstvo sociálno-ekonomičeskoj 
literatury, 1961), 86. Viz též Melograni, Lenin and the Myth of World Revolution, 78. 
289 Čičerin, Stati i reči, 97–97. Viz též Melograni, Lenin and the Myth of World Revolution, 78. 
290 Šlo o vojska, která do Persie vyslala carská vláda v rámci operací proto Osmanské říši v době první světové 
války. Sovětská vláda vojska z Persie stáhla na začátku roku 1918 s ohledem na principy vtělené do Dekretu o 
míru (a z části i s ohledem na rozklad jejich morálky). 
291 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 97. 
292 IX-j sjezd Rossijskoj Kommunističeskoj Partii (Bolševikov). Moskva 29 Marta–4 Aprelja 1920 goda (Baku: 
Bak. K-ta Az. K. P. (bolševikov), s. d.), 22.  
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V úvodní den sjezdu vystoupil před delegáty V. I. Lenin, který přednesl zprávu o aktuální 

situaci.293 Lenin se zabýval otázkou vztahu národů Východu k imperialismu a revolučním 

hnutím těchto národů. Hned v úvodu upozornil, že revoluční hnutí národů Východu mohlo být 

dovedeno do úspěšného konce pouze v přímém spojení s revolučním bojem sovětského Ruska 

proti mezinárodnímu imperialismu.294 Osvobození Východu bylo podle Leniny nyní prakticky 

možné nejen z hlediska perspektiv mezinárodní revoluce, ale také z hlediska bezprostředních 

válečných zkušeností Sovětského Ruska v Asii.295 

Lenin soudil, že socialistická revoluce, která dle jeho názoru zrála na celém světě (a 

nejvíce v západní Evropě), neměla záležet jen na vítězství proletariátu v každé zemi. 

Domníval se proto, že socialistická revoluce byla také bojem všech kolonií a závislých zemí 

proti mezinárodnímu imperialismu. Občanská válka pracujících proti imperialistům a 

vykořisťovatelům se tak měla spojovat s národní válkou proti mezinárodnímu imperialismu. 

Tento proces začal již na počátku století revolucemi v Osmanské říši, Persii a Číně a nárůstem 

revolučního hnutí v Indii v téže době a značně napomohla také světová válka, do které byly 

zataženy i koloniální národy. Nyní se tyto národy – národy Východu - podle Lenina 

probouzely, aby prakticky jednaly a aby každý národ rozhodoval o osudu všeho lidstva.“296 

Úkolem sovětského Ruska v této situaci bylo seskupit je a bojovat společně s nimi proti 

mezinárodnímu imperialismu. 

Lenin se však domníval, že tento proces vedoucí ke konečnému vítězství světové revoluce 

bude trvat ještě mnoho let. Většina národů Východu se podle něho nacházela v ještě horším 

postavení, než nejzaostalejší evropská země – Rusko, a většinu jejich příslušníků tvořili 

rolníci, kteří doposud neprošli školou kapitalistických továren. Úkolem komunistů-příslušníků 

východní národů proto podle Lenina bylo probudit revoluční aktivitu pracujících mas národů 

Východu, organizovat je, učinit jim srozumitelné komunistické myšlenky, určené pro 

komunisty vyspělejších zemí, jakož i plnit praktické úkoly a spojit se ve společném boji 

s proletáři jiných zemí.297  

Výše zmíněný úkol komunistů-příslušníků národů Východu byl o to komplikovanější, že 

jeho řešení nebylo, jak sám Lenin upozorňoval, doposud potřebnou měrou teoreticky 

zpracováno. Komunisté-příslušníci východních národů se proto museli pokusit řešit jej 

samostatně, avšak mohli při tom čerpat ze zkušeností Ruska. Měli při tom vycházet 

                                                            
293 Text Leninova vystoupení viz Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 492–503. 
294 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 492. 
295 Lenin měl na mysli zejména nedávná vítězství Rudé armády nad Kolčakem. Viz Lenin, O národnostní a 
koloniální otázce, 493. 
296 Lenin, O národnostní a koloniální otázce, 500–501. 
297 Ibid., 502. 
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z buržoazního nacionalismu, který se tehdy probouzel (a to zcela zákonitě) u východních 

národů. Zároveň však museli najít cestu k pracujícím a vykořisťovaným masám a vysvětlit 

jim, že jejich jedinou nadějí na osvobození bylo vítězství mezinárodní revoluce a jejich 

jediným spojencem byl mezinárodní proletariát.298 Definitivní vítězství jim však podle Lenina 

mohlo přinést pouze vítězství proletariátu ve vyspělých zemích, které ale nebylo možné bez 

pomoci pracujících mas všech utiskovaných koloniálních národů a v jejich rámci především 

národů Východu.299  

Na základě Leninova vystoupení byla schválena rezoluce, která pověřovala předsednictvo 

sjezdu, aby vypracovalo hlavní teze, které se měly stát základem veškerých aktivit na 

Východě. Zprávu na toto téma o několik dní později přednesl předseda Ústředního byra 

muslimských organizací národů Východu Mirsaid Sultan-Galijev. A právě okolo této zprávy, 

respektive okolo v ní nastolené otázky, jaké místo a roli má osvobozenecké hnutí na Východě 

v rámci světového revolučního procesu, se na sjezdu rozvinuly velké spory.300 

Sultan-Galijev se nehledě na Leninův projev v úvodní den sjezdu pokoušel v souladu se 

svými, již dříve propagovanými myšlenkami, dokázat, že Východ tvořil velikou a současně i 

klíčovou sílu světového revolučního procesu. Především zde podle něj byly zkoncentrovány 

hlavní páky světové sociální revoluce a právě Východ mohl přinést tuto revoluci i do celé 

západní Evropy. Sultan-Galijev při tom vycházel z myšlenky, že Východ byl nejdůležitějším 

hospodářským zdrojem existence západního kapitalismu. Pokud by jej byla zbavena, 

imperialistická buržoazie by již nemohla nadále „uplácet“ dělníky Západu – tj. ustupovat 

jejich různým hospodářským požadavkům – protože na to by již neměla mít dostatečné 

zdroje.301 I v případě, že by revoluce na Západě zvítězila bez podpory Východu, měl Východ 

přesto i tak představovat faktor, který by rozhodl osud západní revoluce. Buržoazie vyhnaná 

ze Západu si totiž pod Sultan-Galijeva měla učinit z Východu svou základnu a organizovat 

odtud pochod na Evropu. Soudil proto, že bylo třeba všechny revoluční a vojenské síly 

vrhnout na Východ, protože pouze ten byl podle jeho přesvědčení perspektivní z hlediska 

revoluce.302 Předpokládané vítězství v občanské válce v Rusku mělo ze sovětského hlediska 

přinést pouze malou přestávku, následovanou mezinárodní revolucí, do které se nevyhnutelně 

měly zapojit i národy utlačeného Východu. Sultan-Galijev z toho vyvozoval, že bylo třeba se 

na tento boj připravit a z již zrevolucionizovaných národů Východu (převážně muslimských 

                                                            
298 Ibid., 502–503. 
299 Ibid., 502. 
300 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 96. 
301 Ibid., 96. 
302 Ibid., 97. 
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národů obývajících území Ruska) vytvořit východní Rudou armádu. Ta se měla zapojit do 

boje proti mezinárodnímu imperialismu na Východě, případně i proti Východu samému, 

pokud by se stal nástrojem imperialistů.303  

Pokud jde o charakter výše zmíněné revoluce na Východě, Sultan-Galijev soudil, že 

v zemích Asie byla na pořadu dne socialistická revoluce, která jediná byla schopna realizovat 

i buržoazně-demokratické úkoly (stejně jako v Rusku) a proto bylo třeba se na tamní masy 

obracet s hesly čistě komunistickými.304 

Sultan-Galijevova zpráva vyvolala odpor některých účastníků sjezdu. Terčem kritiky se 

stala zejména myšlenka vytvoření východních oddílů Rudé armády a jejich přípravy pro 

postup do východních zemí. Zazněla ale také námitka, podle které Východ s ohledem na svou 

úroveň sociálně-hospodářského rozvoje nemohl ihned přijímat komunistické ideály, na které 

nebyl dosud připraven. V návaznosti na to se objevilo doporučení vést na Východě revoluční 

aktivity vycházející z nacionalistických myšlenek, jejichž cílem by bylo vytvoření národních 

států, coby předstupně k sociální přestavbě tamních společností.305 Většina delegátů, mj. 

vedoucí blízkovýchodního oddělení Lidového komisariátu zahraničních věcí a současně 

náměstek lidového komisaře pro záležitosti národností Nariman Narimanov, nicméně sdílela 

myšlenky přednesené Sultan-Galijevem.306 

V závěru diskuse byla 27. listopadu 1919 přijata rezoluce, která měla poskytnout základní 

vodítka pro revoluční práci na Východě. Revoluční činnost komunistů měla podle této 

rezoluce vycházet jednak z „třídně-revolučního“ programu, diktujícího nutnost postupného 

budování komunistických stran v zemích Východu a jednak z tamní situace, která pro daný 

moment diktovala nutnost podporovat na Východě tamní národní hnutí, namířené ke svržení 

moci západoevropského imperialismu. Tato hnutí podle rezoluce nebyla v rozporu s úsilím 

mezinárodního proletariátu svrhnout mezinárodní imperialismus. Rezoluce také považovala 

za nutné, aby boj utlačovaných národů Východu a proletariátu Západu probíhal ve vzájemné 

koordinaci. S ohledem na to rezoluce vyzývala III. internacionálu, aby vyhlásila, že národně-

osvobozenecké hnutí na Východě a sociální revoluce na Západě sledovaly v daný moment 

jeden společný cíl – svržení kapitalistů-imperalistů. Rezoluce však zároveň (v souladu 

s myšlenkami Sultan-Galijeva) doporučovala i vytvoření východních oddílů Rudé armády.307  

                                                            
303 Ibid., 93. 
304 Ibid., 97–98. 
305 Ibid., 94, respektive 98. 
306 Ibid. 
307 Ibid., 99–100. Sovětské vedení a konkrétně Lenin nakonec tuto myšlenku zavrhlo a namísto „východní“ či 
muslimské Rudé armády dalo souhlas pouze s budováním jednotlivých národních oddílů. Viz Persic, 
„Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 95.  
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Sjezd byl posléze ukončen 3. prosince 1919 zvolením nového Ústředního byra 

komunistických organizací národů Východu, v čele s novým předsedou Sachibem Garejem 

Said-Galijevem. Složení nového byra však neodpovídalo představám Ústředního výboru 

KSR[b], který mj. delší dobu váhal s potvrzením organizační rezoluce, schválené na II. 

všeruském sjezdu komunistických organizací národů Východu.308  

Sjezd ukázal, že představy většiny účastníků sjezdu směřovaly k myšlence, že na Východě 

bylo již daný moment možné provést socialistickou revoluci, z čehož plynula potřeba 

orientovat se na její okamžité uskutečnění. Revoluce v Asii měla v jejich očích ve většině 

případů klíčový význam pro revoluci v Evropě. Fakt, že dělnictvo, které podle klasických 

marxistických schémat mělo být základnou a hybnou silou socialistické revoluce, 

představovalo v zemích Východu jen velmi slabou sociální vrstvu, nebyl pro většinu 

účastníků sjezdu na překážku a přinejmenším část z nich měla v úmyslu se vyrovnat s tímto 

problémem tím, že hodlala revoluční hnutí v asijských zemích opřít o tamní početné rolnictvo. 

Jiní, např. Sultan-Galijev a s ním i většina přestavitelů Ústředního byra komunistických 

organizací národů Východu,309 kladli své naděje do speciálních oddílů Rudé armády, 

složených z příslušníků národů Východu.  

Nehledě na výše uvedené postoje většiny účastníků sjezdu, přijatá rezoluce nakonec 

vycházela především z myšlenek rozvíjených V. I. Leninem, který dával přednost tomu, aby 

revoluční hnutí na Východě bylo zaměřeno na provedení národně-osvobozenecké a 

buržoazně-demokratické revoluce a nikoliv socialistické. Z toho vyplývalo, že komunisté ze 

zemí Východu se měli soustředit jednak na budování vlastních stran a jednak měli navázat 

spolupráci s revolučně a protiimperialisticky zaměřenou národní buržoazií a podpořit ji 

v jejím boji proti cizímu imperialismu a za národní samostatnost. Tato podpora, která byla 

chápána pouze jako dočasná, samozřejmě nesměla být v rozporu s úsilím proletariátu o 

svržení mezinárodního imperialismu. V rezoluci byla dále mj. vyjádřena potřeba postupovat 

koordinovaně s hnutím revolučního proletariátu na Západě.310  

Rozpaky ÚV KSR[b] při potvrzení závěru II. všeruském sjezdu komunistických organizací 

národů Východu nicméně naznačovaly, že myšlenky sovětského vedení se tou dobou již 

ubíraly jinou cestou. Jasně se to ukázalo již v závěru ledna 1920. Když se totiž 20. ledna 1920 

obrátila skupina členů Ústředního byra komunistických organizací národů Východu v čele se 

M. Sultan-Galijevem na Ústřední výbor KSR[b] se zvláštním memorandem, v němž rozvíjela 

                                                            
308 Viz IX-j sjezd, 22. 
309 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 93. 
310 Ibid., 99 –100. 
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tytéž myšlenky, jaké zazněly na II. všeruském sjezdu komunistických organizací národů 

Východu, Ústřední výbor KSR[b] jejich návrhy odmítl.311 Memorandum pak s velkou mírou 

pravděpodobnosti přimělo ÚV KSR[b], aby částečně vyměnil členy Ústředního byra. Oficiálně 

byla tato obměna zdůvodnění tím, že byro zvolené na II. všeruském sjezdu komunistických 

organizací národů Východu reprezentovalo pouze některá na sjezdu působící uskupení a tudíž 

nebylo dostatečně autoritativní, aby mohlo vést veškerou komunistickou propagandu ve 

východních jazycích.312 Na jaře 1920 pak bylo Ústřední byro komunistických organizací 

národů Východu, v návaznosti na usnesení VIII. sjezdu KSR[b] o likvidaci zvláštních 

národních komunistických organizací, reorganizováno v Národnostní byro propagandy a 

agitace při ÚV KSR[b], přičemž v novém uspořádání společně se svými podřízenými složkami 

ztratilo statut plnoprávných exteritoriálních stranických organizací a mělo se nově zabývat 

výlučně propagandou a agitací.313 

 

1.2.5 Blízký východ v sovětských úvahách mezi 8. konferencí KSR[b] a II. kongresem KI 

Ve dnech 2.–4. prosince 1919 v Moskvě proběhla 8. všeruská konference KSR[b], která 

byla jedním z mála širších stranických setkání, které se věnovalo zahraniční politice 

(nepočítaje stručné informace o aktuální situaci, které byly součástí téměř každého sjezdu a 

konference). Na konferenci totiž byla přednesena samostatná zpráva o mezinárodní situaci a 

sovětské zahraniční politice, jejímž autorem byl lidový komisař G. V. Čičerin. 

Čičerin ve své zprávě314 soudil, že nehledě na poslední úspěchy sovětských vojsk na 

frontách občanské války315 nadále hlavním úkolem sovětské diplomacie zůstávalo uzavření 

míru. Ovšem takového míru, který by nevyžadoval oběti a nepřinášel škody ruským 

pracujícím masám. Pouze tehdy by bylo možno přivést ke konci pokračující rozklad a 

dezorganizaci a nasměrovat všechny síly na vnitřní výstavbu RSFSR.316 Ukončení blokády, 

                                                            
311 Ibid., 92. 
312 IX-j sjezd, 22. 
313 Ibid. Tendence omezovat činnost muslimských organizací na čistě propagačně-agitační úkoly zde nicméně 
byla již dříve. Viz V. V. Anikejev, A. I. Bulatov a L. I. Jastrebova, eds., Perepiska Sekretariata CK RKP(b) 
s mestnymi partyjnymy organizacijami (Apreľ–maj 1919 gg.). Sbornik dokumentov (Moskva: Izdatěľstvo 
političeskoj literatury, 1972), č. 192, s. 108. Byro pak nadále působilo jako Ústřední byro propagandy a agitace 
mezi turkotatarskými národy, jako jedno z jedenácti obdobných byr při ÚV KSR[b] působících mezi 
národnostními menšinami sovětského Ruska, přičemž jeho jedinou specifikou bylo, že v organizačním ohledu 
obsluhovalo i obyvatelstvo těch autonomních republik, kde turkotatarské národy tvořily většinu. Viz N. Lukina-
Bucharina, ed., Desjatyj sjezd RKP(b). Mart 1921 g. (Moskva: Partijnoje izdatěľstvo, 1933), 57–58. 
314 Zpráva byla přednesena na druhém zasedání konference 2. prosince 1919 Viz. O. G. Korogodskij, N. A. 
Serbova a M. A. Dvojnišnikov, eds., Vosmaja konferencija RKP(b). Děkabr 1919 goda. Protokoly (Moskva: 
Gospolitizdat, 1961), 51 a nn. (dále jen Vosmaja konferencija RKP(b)). 
315 Měl na mysli zejména porážku Děnikina a rozbití vojsk Kolčaka a Judeniče. Viz Vosmaja konferencija 
RKP(b), 51. 
316 Tj. Ruské sovětské federativní socialistické republiky. 
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které s uzavřením míru úzce souviselo, by pak sovětskému Rusku přineslo suroviny a 

průmyslové výrobky rozvinutých zemí, bez kterých nebylo možno obnovit výrobu a 

průmysl.317 Čičerin proto konferenci předložil návrh rezoluce, vypracovaný Leninem, který 

měl být předložen ke schválení VII. sjezdu sovětů a který obsahoval návrh ještě jednou 

nabídnout mocnostem Dohody rozhovory o míru.318 Čičerinova zpráva očividně odpovídala 

náladám delegátů a jeho byl následně přijat.319 

Čičerin ve své zprávě o mezinárodní situaci na 8. konferenci KSR[b] sice závislé a 

polozávislé země Blízkého východu přímo nezmínil, avšak jím vyvozované závěry a 

předložená návrh rezoluce se jich bezprostředně týkaly. Nebylo totiž možné jednat s Velkou 

Británií a ostatními evropskými mocnostmi o mír a současně provádět politiku rozhodně 

zaměřenou na osvobození jejich kolonií a polokolonií. Čičerinem předložená rezoluce (ve 

skutečnosti vypracovaná Leninem) ovšem současně nevylučovala pronikání do těchto zemí 

bez použití otevřeného násilí, např. s pomocí propagandy. 

Propagandě a agitaci mezi muslimským obyvatelstvem sovětského Ruska a sousedících 

národů byla nadále přikládána velká důležitost. Centrum této propagandy se po obnově 

spojení s Turkestánem přesunulo do Taškentu. Zde byla za tímto účelem 23. prosince 1919 

založena Rada internacionální propagandy na Východě, která byla podřízena Turkestánské 

komisi Všeruského ústředního výkonného výboru a Rady lidových komisařů, přičemž měla 

plnit i zadání Výkonného výboru nedávno vzniklé Kominterny.320 Hlavním úkolem Rady bylo 

navázat spojení s revolučními organizacemi středoasijských zemí (a případně pomoci jejich 

vzniku), učinit myšlenky nastolené ruským proletariátem srozumitelné pro pracující masy 

zemí Východu a vytvořit síť agentů, kteří by Radu informovali o hnutích, uskupeních a 

politických událostech v sousedních zemích.321  

                                                            
317 Vosmaja konferencija RKP(b), 51–52. 
318 Ibid., 54. 
319 Text rezoluce viz Vosmaja konferencija RKP(b), 187. Čičerinem předložený návrh rezoluce byl následně 5. 
prosince 1919 přednesen V. I. Leninem v jeho zprávě na VII. všeruském sjezdu sovětů a byl jednohlasně přijat. 
Viz Něžinskij, V intěresach naroda, 78. 
320 Radu tvořili tři zástupci krajského výboru ÚV KSR[b], dva zástupci perské revoluční strany Adalat, po jednom 
zástupci turecké, bucharské, chivské, čínské a indické komunistické skupiny a pět představitelů Turkestánské 
komise VÚVV a RLK. V čele rady stanul Mustafa Suphi, který měl k ruce pětičlenné Výkonné byro, složené ze 
tří zástupců Turkestánské komise VÚVV a RLK a dvou členů Rady. Radě byla podřízena tři oddělení – 
politické, organizační a literárně-agitační. Nejdůležitější z nich bylo zmiňované politické oddělení, které řídilo 
revoluční práci jednotlivých sekcí – perské, turecké, bucharské, chivinské, čínské atd. a také činnost ústředních 
orgánů národních revolučních organizací. Viz Moisej Aronovič Persic, ed., Persidskij front mirovoj revolucii. 
Dokumenty o sovětskom vtorženii v Giljan (1920–1921) (Moskva: Kvadriga, 2009), č. 82, s. 139 a 141 (dále jen 
Persidskij front). 
321 Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii“, 65. Viz též Viktor Grigorjevič Korgun, Istorija Afganistana. 
XX věk (Moskva, IV RAN – Kraft+, 2004), 80. 
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V červnu 1920 Rada pro své účely sestavila čtyři instrukce.322 Z našeho hlediska je 

nejzajímavější Směrnice č. 2,323 která se zabývala politickou činností. V jejím úvodu se 

pravilo, že země Východu se nacházely mnohem tíživější hospodářské a politické situaci než 

země Západu. Avšak situace na Východě slibovala možnost upevnit zde diktaturu proletariátu 

rychleji, než to bylo možné na Západě, ovšem bylo k tomu třeba překonat překážky, které 

byly mnohem obtížnější, než na Západě. Boj proti mocnostem Dohody nebyl zdaleka tak 

jednoduchý, jak se doposud zdálo a navíc v něm nebylo možno všestranně spoléhat na 

sovětské Rusko. Sovětské Rusko totiž nemohlo rozpoutat boj proti světovému kapitálu, 

protože potřebovalo alespoň dočasné období míru, aby mohlo upevnit své vlastní postavení. 

Ze strany sovětského Ruska tak bylo možno spoléhat jen na jeho morální podporu a jen do 

určité míry i na podporu hmotnou (avšak pouze v utajení).324 

Jako základní překážky, které bylo třeba překonat, byly ve směrnici zdůrazněny zejména 

následující tři: fanatismus, národnostní nesváry a izolace Východu. V prvním případě šlo o to, 

že západní mocnosti se podle přesvědčení autora směrnice snažily využít východního 

duchovenstva k organizaci mas ve svůj prospěch a obrátit je proti sovětskému Rusku a 

revoluci. Z tohoto důvodu bylo třeba zaměřit činnost Rady proti duchovenstvu a zejména jeho 

vyšším vrstvám. V případě národnostních nesvárů bylo konstatováno, že bránily sjednocení 

proletariátu a jeho nepřátelé jich proto záměrně využívali. Politika carského Ruska a jisté 

netaktické jednání z prvních dnů revoluce vytvořily podle směrnice hlubokou propast mezi 

islámem a křesťanstvím, což si vyžadovalo úpornou a neustálou práci, aby muslimové 

pochopili, kdo tím byl vinen a komu to prospívalo. Třetí překážku pak tvořila izolace 

obyvatelstva Východu, které na rozdíl od západního proletariátu nemělo ponětí o právech, se 

kterými mohlo počítat. Obyvatelstvo zemí Východu proto bylo třeba nasměrovat na cestu 

socialismu, avšak závažným problémem byl nedostatek znalých a energických pracovníků.325 

Počátkem července 1920 na výše uvedenou směrnici navázala osmibodová Rezoluce o 

koloniální a národnostní otázce, přijatá na zasedání Rady internacionální propagandy 5. 

července 1920.326 Konstatovalo se v ní, že koloniální a polokoloniální země trpí dvojím 

vykořisťováním – od vlastního obchodního a lichvářského kapitálu a dále od cizího 

                                                            
322 Směrnice č. 1 měla charakter návodu pro zpravodajskou činnost, Směrnice č. 3 představovala instrukci pro 
výběr a činnost pracovníků pověřených agitační a organizační činností a Směrnice č. 4 se zabývala jejich 
vojenskou přípravou. Viz RGASPI, f. 544, op. 1, d. 6, l. 1., respektive l. 3–4. Rada kromě toho vydala ještě 
zvláštní Instrukci pro tajné agenty, která stanovovala v obecném smyslu základní úkoly a pravidla pro tajné 
agenty působící v zemích sousedících se sovětským Ruskem. Viz RGASPI, f. 544, op. 1, d. 6, l. 19. 
323 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 6, l. 2. 
324 Ibid. 
325 Ibid. 
326 Text rezoluce viz Persidskij front, č. 61, s. 100–102. 
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průmyslového a finančního kapitálu. Politika velmocí brání rozvoji průmyslu v koloniích, 

zatímco z kolonií vytváří odbytiště pro vlastní výrobky a zdroj surovin. Dovoz levnějšího 

továrního zboží navíc podkopával pozice místních řemeslníků a vedl k jejich pauperizaci. 

Vývoj na Východě nicméně nevedl k vytvoření skutečných proletářů s vlastní třídní ideologií, 

ale k vytvoření početné vrstvy hladovějících chudáků. Převážnou většinu obyvatelstva 

nicméně tvořilo rolnictvo, které žilo v mimořádně těžkých podmínkách – často se nacházelo 

ve feudální závislosti a padala na něj veškerá zátěž daní a jiných platů, odváděných státu a 

majitelům půdy.327  

S ohledem na svou hospodářskou a politickou zaostalost se masám na Východě doposud 

nikde nepodařilo vytvořit pevnou revoluční stranu, nehledě na existenci skrytých sil revoluční 

energie. Obdobně silnou roztříštěností však trpěly i vládnoucí třídy, dělící se mezi statkáře 

zainteresované na pokračování politiky koloniálních mocností, městskou buržoazii, která byla 

nepřátelsky zaměřená vůči jakémukoliv cizímu vměšování. Podmínky na Východě proto 

vytvářely situaci příhodnou pro široký revoluční rozmach. Vedoucí role v národně-

osvobozeneckém hnutí nicméně prozatím náležela domácí buržoazii, která usilovala o svržení 

cizí vlády ve jménu vlastních zájmů – získání neomezených možností pro vykořisťování 

vlastního proletariátu a rolnictva. Osvobození pracujících východních zemí od útlaku cizího 

kapitálu však mělo podle rezoluce vést k posílení třídních rozporů a třídního boje. Z tohoto 

důvodu se národně-osvobozenecké hnutí jevilo jako pokrokový faktor, přičemž při slabosti 

buržoazie mělo toho hnutí nevyhnutelně přejít z národního v sociální. Pro osvobozenecké 

hnutí utlačených a vykořisťovaných tříd zemí Blízkého a Dálného východu kromě toho měla 

mít rozhodující význam blízkost sovětského Ruska, coby velkého zdroje revoluční energie.328 

Pracující Východu po příchodu k moci čekalo řešení otázky půdy a to v duchu programu 

komunistické strany na venkově, přičemž zároveň mělo být přistoupeno ke sjednocení 

drobných městských výrobců do družstev. Současně s tím měla být zahájena výstavba 

velkých továren, otevřeny doly, budovány silnice atd., aby bylo možno co nejrychleji 

překonat fázi prvotní akumulace, doposud brzděné politikou koloniálních mocností.329 

Úkolem proletariátu v metropolích, kde zvítězila proletářská revoluce, naproti tomu bylo 

poskytnout pracujícím bývalé kolonie pomoc s odstraněním všech zbytků kolonizace a 

zejména pak při budování státního, politického a národního života. Kromě toho měl působit 

                                                            
327 Persidskij front, č. 61, s. 100. 
328 Ibid., č. 61, s. 100–101. 
329 Ibid. 
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jako jakýsi garant proti převzetí moci v osvobozených koloniích a polokoloniích představiteli 

místní obchodní buržoasie.330 

Podle předposledního bodu měli pracující provést plné sebeurčení národů, přičemž byli 

povinni s ohledem na své ekonomické a politické zájmy usilovat o vytvoření federace, coby 

co možná největšího státně-hospodářského celku. V rezoluci se výslovně konstatovalo, že 

přílišné drobení pouze na základě národnostně jazykové otázky nebylo v zájmu pracujících. 

V závěrečném bodě rezoluce bylo řečeno, že osvobození kolonií a polokolonií, které bylo 

nutné samo od sebe, mělo sehrát důležitou roli při narušení moci imperialismu na Západě tím, 

že by zbavilo finanční a průmyslové magnáty Západu zdrojů surovin a dodatečných zisků, 

které byly z části užívány na podplácení vyšších vrstev dělnické třídy. Osvobození kolonií a 

polokolonií by tak uvolnilo cestu k proletářské revoluci na Západě.331 

Materiály Rady internacionální propagandy do značné míry vycházely z myšlenek 

zastávaných V. I. Leninem a to jak v obecném slova smyslu, tak zvláště, pokud šlo o v téže 

době vypracované podkladové materiály pro blížící se jednání II. kongresu III. internacionály. 

Z tohoto ohledu by bylo zajímavé zjistit přesnější míru ovlivnění.332  

Programové materiály Rady internacionální propagandy, stejně jako výše zmiňované, ač 

neúspěšné, memorandum skupiny členů Ústředního byra komunistických organizací národů 

Východu tvořily součást diskuze mezi čelnými sovětskými představiteli a institucemi o vztahu 

k závislým a polozávislým zemím, která kulminovala v průběhu jara a zejména léta 1920. Do 

diskuse se postupem času zapojovaly další a další subjekty. Jestliže na IX. sjezdu KSR[b] byla 

této otázce věnována velmi malá pozornost,333 větší zájem o ní začala projevovat III. 

internacionála. Výkonný výbor Kominterny zorganizoval dvě porady s představiteli 

revolučních stran Číny, Koreje, Arménie, Persie, Turecka, Indie a podobně, v jejichž rámci 

byly projednávány některé otázky související s revolučním hnutím v dotčených zemích. 

V této souvislosti pak na 15. srpna 1920 naplánoval svolání sjezdu zástupců národů Blízkého 

východu, přičemž se předpokládalo, že sjezd bude rozšířen i o zástupce zemí Dálného 

východu, pokud budou schopni se kongresu v potřebném množství zúčastnit.334 Dříve však, 

než se však shora vzpomínaný kongres sešel, stala se otázka vztahu k závislým a 

polozávislým zemí Asie jedním z témat II. kongresu Komunistické internacionály.  
                                                            
330 Ibid., č. 61, s. 101–102. 
331 Ibid., č. 61, s. 102. 
332 Je ovšem otázkou, nakolik byly jednotlivé programové dokumenty Rady uplatněny v praxi, protože činnosti 
Rady a jejích oddělení od léta 1920 slábla, až byla v říjnu 1920 zastavena úplně. Její úkoly následně převzalo 
Turkestánské byro Kominterny, avšak jeho činnost probíhala ve velmi omezeném měřítku.  
333 Srovnej IX-j sjezd Rossijskoj Kommunističeskoj Partii (Bolševikov). 
334 Osip Pjatnickij et al., eds., Protokoly kongresov Kommunističeskogo Internacionala. Vtoroj kongress 
Kominterna (Moskva: Partijnoje izdatěľstvo, 1934), 612 (dále jen Vtoroj kongress). 
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Oproti I. kongresu byla na II. kongresu národnostní a koloniální otázka již předem 

zařazena jako jeden z bodů (7.) předběžného programu, oficiálně zveřejněného v rámci výzvy 

k účasti na kongresu, datované 2. června 1920 a rozeslané Výkonným výborem Kominterny 

všem komunistickým stranám a skupinám.335 Již krátce předtím Politbyro KSR[b] rozhodlo, že 

zpravodajem v této otázce bude osobně V. I. Lenin,336 který 5. června rozeslal k posouzení 

předběžný náčrt tezí o národnostní a koloniální otázce.337 

Vlastní náčrt tezí obsahoval celkem dvanáct bodů. V prvním z nich se Lenin vymezil proti 

buržoazně demokratické myšlence rovnosti, která vyhlašovala formální a právní rovnost 

„vlastníků a proletářů, vykořisťovatelů a vykořisťovaných“. Lenin naproti tomu soudil, že 

skutečné rovnosti bylo možno dosáhnout pouze úplným odstraněním tříd ve společnosti. 

Komunistická strana proto měla v národnostní otázce hlavní důraz klást nikoliv na abstraktní 

a formální principy, ale na 1) přesné zjištění historicky konkrétní a hospodářské situace, 2) na 

přesné odlišení zájmů utlačovaných tříd od všeobecného pojetí národních zájmů (které 

označovalo v první řadě zájmy vládnoucí třídy) a za 3) na přesné odlišení národů utlačených, 

závislých a nerovnoprávných od národu utlačujících, vykořisťovatelských a plnoprávných.338 

Lenin dále vyslovil své přesvědčení, že právě nedávná světová válka jasně ukázala všem 

národům a utiskovaným třídám onu zmiňovanou „prolhanost buržoazně demokratických 

frází,“ zejména pokud šlo o Versailleskou mírovou smlouvu, Společnost národů a poválečnou 

politiku Dohody, které jasně ukazovaly, že sloužily jen k dalšímu násilí nad slabými 

národy.339    

Z výše uvedeného podle Lenina vyplývalo, že základem politiky Kominterny 

v národnostní a koloniální otázce měl být důraz na sblížení proletářů a pracujících mas všech 

národů s cílem společného boje za svržení „statkářů a buržoazie“. Jen takovéto sblížení 

zajišťovalo podle jeho názoru podmínky pro vítězství nad kapitalismem.340 

Lenin dále vyjádřil myšlenku, že všechny události soudobé světové politiky se točily 

kolem jednoho ústředního bodu – boje světové buržoazie proti RSFSR, který kolem sebe 

                                                            
335 Vtoroj kongress, 629. 
336 Grant Mkrtyjevič Adibekov et al., eds., Politbjuro CK RKP[b] – VKP[b] i Komintern. 1919–1943 gg. 
Dokumenty (Moskva: ROSSPEN, 2004), č. 18, s. 43. 
337 Náčrt byl zveřejněn 14. června 1920 v 11. čísle listu Kommunističeskij Internacional a to současně v ruském, 
německém, francouzském a anglickém znění. Viz Nikolaj Jegorovič Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky 
Kominterna po nacionaľnomu a koloniaľnomu voprosam“ in: Vtoroj kongress Kominterna. Razrabotka 
kongressom idejnyj, taktičeskich i organizacionnych osnov komunističeskich partij, eds.  Kirill Kirillovič Širinja 
et al. (Moskva: Izdatěľstvo političeskoj literatury, 1972), pozn. 4 na s. 162. Text náčrtu viz Vtoroj kongress, 
646–650. 
338 Vtoroj kongress, 647. 
339 Ibid. 
340 Ibid. 
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nevyhnutelně seskupoval „hnutí pokrokových dělníků“ za sověty a současně i všechna 

národně-osvobozenecká hnutí kolonií a utlačovaných národů, které „se skrze hořkou 

zkušenost přesvědčují, že pro ně není spásy, kromě vítězství sovětské moci nad světovým 

imperialismem.“ Na základě toho Lenin soudil, že se nebylo možné omezovat se na pouhou 

proklamaci sblížení pracujících mas různých národů, ale že bylo třeba usilovat o nejtěsnější 

spojení všech národně- a koloniálně-osvobozeneckých hnutí se sovětským Ruskem a zároveň 

stanovit formy tohoto svazku na základě toho, na jakém vývojovém stupni se nacházelo 

komunistické hnutí proletariátu jednotlivých zemí, respektive buržoazně-demokratické 

osvobozenecké hnutí dělníků a rolníků mezi zaostalými národy.341  

Přechodnou formou k úplné jednotě pracujícího lidu různých národů pak byla podle Lenina 

federace, která již ukázala svou účelnost v praxi v případě RSFSR. Úkolem Kominterny proto 

bylo, aby tyto nové federace dále zkoumala a prakticky zkoušela. Podle Lenina bylo třeba 

usilovat o co nejtěsnější federativní svazek jednak s ohledem na to, že tvořil přechodnou 

formou k úplné jednotě, ale také s ohledem na to, že: 1) nepovažoval za možné uhájit bez 

tohoto nejtěsnějšího svazku existenci sovětských republik proti nepoměrně silnějším 

imperialistickým mocnostem, 2) bez těsného hospodářského svazku mezi sovětskými 

republikami nebylo možno dosáhnout obnovy výrobních sil zničených imperialismem a 

zajistit blahobyt pracujících a za 3) projevovala se tendence k vytvoření jednotného světového 

hospodářství jako celku, řízeného podle společného plánu proletariátem všech národů.342 

V oblasti vnitrostátních vztahů se národnostní politika podle Lenina nesměla omezovat jen 

na formální uznání rovnoprávnosti národů, jako to prováděli buržoazní demokraté, ale bylo 

třeba odhalovat neustálé porušování rovnoprávnosti národů a práv menšin ve všech 

kapitalistických státech. Komunistické strany měly: 1) neustále objasňovat, že jedině sovětské 

zřízení mohlo přinést národům skutečnou rovnoprávnost tím, že by sjednotilo nejprve 

všechny proletáře a posléze i veškerou masu pracujících proti buržoazii, a za 2) poskytnout 

přímou pomoc revolučním hnutím závislých a nerovnoprávných národů a v koloniích, bez 

čehož by boj proti utlačování závislých národů a kolonií zůstal jen „falešnou firmou.“343 

Lenin dále soudil, že bylo třeba zásadním způsobem bojovat proti „hluboce zakořeněným 

maloburžoazním nacionálním předsudkům“, které se projevovaly pouze formálním uznáním 

internacionalismu a kterým byly ohroženy i některé strany, které se „nyní nazývají 

komunistické.“ Proletářský internacionalismus neznamenal jen pouhé uznání rovnoprávnosti 

                                                            
341 Ibid., 647–648. 
342 Ibid. 
343 Ibid., 648–649. 
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národů, ale vyžadoval: 1) aby zájmy proletářského boje v jedné zemi byly podřízeny zájmům 

tohoto boje ve světovém měřítku a za 2) aby národ, který zvítězí nad buržoazií, byl schopen a 

odhodlán přinést „největší národní oběti“ pro svržení mezinárodního kapitalismu.344 

Ve vztahu k zaostalejším státům a národům, kde dosud převládaly feudální nebo 

patriarchálně-rolnické poměry bylo podle Leninova náčrtu tezí mít na zřeteli zvláště: 1) 

nutnost, aby všechny komunistické strany podporovaly buržoazně-demokratické 

osvobozenecké hnutí v těchto zemích, 2) potřebu bojovat proti duchovenstvu a ostatním 

„reakčním a středověkým živlům“, které měly v zaostalých zemích vliv, 3) nutnost bojovat 

proti panislámismu a obdobným proudům, jejichž cílem podle Lenina bylo využít 

osvobozeneckého hnutí proti imperialismu k upevnění moci místních chánů, statkářů apod., 4) 

potřebu podporovat rolnické hnutí v zaostalých zemích proti statkářům a velkému 

pozemkovému vlastnictví a zvláště proti projevům a pozůstatkům feudalismu (zároveň s tím 

bylo třeba dát rolnickému hnutí co nejrevolučnější ráz a vytvořit co nejtěsnější svazek mezi 

západoevropským komunistickým proletariátem a revolučním hnutím rolníků závislých a 

polozávislých zemí), 5) nutnost dočasně podporovat buržoazně-demokratické národní hnutí 

v koloniích a zaostalých zemích, ovšem jedině pod podmínkou zachování samostatnosti 

tamního proletářského hnutí, byť i v jeho nejzárodečnější formě a za 6) potřebu neustále 

objasňovat nejširším vrstvám pracujících a zejména pak v zaostalých zemích „podvod, který 

systematicky provádí imperialistické státy“ tím, že vytvářely jakoby politicky nezávislé státy, 

které na nich ve skutečnosti státy byly plně hospodářsky, finančně a vojensky závislé.345 

V závěrečném bodě svého náčrtu tezí o národnostní a koloniální otázce Lenin vyjádřil 

myšlenku, podle které bylo třeba, aby se komunistický proletariát všech zemí choval zvláště 

obezřetně a ohleduplně k pozůstatkům národního cítění v těch zemích a u těch národů, které 

byly nejdéle utlačovány. V zájmu rychlejšího překonání předsudků, respektive nedůvěry 

pracujících mas utlačovaných národů k národům utlačujícím (počítaje v to i jejich proletariát), 

které vznikly v důsledku odvěkého útisku koloniálních a slabých národů ze strany 

imperialistických mocností, měl komunistický proletariát činit i jisté ústupky. Jak Lenin na 

závěr zdůraznil, nebude-li proletariát a všechny pracující masy všech zemí a národů světa 

dobrovolně usilovat o svazek a jednotu, nebude možné dobojovat boj s kapitalismem do 

vítězného konce.346 

                                                            
344 Ibid., 649. 
345 Ibid., 649–650. 
346 Ibid., 650. 



87 
 

Na výše zmíněnou Leninovu žádost stran připomínek, návrhů na opravu a doplnění apod. 

dorazila řada reakcí. Část z nich podpořila Leninův přístup k národnostní a koloniální otázce, 

ale část z nich navrhovala jiná řešení. Např. J. V. Stalin navrhoval doplnit do sedmého bodu 

tezí jako přechodnou formu sblížení pracujících různých národů také konfederaci. Teze by se 

tak podle Stalina staly pružnějšími a usnadnila by národům, které dříve netvořily součást 

Ruska, sblížení s RSFSR.347 

Celou řadu připomínek zaslal Leninovi také lidový komisař zahraničních věcí G. V. 

Čičerin. Čičerin např. upozorňoval, že svazek s buržoazií byl u utlačených národů plně na 

místě jen tehdy, když bylo třeba odstranit místní feudalismus, podpíraný ozbrojenou mocí 

utlačujícího národ.348 V ostatních případech považoval za nutné, myšlenku spojenectví 

s buržoazií odvrhnout.349 

Na Leninovu výzvu dále reagoval např. tajemník ÚV KSR[b] Jevgenij Alexejevič 

Preobraženskij, který trval na tom, aby po provedení proletářské revoluce bylo řešení 

národnostní otázky zcela podřízeno úkolu vytvořit jediný hospodářský celek ze všech 

vzniknuvších proletářských republik.350 Preobraženskij šel v této záležitosti až tak daleko, že 

v případě, kdy by nebyla možná hospodářská dohoda s vedoucími představiteli národnostní 

skupin na Východě, považoval za nutné uplatnění síly a „násilné připojení hospodářsky 

důležitých oblastí k svazu evropských republik.“351 Preobraženskij také odmítal myšlenku 

podpory národně-osvobozeneckého hnutí v závislých a polozávislých zemích, které po 

vítězství proletářské revoluce v rozvinutých zemích získávala reakční obsah, a namísto toho 

trval na výhradní podpoře tamních komunistických stran, byť i sebenicotnějších.352 

Vlastní II. kongres III. internacionály byl za účasti 218 delegátů z 37 zemí zahájen 19. 

července 1920 v atmosféře vrcholících úspěchů Rudé armády během tažení do Polska.353 

Země Blízkého východu zde zastupovali celkem tři delegáti z Persie a tři zástupci 

z Turecka.354  

                                                            
347 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 167. 
348 Čičerin v této souvislosti zmínil konkrétně příklad Persie, ve které spojenectví podle Čičerina vyplývalo 
z vnitřních příčin a nikoliv z národně-osvobozeneckého boje. 
349 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 169. Viz též Persic, Zastenčivaja intervencija, 38. 
350 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 169. 
351 Citováno podle Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 170. 
352 Persic, Zastenčivaja intervencija, 40. 
353 O několik dní dříve, 11. července 1920 Rudá armáda obsadila Minsk, o tři dny později Vilnius a v den 
zahájení sjezdu ovládla Grodno. 
354 Perskou delegaci tvořil zástupce nedávno vzniklé Íránské komunistické strany Ahmad Soltánzádeh, který jako 
jediný z perských delegátů měl rozhodující hlas, a dále Kerim Aga Gasanov a jeho kolega Orudžev. Tureckou 
delegaci pak tvořili dva zástupci turecké sekce v Ústředním byru komunistických organizací národů Východu 
İsmail Hakkı Paşa a jeho kolega Michail Michajlovič Slavuckij a dále Nihat Nusret, zástupce komunistické 
skupiny z Cařihradu. S výjimkou posledního jmenovaného se nicméně jednalo o zástupce komunistických 
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Otázku politiky k závislým a polozávislým zemím na kongresu poprvé zmínil V. I. Lenin, 

ve svém referátu o mezinárodní situaci a základních úkolech Kominterny, který přednesl 

krátce po zahájení první zasedání kongresu.355  

Na třetím zasedání kongresu 24. července 1920 bylo s ohledem na množství programových 

bodů356 rozhodnuto projednávat jednotlivé otázky v komisích, přičemž výsledek diskuze 

v komisích měl být následně předložen kongresu ke konečnému posouzení. Týkalo se to i 

národnostní a koloniální otázky. V komisi určené k jejímu projednání zasedli zástupci 

devatenácti zemí, z toho ze šesti závislých a polozávislých zemí Východu. Rusko, které jako 

jediná ze zemí mělo v komisi dva představitele, zastupovali osobně Lenin a dále L. B. 

Kameněv. Lenin byl zároveň zvolen předsedou komise, přičemž jím vypracovaný předběžný 

náčrt tezí se stal základem jejího jednání.357 

Komise pro národnostní a koloniální otázku zahájila své zasedání v neděli 25. července 

1920. Nejprve byly vyslechnuty příspěvky jednotlivých členů komise. Vystoupení zástupců 

závislých a polozávislých zemí Asie se shodovala v tom, že v jejich zemích nastoupily nové 

časy a pracující masy se pozdvihly k boji proti imperialistickému útlaku. V čem se však již 

shodnout schopni nebyli, bylo hodnocení tamních sociálně-hospodářských a politických 

podmínek a dále určení hybných sil a konkrétních úkolů boje pro nejbližší fázi národně-

osvobozenecké revoluce.358 

Zástupce nedávno vzniklé Íránské komunistické strany Ahmad Soltánzádeh například 

tvrdil, že krajní zaostalost sociální struktury a nerozvinutost třídních vztahů ulehčovala boj 

rolnictva, řemeslníků a jiných vrstev pracujících proti tradičním vládnoucím vrstvám. Slabost 

buržoazie, vyplývající z této zaostalosti, se mu zdála nejpříhodnější možností pro vítězství 

národní revoluce a její přeměnu v revoluci sociální.359 

Obdobné názory na jednání komise hájil i Mánabendranáth Ráj, původem Ind, avšak na 

kongresu vystupující jako zástupce Komunistické strany Mexika, jejímž byl zakládajícím 

členem. Ráj již dříve vedl s Leninem řadu debat o národnostní a koloniální otázce a byl 

Leninem v předvečer II. kongresu požádán, aby své myšlenky zformuloval do samostatných 

                                                                                                                                                                                          
skupin vzniklých z řad příslušníků blízkovýchodních národů, již delší dobu pobývajících v sovětském Rusku a 
rovněž sami delegáti (s výjimkou İsmaila Hakkıho Paşi) představovali osoby, které v Rusku prožily většinu 
života, nebo alespoň několik posledních let a již se zde naturalizovaly. Kongresu se dále zúčastnilo (nepočítaje 
zástupce zakavkazských a středoasijských zemí, které se v letech 1917 a 1918 oddělily od sovětského Ruska) 
dalších sedm delegátů zastupujících další asijské země – Čínu, Indii, Koreu a Nizozemskou východní Indii. 
Seznam delegátů viz Vtoroj kongress, 619–625. 
355 Vtoroj kongress, 13 a nn. 
356 Výčet programových bodů viz Vtoroj kongress, 42. 
357 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 171. Seznam členů komise viz Vtoroj kongress, 627. 
358 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 172. 
359 Ibid. 
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tezí, které by pak předložil kongresu k projednání. Ráj s tímto návrhem souhlasil, ale vymínil 

si, že své teze předloží jen jako doplnění k základnímu materiálu připravenému Leninem.  

Ráj se ve svých tezích na příkladě Indie pokusil dokázat, že v závislých zemích existovaly 

dvě síly, které stály proti sobě a nebyly schopny společně se rozvíjet. První z těchto sil 

představovalo buržoazně-demokratické hnutí vystupující pod nacionalistickými hesly, 

představované studenty a středními vrstvami. Proti němu pak stálo masové revoluční hnutí 

rolníků a dělníků, požadující likvidaci veškerého vykořisťování. Podpora buržoazně-

demokratického hnutí proto podle Ráje znamenala podporu nacionalismu, který bránil rozvoji 

třídního vědomí mas.360 Úkolem Kominterny proto podle Ráje bylo pomáhat v závislých a 

polozávislých zemích výhradně vzniku komunistického hnutí a místní komunistické strany se 

měly starat „výlučně o organizaci širokých lidových mas pro boj za jejich třídní zájmy“.361 

Ráj v této souvislosti předpokládal, že stačí vyhlásit vytvoření komunistické strany a dělníci a 

nejchudší rolníci, jejichž počet odhadoval na 5, respektive 37 milionů, by se shromáždili 

kolem jejího vedení.362 Pokud jde o vztah revolučního hnutí v Evropě a na Východě, Ráj 

soudil, že úspěch revoluce v rozvinutých zemích Evropy plně závisel na průběhu revoluce na 

Východě, přičemž bez úspěchu revoluce na Východě mohlo komunistické hnutí v zemích 

Západu propadnout vniveč. Ráj totiž vycházel z myšlenky, podle které evropští kapitalisté 

čerpali své základní zdroje a příjmy z kolonií, přičemž v krajním případě mohli postoupit 

domácím dělníkům veškerou tuto přidanou hodnotu a tím je „podplatit“ a paralyzovat jejich 

revoluční úsilí. Dělnictvo v metropoli by se tak dokonce mohlo stát podílníkem při 

vykořisťování koloniálních národů.363 

Rájovy teze vyvolaly nesouhlas některých členů komise, např. zástupce Britské 

socialistické strany Toma Quelche.364 Proti Rájovým tezím vystoupil také Lenin, který 

upozornil, že imperialismus se snažil uchovat v koloniích feudální vztahy, čímž bránil místní 

buržoazii převzít jejich vykořisťování do vlastních rukou. Národní buržoazie se proto podle 

Lenina mohla stát spojencem osvobozeneckého hnutí namířeného proti imperialismu, jakkoliv 

dočasným a nespolehlivým. Lenin přitom poukazoval na podporu bolševiků liberálně-

demokratickému hnutí v některých etapách boje proti carské vládě.365 Komunisté ze závislých 

a polozávislých zemí proto měli podporovat buržoazně-demokratické hnutí, ačkoliv s ním 

neměli splývat. Kromě toho se Lenin také kriticky vyjádřil k Rájovým iluzím ohledně 

                                                            
360 Reznikov, „O strategii a taktike Kommunističeskogo Internacionala“, 118. 
361 Citováno podle Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 174. 
362 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 176. 
363 Reznikov, „O strategii a taktike Kommunističeskogo Internacionala“, 118–119. 
364 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 174. 
365 Reznikov, „O strategii a taktike Kommunističeskogo Internacionala“, 119. 
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snadného vybudování komunistické strany. Konkrétně v případě Indie upozornil, že indickým 

příslušníkům komunistického hnutí se doposud nepodařilo komunistickou stranu vůbec 

založit. Naopak se domníval, že komunistické strany v závislých a polozávislých zemích 

s převahou rolnictva budou po určitou dobu malinkými stranami, které nebudou schopné 

získat na základě svého programu na svou stranu větší množství rolníků a dělníků. Právě 

požadavek národní nezávislosti měl poskytnout základy pro vybudování stranické organizace, 

která by posléze, po uspokojení národních požadavků, byla schopna udeřit proti domácí 

buržoasii. Lenin také odmítl Rájův názor, že osud revolučního hnutí v rozvinutých zemích 

Evropy zcela závisel na stupni rozvoje a síle revolučního hnutí v zemích Východu.366 

Po dlouhých diskusích nakonec komise dospěla ke společnému stanovisku. Po určitých 

úpravách byly přijaty jak Leninem původně navržené, tak i doplňující teze.367 

Nejvýznamnějšími změnami v Leninových tezích bylo vyostření kritického stanoviska vůči 

výsledkům světové války, počítaje v to i versailleský mírový systém a Společnost národů.368 

Další důležitou změnou byly úpravy teze, pojednávající o nutnosti, aby všechny komunistické 

strany poskytovaly aktivní pomoc buržoazně-demokratickému i národně-osvobozeneckému 

hnutí v závislých a polozávislých zemích. Komise je doplnila omezením, podle kterého forma 

zmíněné pomoci měla být posouzena místní komunistickou stranou příslušné závislé či 

polozávislé země, pokud tam nějaká taková existovala.369 Další změnou bylo nahrazení 

termínu „buržoazně-demokratické“ hnutí v některých pasážích textu termínem „národně-

revoluční“ hnutí.370 Z vystoupení A. Soltánzádeha vyvodil Lenin závěr, že bylo třeba 

komunistické strany a mocenského orgány sovětského typu (pokud šlo o jejich sociální 

složení a zvláštní úkoly) v závislých a polozávislých zemích přizpůsobit podmínkám 

agrárních zemí s převahou rolnictva.371 Proto bylo do pasáže jeho tezí, kde se mluvilo o 

potřebě dát rolnickému hnutí co nejrevolučnější ráz a vytvořit co nejtěsnější svazek mezi 

západoevropským komunistickým proletariátem a revolučním hnutím rolníků na Východě, 

v koloniích a zaostalých zemích, doplněno nové ustanovení. Tam, kde to bylo možné, bylo 

třeba sjednocovat rolníky a všechny vykořisťované do sovětů a tím samým vytvářet právě 

                                                            
366 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 175–178. 
367 Ibid. 
368 Společnost národů byla v nové redakci tezí označena za pojistku, která měla vítězným mocnostem garantovat 
jejich zisky. Viz Vtoroj kongress, 103. 
369 Viz Vtoroj kongress, 104. 
370 Konkrétně v pátém bodě jedenácté teze. K tomu viz blíže dále.  
371 Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 41 (Praha: Svoboda, 1988), 489. 
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onen zmiňovaný svazek mezi západoevropským proletariátem a revolučním hnutím rolníků 

na Východě.372 

Následujícího dne, 26. července 1920, na čtvrtém zasedání kongresu, seznámil Lenin 

s výsledky jednání komise ostatní účastníky. Následně na kongresu vystoupil Ráj, který 

poreferoval o svých doplňujících tezích, respektive o jejich verzi, která vzešla z práce komise 

pro národnostní a koloniální otázku. 

Rájovy doplňující teze k národnostní a koloniální otázce ve své konečné verzi zahrnovaly 

devět bodů. V prvním bodě tezí kladl důraz na potřebu, aby stávající kongres konkrétněji 

vymezil vztah Kominterny k revolučnímu hnutí v zemích pod vládou imperialismu. Nedávná 

světová válka podle něj totiž jasně ukázala, že lidové masy v závislých a polozávislých 

zemích byly těsně spjaty s proletářským hnutím v Evropě a to v důsledku centralizace 

světového kapitalismu.373 Ráj dále zdůraznil skutečnost, že evropský kapitalismus čerpal 

z kolonií a polokolonií svojí hlavní sílu. Závislé a polozávislé země pro něj představovaly 

významný zdroj surovin a zároveň i trh pro odbyt vlastních výrobků. Bez těchto možností by 

se kapitalistické uspořádání, např. v případě Velké Británie již dávno zhroutilo. Britskému 

imperialismu se ale takto dařilo cestou „zotročení“ stovek milionů obyvatel Asie a Afriky 

držet britský proletariát pod vládou buržoazie.374  

Dodatečné zisky získávané z kolonií tvořily podle Rájových tezí hlavní zdroj prostředků 

soudobého kapitalismu. Bez odstřižení tohoto zdroje byl úkol evropské dělnické třídy 

svrhnout kapitalismus nelehký. Díky nadhodnotě získané vykořisťováním kolonií byl 

evropský kapitalismus schopen „uplácet“ dělnickou aristokracii metropolí. Zároveň však 

využívaje produkci hůře placených dělníků v závislých a polozávislých zemích, usiloval o 

snižování životní úrovně proletariátu metropolí, přičemž ale zároveň neváhal v případě 

potřeby využívat nadhodnotu získanou v metropoli k získání ohromných nadhodnot z kolonií 

a polokolonií.375 

Svržení koloniální vlády proletářskou revolucí v Evropě mělo podle Rájových doplňujících 

tezí vést také ke svržení kapitalistického systému v evropských zemích. Kominterna proto 

měla rozšířit sféru své činnosti a navázat spojení s revolučními silami v politicky a 

hospodářsky utlačených zemích, které usilovaly o svržení imperialismu. Jejich spolupráce 

byla důležitá pro konečný úspěch světové revoluce.376 Úkolem Kominterny, která byla 

                                                            
372 Vtoroj kongress, 494. 
373 Ibid., 496. 
374 Ibid. 
375 Ibid., 496–497. 
376 Ibid., 497. 
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chápána jako „koncentrovaná vůle světového revolučního proletariátu“, proto bylo 

organizovat dělnickou třídu a revoluční síly všech zemí světa s cílem svržení kapitalismu a 

nastolení komunismu. Tj. šlo o úkol, kde II. internacionála selhala.377 

V důsledku imperialistické politiky, která bránila rozvoji průmyslu v závislých a 

polozávislých zemích a zároveň ničila tamní tradiční řemeslnickou výrobu, mohl proletariát 

jako takový v těchto zemích vzniknout až v nedávné době. Zároveň s tím však probíhala 

koncentrace vlastnictví půdy v rukou statkářů, kapitalistů a státu. Většinu obyvatelstva proto 

tvořili rolníci-bezzemci, obvykle negramotní a nevzdělaní. Zájmy utlačeného národa tak za 

těchto okolností vyjadřovala pouze nepočetná vzdělaná střední vrstva. Z výše uvedeného 

podle Rájových doplňujících tezí plynul jasný závěr – cizí vláda brzdila svobodný rozvoj 

sociálních sil, a proto její svržení muselo být prvním krokem revoluce v koloniích (a 

polokoloniích). Pomáhat tomuto svržení však neznamenalo podporovat nacionalistické úsilí 

domácí buržoazie, ale pouze připravovat cestu tamnímu utlačenému proletariátu.378  

V návaznosti na výše řečené byla v tezích konstatována existence dvou rozličných hnutí 

v závislých a polozávislých zemích. První z nich představovalo buržoazně-demokratické 

nacionalistické hnutí, jehož programem bylo získání politické nezávislosti v podmínkách 

buržoazního uspořádání. Druhé hnutí pak představoval masový boj chudých rolníků a dělníků 

za své osvobození od veškerého vykořisťování. Buržoazně-demokratické hnutí se přitom 

snažilo řídit a využívat zmiňované hnutí rolníků a dělníků. Úkolem Kominterny a jejích stran 

bylo proti tomu bojovat a pomáhat rozvoji třídního vědomí dělnických mas závislých a 

polozávislých zemí. S cílem svržení cizího kapitalismu bylo sice třeba využívat spolupráce 

buržoazních národně-revolučních sil, ale prvořadým a nutným úkolem bylo vybudovat 

komunistické strany, které by zorganizovaly rolníky a dělníky a vedly je k revoluci a ustavení 

sovětských republik. Tímto způsobem, pod vedením třídně-uvědomělého proletariátu 

rozvinutých kapitalistických zemí, by pak masy v zaostalých zemích mohly dosáhnout 

komunismu i bez kapitalistického rozvoje.379 Skutečná síla osvobozeneckých hnutí 

v koloniích a polokoloniích se totiž neomezovala na úzký kruh buržoazně-demokratických 

nacionalistů, ale že ve většině z nich již existovaly revoluční strany, které usilovaly o těsné 

spojení s pracujícími masami. Vzájemné vztahy Kominterny a revolučního hnutí v závislých a 

polozávislých zemích proto měly probíhat prostřednictví těchto stran a skupin, které byly 

„předvojem dělnické tříd svých zemí.“ V daný okamžik sice tyto strany nebyly příliš velké, 

                                                            
377 Ibid. 
378 Ibid., 497–498. 
379 Ibid., 498. 
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ale měly odrážet úsilí mas, které je měly následovat k revoluci. Komunistické strany 

imperialistických zemí měly být s těmito stranami v těsném kontaktu a poskytovat 

revolučnímu hnutí jako celku veškerou morální i materiální pomoc.380 

Závěrečný bod Rájových doplňujících tezí byl věnován charakteru revoluce v závislých a 

polozávislých zemí. Tyto revoluce neměly být v prvních etapách revolucemi komunistickými, 

ale pokud by jejich vedení bylo od počátku v rukou komunistického předvoje, revoluční masy 

by šly po správné cestě k dosažení cíle postupného získávání revolučních zkušeností. Program 

revoluce měl s ohledem na výše uvedené zahrnovat množství bodů týkajících se 

„maloburžoazních reforem,“ jako např. rozdělení půdy atd. Proletářské strany měly zároveň 

vést energickou a systematickou propagandu myšlenky sovětů a vytvářet rolnické a dělnické 

sověty kdekoliv to bylo možné. Tyto sověty pak měly spolupracovat se sovětskými 

republikami, které měly vzniknout v rozvinutých kapitalistických zemích, na konečném 

svržení kapitalismu na celém světě.381  

Po Rájově vystoupení následovala diskuse, která pak pokračovala i na pátém zasedání 

kongresu 28. července 1920.382 Jelikož většina účastníků383 diskuse vesměs v principu 

akceptovala předložené teze, vzešly z diskuse pouze dílčí připomínky a návrhy.  

Na závěr diskuze byl většinou hlasů přijat návrh, aby návrhy na doplnění tezí, vzešlé z 

diskuze, byly postoupeny komisi pro národnostní a koloniální otázku k posouzení s tím, že 

pokud v některém případě vznikly v rámci komise rozpory, otázka by byla znovu předložena 

k posouzení kongresu.384 Následně pak bylo hlasováno o stávajícím návrhu tezí o národnostní 

a koloniální otázce, přičemž návrh tezí byl v principu jednohlasně (při třech abstencích) 

přijat.385 Soudě podle konečného znění rezoluce o národnostní a koloniální otázce,386 komise 

akceptovala jen část předložených návrhů a to z větší části jen ty návrhy, které se nenacházely 

v princiálním rozporu s vypracovaným návrhem tezí. Výsledná rezoluce o národnostní a 

koloniální otázce se tak do značné míry shodovala s původním Leninovým návrhem tezí. Její 

součástí pak byla i zmíněná nová verze Rájových doplňujících tezí, přepracovaná komisí pro 

národnostní a koloniální otázku. 

Otázka vztahu k závislým a polozávislým zemím na kongresu nicméně pronikla i do 

dalších rezolucí a rozhodnutí. V první řadě tomu tak bylo v případě Rezoluce o základních 

                                                            
380 Ibid., 498–499. 
381 Ibid., 499. 
382 Viz Vtoroj kongress, 107a nn. 
383 Jedinou výjimkou bylo vystoupení italského delegáta G. M. Serratiho. Viz Vtoroj kongress, 155. 
384 Vtoroj kongress, 160. 
385 Ibid., 161. 
386 Viz Vtoroj kongress, 490–496. 
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úkolech Komunistické internacionály.387 Dalším byla takovým dokumentem byl nově přijatý 

Statut Komunistické internacionály.388 Otázkou vztahu k závislým a polozávislým zemím se 

zabýval také další důležitý dokument Kominterny, Podmínky pro přijetí do Komunistické 

internacionály – známých 21 podmínek, původně navržených V. I. Leninem389 a dále 

upravený G. Je. Zinověvem.390 Jedna z podmínek, osmá, stanovovala, že každá strana, která 

chtěla přináležet ke III. Internacionále, byla povinna odhalovat úskoky domácích imperialistů 

v koloniích, podporovat každé hnutí za svobodu kolonií a to nejen slovy, ale i činy, žádat aby 

domácí imperialisté kolonie opustili, vychovávat dělníky své země k bratrskému poměru vůči 

pracujícímu obyvatelstvu kolonií a utlačených národů a provádět ve vojsku soustavnou agitaci 

proti jakémukoliv utlačování koloniálních národů.391 

Odpovídající zmínka o vztahu k závislým a polozávislým zemím pronikla i do Manifestu 

II. kongresu Komunistické internacionály. Konstatovalo se zde, že britský imperialismu se po 

skončení světové války osvobodil od asijského soupeření s konkurencí doposud 

představovanou carským Ruskem a Německem a britská vláda na mořích dosáhla svého 

vrcholu. S její pomocí Velká Británie ovládala kontinenty a svírala jednotlivé kontinenty 

řadou států, které si podrobila, a kterých dále využívala k ovládnutí moře.392 Velká Británie 

přitom podle Kominterny neváhala stavět jedny národy proti druhým. Např. proti Turecku, 

které se odmítlo podrobit, Velká Británie vyzbrojila a poštvala Řecko, čím byly obě země 

odsouzeny ke konečnému zpustošení a vzájemnému zničení. A stejnou roli v boji Dohody s 

Tureckem sehrála i Arménie, která byla podle autora manifestu vytvořena bez hranic a bez 

možnosti žít, a následně ponechána svému osudu.393  

V manifestu bylo dále konstatováno, že země jako Egypt, Indie a Persie se otřásaly 

povstáními, což bylo známkou toho, že pracující vrstvy kolonií si od pokrokových proletářů 

Evropy a Ameriky osvojovaly heslo sovětské federace.394 Na základě zkušeností sovětského 

                                                            
387 V jejím jedenáctém bodě se konstatovalo, že jednou z hlavních příčin komplikujících revoluční hnutí v 
rozvinutých kapitalistických zemích byla skutečnost, že díky koloniálnímu panství a dodatečným ziskům 
finačního kapitálu se podařilo vytvořit poměrně širokou a stabilní vrstvu dělnické aristokracie. Tato vrstva, která 
měla lepší podmínky výdělku a která byla svázána vědomím vlastní ohraničenosti a řadou měšťanských a 
imperialistických předsudků, byla hlavní oporou reformismu II. Internacionály a centrismu a v daný moment i 
buržoasie. Svržení buržoasie proto nebylo možné bez systematického a otevřeného boje s touto vrstvou. Viz 
Vtoroj kongress, 474. 
388 Pravilo se v něm, že III. Internacionála navždy odmítala tradice II. Internacionály, pro kterou existovali pouze 
lidé bílé kůže a vytyčovala si úkol osvobození pracujících celého světa. Viz Vtoroj kongress, 536. 
389 Viz Lenin, Sebrané spisy, sv. 41, 240–246. 
390 Adibekov et al., eds., Politbjuro CK RKP[b] – VKP[b] i Komintern, č. 21, s. 49–50. 
391 Vtoroj kongress, 502. 
392 Např. s pomocí Kapska, Egypta, Indie, Persie a Afghánistánu vytvořila z Indického oceánu britské moře. Viz 
Vtoroj kongress, 540–541. 
393 Vtoroj kongress, 543. 
394 Ibid. 
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Ruska se všechny utlačené národy a kmeny prý přesvědčovaly, že přátelská spolupráce všech 

národnostních částí lidstva je uskutečnitelná pouze skrze federaci sovětských republik.395 V 

tomto hnutí mezi koloniálními a polokoloniálními národy se sociální prvek spojoval s prvkem 

národnostním, přičemž oba byly namířeny proti imperialismu. Cesta od prvních kroků k 

vyzrálým formám boje probíhala v koloniích a zaostalých zemích zrychleným pochodem pod 

tlakem moderního imperialismu a pod vedením revolučního proletariátu. Mnohoslibné 

sblížení muslimských a nemuslimských národů v důsledku cizí vlády, vnitřní očištění 

národně-osvobozeneckého hnutí, odstranění vlivu duchovenstva a šovinistické reakce a boj 

proti cizím násilníkům a jejich domácím pomocníkům převracely narůstající koloniální 

povstání v obrovskou historickou sílu a mohutnou rezervu světového proletariátu. Socialista, 

který přímo nebo nepřímo podporoval privilegované postavení jedněch národů na úkor 

druhých, který se smiřoval s existencí kolonií, který dělal právní rozdíly mezi lidmi různých 

ras a který pomáhal buržoazii metropolí uchovat své panství nad koloniemi, místo aby 

pomáhal věci ozbrojeného koloniálního povstání,  si podle autora manifestu zasloužil „ne-li 

kulku, tak ostudný cejch” a nikoliv mandát a důvěru proletariátu.396  

V podobném duchu byly formulovány pokyny, které předsednictvo II. kongresu 

Kominterny adresovalo Francouzské socialistické straně a které představovaly svého druhu 

návod ke konkrétní činnosti evropských komunistických stran ve vztahu ke závislým a 

polozávislým zemím. Francouzská socialistická strana byla povinna nemilosrdně odhalovat 

politiku francouzských imperialistů v koloniích, podporovat svou aktivní činností veškeré 

osvoboditelské hnutí v koloniích, poluparizovat heslo „Imperialisté – pryč z kolonií”, 

vychovávat ve francouzských pracujících skutečné bratrské vztahy k pracujícímu 

obyvatelstvu kolonií a vést systematickou agitaci ve francouzské armádě proti utlačování 

kolonií.397 

A v neposlední řadě, vztahu k závislým a polozávislým zemí Asie se ve své závěrečné řeči 

dotkl i dosavadní předseda Výkonného výboru III. internacionály G. Je. Zinověv.398 

                                                            
395 Ibid., 556. 
396 Ibid., 558–559. 
397 Ibid., 575. 
398 Význam vztahu k závislým a polozávislým zemím Asie byl kromě toho také zdůrazněn rozhodnutím, které 
padlo na závěrečném zasedání kongresu, které se konalo 6. srpna 1920, a kde bylo mj. projednáváno složení 
Výkonného výboru Kominterny. Původní návrh počítal s tím, že jedno místo ve výboru bude rezervováno pro 
zástupce některé z asijských zemí. Na návrh zástupce Nizozemské východní Indie H. Sneevlieta, který 
argumentoval, že Asie je příliš rozsáhlá na to, aby dotyčný zástupce dobře rozuměl jak problémům Blízkého, tak 
problémům Dálného východu, však kongres rozhodl, aby ve Výkonném výboru III. internacionály zasedl 
s právem rozhodujícího hlasu jeden zástupce zemí Blízkého východu a jeden zástupce zemí Dálného východu. 
Posléze jimi byli zvoleni Ahmad Soltánzádeh a Pak Din Šun. Viz Vtoroj kongress, 457. 
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Krátce řečeno, II. kongres III. internacionály stanovil základní východiska, ze kterých se 

měla odvíjet politika komunistických stran v otázce vztahu k závislým a polozávislým zemím. 

Základem této politiky mělo být, v souladu s myšlenkami jejího hlavního ideového tvůrce V. 

I. Lenina, sblížení proletářů všech zemí ke společnému boji za svržení kapitalismu, bez čehož 

nebylo možno vymýtit národnostní útisk a nerovnoprávnost.399 Strany sdružené 

v Komunistické internacionále proto měly podporovat buržoazně-demokratické („národně-

revoluční“) síly v závislých a polozávislých zemích v jejich boji za svržení imperialismu. 

Tato podpora neměla být nikterak bezvýhradná a v žádném případě neznamenala organizační 

splynutí komunistů a „národně-revolučních“ sil. Měla komunistickým stranám v závislých a 

polozávislých zemích poskytnout čas a prostor pro vybudování potřebné organizace a 

vlastních pozic mezi místním pracujícími masami. Zmiňované strany pak měly v rozhodující 

okamžik převzít vedení národně-osvobozeneckého hnutí a revoluci národní vést k přerodu 

v revoluci sociální. Pro daný moment však byla tato perspektiva, přinejmenším realisticky 

uvažující částí účastníků kongresu, chápána jen jako strategický cíl.400 

Úkolem komunistických stran v imperialistických státech naproti tomu byla všestranná 

podpora národně-osvobozeneckého hnutí v závislých a polozávislých státech, avšak tato 

podpora měla probíhat výlučně v koordinaci s tamními komunistickými stranami. 

Sám Lenin na kongresu přikládal otázce spolupráce s revolučními prvky v utlačovaných 

závislých a polozávislých zemích velký význam, jak je to ostatně vidět ve většině jeho 

projevů. Národně-osvobozenecké hnutí chápal jako klíčového spojence světového proletariátu 

v boji proti světovému imperialismu a jejich těsná spolupráce pro něj byla jedním z důležitých 

předpokladů dosažení konečného vítězství.401  

Poněkud odlišný přístup na kongresu hájili M. Ráj a A. Soltánzádeh. Oba chápali národně-

osvobozenecké hnutí jako hnutí, které stálo v protikladu k hnutí pracujících. Národně-

osvobozenecké hnutí pro ně nepředstavovalo revoluční sílu a jeho podporu proto považovali 

za škodlivou z hlediska zájmů proletariátu.402 Vedení masového hnutí v závislých a 

polozávislých, jehož jádro mělo představovat rolnictvo, proto měli převzít komunisté. Jejich 

cílem pak měl být boj na bezprostřední převzetí moci. Součástí jejich myšlenek bylo také 

přecenění významu vlivu revolučního hnutí v závislých a polozávislých zemích na 

perspektivy úspěchu socialistické revoluce v evropských zemích. Revoluce v Asii byla 

v jejich očích nutnou podmínkou úspěchu revoluce v Evropě. Myšlenky M. Ráje a A. 

                                                            
399 Reznikov, „O strategii a taktike Kommunističeskogo Internacionala“, 113. 
400 Ibid., 115. 
401 Ibid., 114. 
402 Ibid., 118. 
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Soltánzádeha nicméně nezískaly většinovou podporu a jejich autoři posléze přinejmenším 

formálně akceptovali většinové hledisko vycházející z myšlenek V. I. Lenina. 

Na kongresu byla dále nastolena a v obecném smyslu diskutována otázka, zda závislé a 

polozávislé země musí nutně projít stádiem kapitalistického rozvoje. V diskuzích nakonec 

v odkaze na úvahy K. Marxe a B. Engelse, kteří tuto cestu připouštěli jako teoretickou 

možnost,403 převládl názor, že pokud by v těchto zemích zvítězila proletářská revoluce a 

komunistická strana převzala politickou moc a pokud by jim sovětské republiky, vzniklé 

v rozvinutých státech Evropy, poskytly všestrannou pomoc, bylo by možné, aby uvedené 

země kapitalistické stádium minuly a přešly přímo k socialismu. 

Závěry II. kongresu III. internacionály o otázce politiky vůči závislým a polozávislým 

zemím neměly představovat konečné řešení daného problému. Většina účastníků kongresu se 

shodovala na tom, že problém vztahu k závislým a polozávislým zemím byl relativně málo 

prozkoumaný a bylo jej proto třeba dále prakticky i teoreticky studovat.404 

Jak plyne z výše uvedeného, otázce vztahu vůči závislým a polozávislým zemím byla na II. 

kongresu III. internacionály věnována rozsáhlá pozornost. Rozsah této pozornosti do značné 

míry souvisel s vývojem situace v Rusku, konkrétně s průběhem tamní občanské války, ve 

které sovětská strana s konečnou platností převzala strategickou iniciativu a přešla do útoku. 

Netřeba proto zvláště zdůrazňovat, že kongresem přijatá rozhodnutí odpovídala aktuálním 

záměrům politiky KSR[b]. 

 

1.2.6 Země Blízkého východu v programových dokumentech I. sjezdu národů Východu 

Myšlenka svolání kongresu muslimských národů pocházela od Achmetzakiho Validova, 

tehdejšího předsedy Baškirského revolučního výboru. Validov zastával názor, že zmíněný 

kongres by měli svolat příslušníci muslimských národů sami a doporučil také, aby se kongres 

sešel v Baku. Validovovo pojetí kongresu sice nepadlo na úrodnou půdu, nicméně myšlenka 

svolání kongresu muslimských národů zaujala čelného představitele sovětského K. B. 

Radka.405 

Radek plánoval využít kongresu k obrácení vůdců muslimského světa proti západním 

mocnostem, přičemž jako lákadlo hodlal využít bývalé vůdce mladoturků – Envera Paşu a 

Cemala Paşu, kteří tehdy pobývali v sovětském Rusku.406 Z toho nakonec sešlo, nicméně 

sama myšlenka svolání kongresu národů Východu, zejména pokud šlo o Blízký východ, pod 

                                                            
403 Koroljov, „Razrabotka Leninym politiky Kominterna“, 181. 
404 Ibid., 183. 
405 Spector, The Soviet Union, 47. 
406 Ibid., 47–48. 
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patronací III. internacionály, získala širší podporu. Obdobně jako v případě II. kongresu 

Kominterny, i tentokrát iniciativa vzešla ze strany Politbyra KSR[b], které na své schůzi z 18. 

června 1920 svolání kongresu do Baku v principu schválilo.407 Baku nebylo jako místo 

setkání kongresu navrženo náhodou. Svoji roli při jeho výběru sehrály tamní revoluční 

tradice, jakož i skutečnost, že město se již před válkou stalo místem, kam přicházeli stovky 

příslušníků blízkovýchodních národů – Arménů, Turků, ale především Peršanů, kteří pak 

pracovali na tamních ropných zařízeních. 

V návaznosti na rozhodnutí o svolání kongresu byl následně na konci června 1920 ustaven 

organizační výbor v čele s G. K. Ordžonikidzem a Je. D. Stasovou408 a krátce nato, 3. 

července 1920, byla v listu Izvěstija zveřejněna výzva k účasti na sjezdu dělníků a rolníků 

Persie, Arménie a Turecka svolaném pod patronací Kominterny na 15. srpna 1920 do Baku.409 

Bylo nicméně zcela charakteristické, že prvotní autor myšlenky svolání muslimského 

kongresu Achmetzaki Validov nebyl k účasti na kongresu nakonec připuštěn, ačkoliv se jej 

posléze zúčastnil inkognito.410 

Sjezd národů Východu v Baku byl slavnostně zahájen 31. srpna 1920.411 Následujícího 

dne, 1. září 1920, předseda Revolučního výboru Ázerbájdžánu Nariman Narimanov oficiálně 

zahájil jednání kongresu, kterého se zúčastnilo na 1 900 účastníků,412 z  čehož drtivou většinu 

tvořili zástupci „východních“ národů obývajících území bývalého carského Ruska. Vedle nich 

se sjezdu účastnilo 235 Turků, 192 Peršanů a 8 osob reprezentovalo Kurdy.413 V případě 

Afghánistánu byla otázka zastoupení složitější. Afghánistán na sjezdu zastupovalo 12 

příslušníků afghánského kmene Džamšídů a 11 příslušníků kmene Hazárů. Ani jeden z členů 

delegátů zastupujících Afghánistán však nebyl paštunského původu414 a v prvním případě se 

navíc jednalo o zástupce kmene, který již na přelomu let 1919 a 1920 přesídlil na sovětské 

území.415   

                                                            
407 Adibekov et al., eds., Politbjuro CK RKP[b] – VKP[b] i Komintern, č. 20, s. 45. 
408 Ibid., č. 21, s. 50. 
409 Text výzvy viz Spector, The Soviet Union, 48–52. Datum zahájení se v pozvánce lišilo od skutečnosti.  
410 Spector, The Soviet Union, 48, respektive 54. 
411 A. B. Arutjunjan a G. Z. Sorkin, „Pervyj sjezd narodov Vostoka“, Sovětskoje vostokověděnije, č. 5 (1957): 
115. 
412 Oficiální publikace materiálů sjezdu – viz 1vyj sjezd narodov Vostoka. Baku 1–8 sent 1920 g. 
Stenografičeskije otčety (Petrograd: Izdatěľstvo Kommunističeskogo internacionála, 1920), 5 (dále jen 1vyj sjezd 
narodov Vostoka) – udává 1891 účastníků, z toho 1273 komunistů, zatímco seznamy delegátů v Ruském archivu 
sociálně-politických dějin – viz RGASPI, f. 544, op. 2, d. 8, l. 7 a nn. – obsahuje 1 901 jmen. 
413 1vyj sjezd narodov Vostoka, 5. Dále zde bylo 14 Indů, 8 Číňanů, a 3 Korejci. 
414 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 8, l. 145. Viz též Sergej B. Panin, Sovětskaja Rossija i Afghanistan. 1919–1929 
(Moskva – Irkutsk: Izdatěľstvo Irkutskogo gossudarstvenogo pedagogičeskogo instituta, 1998), 78. 
415 Viktor Grigorjevič Korgun, Istorija Afganistana. XX věk (Moskva, IV RAN – Kraft+, 2004), 81. 
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Na úvodním zasedání sjezdu bylo zvoleno prezídium sjezdu, složené z osmnáctičlenné 

frakce komunistů a čtrnáctičlenné frakce bezpartijních a pět tajemníků sjezdu (z toho jeden za 

frakci komunistů a ostatní za frakci bezpartijních). Předsedou sjezdu byl zvolen G. Je. 

Zinověv, který byl pak společně s V. I. Leninem a L. D. Trockým zvolen také čestným 

předsedou sjezdu. Čestnými členy presidia pak byli na sjezdu přítomní zástupci 

komunistických stran z Velké Británie, Francie, Bulharska, Nizozemí, USA, Maďarska, 

Japonska a Rakouska a dále K. B. Radek a J. V. Stalin.416 Turecko v presidiu zastupoval 

Mustafa Suphi, Persii Hejdar Chán Amoghly417 a Afghánistán člen Íránské komunistické 

strany Kamran Aghazádeh, přičemž všichni jmenovaní byli členy frakce komunistů. 

Afghánistán v presidiu dále zastupoval jeden blíže neznámý zástupce jménem Azim, který byl 

členem frakce bezpartijních. Jak vyplývá z výše uvedeného výčtu, země Blízkého východu 

v presidiu zastupovali převážně, ne-li zcela výlučně lidé, již řadu let pevně svázaní se 

sovětským Ruskem a jeho politikou. 

Po volbě presidia sjezdu následoval projev G. Je. Zinověva, ve kterém se zaměřil na cíle a 

úkoly z hlediska záměrů III. internacionály.418 Sjezd podle něj tvořil doplnění, druhou 

polovinu práce II. kongresu Kominterny. Měl ukázat, že nyní se probudili nejen dělníci a 

rolníci Evropy a Ameriky, ale také miliony pracujících národů Východ.  V další části se pak 

zaměřil na rozdíly mezi přístupem II. a III. internacionály vůči závislým a polozávislým 

zemím. Podle Zinověva bylo důležité, aby tyto rozdíly pochopili nejen pracující zemí západu, 

ale také pracující masy celého Východu. Prvořadým úkolem delegátů po návratu domů bylo 

proto objasňovat každému rolníkovi apod. potřebu spojit síly proletariátu západu a pracujících 

mas Východu proti společnému nepříteli, který byl prozatím ještě značně silný. Jen tímto 

spojením sil bylo možno dosáhnout a zajistit plné vítězství.419 

Úkolem pracujících západu, bylo naproti tomu pomoci rolníkům Východu zbavit se 

feudální závislosti a nevolnických poměrů, přetrvávajících na řadě míst, přerozdělit si mezi 

sebe zemědělskou půdu a začít boj za sovětské uspořádání. Nástrojem tohoto boje pak měly 

být rolnické sověty, do kterých by měl volební právo každý rolník.420 

Zinověv dále zdůraznil, že sovětské Rusko s cílem spolupráce a sjednocení proletariátu 

západu a hnutí utlačených národů Východu podporovalo také skupiny, které ještě nesdílely 

sovětský program či dokonce v některých otázkách byly proti němu, ale které vedly revoluční 

                                                            
416 1vyj sjezd narodov Vostoka, 28–29. 
417 Benab, The Soviet Union and Britain in Iran, 107. 
418 Text Zinověvova projevu viz 1vyj sjezd narodov Vostoka, 30 a nn. 
419 1vyj sjezd narodov Vostoka, 32–36. 
420 Ibid., 38–40. 
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boj proti britskému a francouzskému kapitalismu. Jako příkladu uvedl sovětskou podporu 

Kemala v Turecku. K takovýmto hnutím a jejich programům, však bylo podle Zinověva třeba 

zachovat ostražitý přístup a nehledě na náboženské pohnutky, které by přikazovaly jejich 

bezpodmínečnou podporu, usilovat o skutečné sověty a o skutečnou rolnickou revoluci.421 

V závěru svého vystoupení pak Zinověv upozornil mj. na snahy evropských imperialistů 

využívat jedny národy k potlačování proletářského hnutí u druhých, což dokládal příkladem 

indických vojáků, které Britové využívali pro prosazování svých zájmů v řadě zemí Blízkého 

východu i jinde.422  

Počínaje druhým dnem jednání pak sjezd jednal v dopoledních hodinách odděleně podle 

frakcí (komunistické a bezpartijní) o jednotlivých otázkách, přičemž v podvečerních a 

večerních hodinách se konalo plenární shromáždění. Jeho náplň zpravidla tvořil referát 

k některé z projednávaných otázek, přičemž po referátu následovala (či měla následovat) 

diskuse. 

Druhé zasedání sjezdu bylo zahájeno 2. září 1920 v podvečerních hodinách. Na programu 

byla zpráva o mezinárodní situaci a o úkolech národů Východu. Zprávu přednesl K. B. Radek. 

Radek v úvodu svého vystoupení423 upozornil, že pouhé nadšení k boji a nenávist vůči 

utlačovatelům nestačilo. Bylo třeba, aby lidové masy Východu znaly směr světové politiky, 

síly protivníka, jeho slabé stránky a uměli toho náležitě využít.  

V další části své zprávy Radek podal přehled snah evropských kapitalistických států o 

ovládnutí Východu. Poslední desetiletí však bylo podle Radka svědkem zápasu mezi britsko-

francouzským uskupením, se kterým „šel ruku v ruce carismus,“ a Německem.424 Obě strany 

sice oficiálně odůvodňovaly své záměry snahou přinést na Blízký východ civilizaci, avšak 

jejich skutečným cílem bylo národní bohatství Osmanské říše a Persie. Světová válka pak 

byla podle Radka v první řadě bojem o to, které z obou uskupení bude vládnout světu.425  

Válka skončila vítězstvím britského imperialismu. Britové a jejich spojenci následně 

obsadili velkou část území Osmanské říše. Jejich záměrem bylo rozdělení Osmanské říše na 

kusy pod záminkou vytvoření svobodných a nezávislých států, které by však velmoci plně 

kontrolovaly. Jejich skutečným cílem totiž podle Radka nebylo osvobodit místní obyvatele, 

ale zmocnit se tamních přírodních bohatství, zejména mezopotamské ropy.426 Obdobným 

způsobem velmoci podněcovaly Armény, ale nakonec nechaly Arménskou republiku svému 

                                                            
421 Ibid., 42–43. 
422 Ibid., 46–47. 
423 Text Radkova projevu viz 1vyj sjezd narodov Vostoka, 53–72. 
424 1vyj sjezd narodov Vostoka, 56. 
425 Ibid., 57–68. 
426 Ibid., 60. 
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osudu. A stejně tak Britové usilovali o ovládnutí Persie, o čemž svědčila britsko-perská 

smlouva ze srpna 1919. 

Všechny tyto výše zmíněné kroky podle Radka svědčily o tom, že kapitál Dohody se po 

porážce svého německého konkurenta chystal vzít do svých rukou stovky milionů obyvatel 

Východu, aby z nich učinil své „otroky,“ a zmocnit se tamního přírodních bohatství, které by 

jinak mohlo být využito k rozvoji kultury národů Východu.427 Radek však soudil, že pokud by 

dělníci a rolníci Východu chtěli být svobodní od vykořisťování, mohli by zvítězit, protože 

protivník se rozkládal,428 protože prožíval hospodářských krach a byl „bit rudým dělnicko-

rolnickým Sovětským Ruskem.“429 Vítězství podle něj záviselo pouze na vůli dělníků a 

rolníků Blízkého východu samých. Navíc, sovětské Rusko představovalo podle Radka 

z principu věci v tomto boji spolehlivou oporu. Nemohlo totiž dlouhodobě existovat bok po 

boku s kapitalistickými zeměmi. Muselo je zničit nebo by ony zničily jej. Vítězství však podle 

Radka nemělo být dosaženo ihned. Lidové masy Východu se totiž rozvíjely pomalu a mělo 

trvat ještě dlouho, než by pochopily své úkoly.430 

V následující diskuzi bylo dáno (oficiálně s cílem úspory času) slovo pouze šesti řečníkům, 

s tím, že možnost vystoupit měli navíc i přítomní zástupci evropských komunistických stran. 

V následující diskuzi však nakonec vystoupili jen tři řečníci a poté bylo zasedání ukončeno.431  

Na třetím zasedání I. sjezdu národů Východu, které bylo zahájeno 4. září 1920 krátce po 

poledni, pokračovala diskuze projevů G. Je. Zinověva a K. B. Radka, během níž však 

vystoupili pouze dva řečníci.432  Čtvrté zasedání sjezdu národů Východu se uskutečnilo 4. září 

1920 ve večerních hodinách. Hned z počátku sjezd schválil nový sjezdový řád. Prezídium 

sjezdu rozhodlo, že ze zahraničních hostů z řad představitelů evropských komunistických 

stran dostanou slovo pouze dva zástupci – z Velké Británie a Francie – a plánované projevy 

ostatních měly být namísto toho vydány v tisku a začleněny do protokolu sjezdu. Prezídium 

sjezdu současně navrhlo provádět zkrácený překlad projevů pouze do tří jazyků – ruštiny, 

turečtiny (respektive ázerbájdžánštiny) a perštiny. Překlad do dalších jazyků si měli delegáti 

zajistit sami silami svých kolegů znalých jednoho z výše uvedených jazyků). Prezidium dále 

                                                            
427 Ibid., 62. 
428 Radek v této souvislostí zmínil zejména válečné vyčerpání vítězných mocností, jejich velké zadlužení, 
odbytové problémy a dělnické nepokoje a národně-osvobozenecké hnutí v Irsku, Egyptě a Indii. Viz 1vyj sjezd 
narodov Vostoka, 63–68. 
429 1vyj sjezd narodov Vostoka, 68. 
430 Ibid., 71. 
431 Záznam jejich projevů viz 1vyj sjezd narodov Vostoka, 77–80. V závěru zasedání pak bylo ohlášeno ustavení 
čtyř sekcí – pro agrární otázku, pro národně-koloniální otázku, pro otázku sovětské výstavby a pro organizační 
otázku, jejichž úkolem mělo být podrobnější projednání jednotlivých otázek. Každá sekce měla zahrnovat 90 
členů, tj. asi jednoho člena na každých dvacet delegátů. Viz 1vyj sjezd narodov Vostoka, 80. 
432 1vyj sjezd narodov Vostoka, 86 a nn. 
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navrhlo omezit délky jednotlivých projevů a diskusních příspěvků. V případě diskutujících 

byla délka vystoupení omezena na 10 minut, přičemž současně byl omezen i jejich počet, a 

sice na dva – jednoho pro přednesenou zprávu a jednoho proti.433 Sjezd podle protokolu tyto 

návrhy jednohlasně potvrdil.434 

Následně na sjezdu vystoupili zástupce Sjednocené komunistické strany Anglie T. Quelch, 

delegát z Francie A. Rosmer, představitel Indické revoluční asociace v Turkestánu Fazli 

Kadyr a zástupce Balkánské komunistické federace N. Šablin, jejichž projevy měly více méně 

pozdravný charakter.435 Jako další bod programu byla sjezdu k projednání předložena 

prohlášení Envera Paşi a zástupce tureckých kemalistů İbrahima Talîho, kteří se sami 

kongresu neúčastnili.  

Otázka vystoupení Envera Paşi byla již o dva dny dříve projednávána na zasedání 

komunistické frakce sjezdu národů Východu, přičemž zde zaznívaly hlasy proti Enverovu 

vystoupení a za jeho odsouzení. Nakonec byl nicméně schválen návrh G. Je Zinověva, podle 

kterého měl Enver získat možnost na kongresu vystoupit, nicméně kongres jej měl přijmout 

mlčky a následně měli vystoupit zástupci tureckých rolníků, kteří by Enverovi připomněli 

jeho politickou minulost.436 

Enver Paşa nakonec na sjezdu nevystoupil, nicméně zde bylo čteno jeho písemné 

prohlášení,437 ve kterém se pokoušel obhájit své dosavadní kroky od roku 1914, přičemž se 

přihlásil se k boji proti západnímu imperialismu vedeného III. internacionálou.438 

İbrahim Talî se naproti tomu ve svém věnoval boji tureckých rolníků proti západním 

kapitalistům. Turečtí rolníci se podle něj chopili zbraní, jen aby zajistili národní hranice a 

ubránili své výrobní síly od cizího vykořisťování.439 Národní a revoluční vláda, organizovaná 

obránci národních práv a lidových kongresů se proto obrátila s „nadšením“ obrátila 

k mezinárodní revoluci, která měla podle jejich přesvědčení přinést osvobození celému 

lidstvu a byla ochotna v souladu se svou sociální konstrukcí využívat sociální a morální 

výsledky této revoluce.440 

V souvislosti s oběma prohlášeními byla sjezdu předložena rezoluce, navržená B. Kunem. 

Bylo ovšem zcela charakteristické, že předsedající dal o rezoluci hlasovat bez další diskuse a 

hlasy z pléna, které jej upozorňovaly, že někteří delegáti se zapsali do diskuze, ignoroval. 
                                                            
433 Ibid., 99–100. 
434 Ibid., 101. 
435 Ibid., 101 a nn. 
436 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 9, l. 9. Tj. jeho působení v čele Osmanské říše v letech světové války 1914–1918. 
437 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 2, l. 25–28. 
438 Ibid., l. 27–28. 
439 Ibid., l. 28–29. 
440 Ibid., l. 30. 
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Nebylo to jistě náhodné, jelikož z pléna se ozývaly hlasy žádající možnost podat k přečteným 

prohlášením vysvětlení.441 

Sjezd podle této rezoluce vyjádřil sympatie k zápasu tureckých bojovníků proti světovému 

imperialismu utlačujícímu východní národy a vyjádřil svou podporu všem všenárodním 

revolučním hnutím, která usilovala o osvobození národů Východu od útlaku cizích 

imperialistů. Sjezd však dále konstatoval, že všenárodní revoluční hnutí v Turecku bylo 

namířeno jen proti cizím utlačovatelům. Jeho úspěch by v žádném případě neznamenal 

osvobození tureckých rolníků a dělníků od veškerého útlaku a nepřinesl by proto vyřešení 

nejdůležitějších otázek tureckých pracujících – otázky půdy a otázky daní. Sjezd proto 

považoval za potřebnou zvláštní ostražitost vůči vůdcům (čímž byl myšlen zejména Enver 

Paşa) tohoto hnutí, kteří v minulosti zavedli turecké rolníky a pracující do války v zájmu 

jedné imperialistické skupiny. Sjezd proto navrhl tureckým pracujícím masám, aby 

podporovaly turecké všenárodní revoluční hnutí, ale současně uznal jejich právo vytvořit si 

vlastní organizaci a právo vést věc osvobození až do konce (tj. nedopustit, aby cizí 

imperialisté mohli využívat svého spojení a vlivu na domácí boháče). Pouze takovouto cestou 

se turecký pracující lid měl osvobodit od všech svých utlačovatelů a jen tehdy mohlo 

bohatství země (tj. půda a továrny) sloužit jen a pouze zájmům pracujících.442 

Na pátém zasedání sjezdu 5. září 1920 byla projednávána zpráva Michaila P. Pavloviče o 

národnostní a koloniální otázce.443 Pavlovič ve své zprávě došel k několika závěrům. V první 

řadě k závěru, podle něhož III. internacionála neuznávala žádnou koloniální politiku a trvala 

na rovnoprávnosti všech národů. Okolnost, že svět byl rozdělen na dvě skupiny – utlačovatele 

a utlačované – byla podle Pavloviče podmíněna: 1) násilím buržoazních vlád potlačujících 

jakékoliv úsilí o národní sebeurčení, 2) rozpory mezi pracujícími masami Východu a za 3) 

zrádným chování domácích, boháčů, statkářů a spekulantů, kteří všichni tvořili agenty 

mezinárodního imperialismu. Revoluční národní hnutí mohlo ulehčit situaci lidových mas jen 

tehdy, pokud tvořilo vývojovou etapu k socialistickému hnutí (pouhé získání nezávislosti na 

imperialistických velmocích by totiž znamenalo pouze vystřídání jedněch vykořisťovatelů 

lidových mas – cizích imperialistů – jinými – místní buržoasií a statkáři). Hlavní garancí 

vítězství národů Východu v boji proti světovému kapitalismu bylo nicméně sjednocení 

pracujících mas Východu i Západu. Tento boj totiž mohl skončit úspěšně, jen pokud by byl 

veden na obou frontách. Aby byla tato podmínka splněna, bylo nutno organizovat rolnické 

                                                            
441 1vyj sjezd narodov Vostoka, 118. 
442 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 2, l. 31. 
443 Text zprávy viz RGASPI, f. 544, op. 2, d. 2, l. 31 a nn. 
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sověty, respektive sověty pracujícího lidu, coby nástroj vzdělávání a organizace pracujících 

mas Východu. Prvním krokem ke zmíněnému sjednocení pak bylo těsné spojenectví národů 

Východu se sovětským Ruskem, které tvořilo předvoj světového proletariátu. Přechodnou 

formu k plné jednotě pracujících mas různých národů pak tvořila federace sovětských států 

pro boj proti imperialistickým plánům i vnitřním nepřátelům.444 Tak např. aby byla přivedena 

ke konci válka mezi Gruzíny, Armény a Turky, bylo třeba nastolit v těchto zemích sovětskou 

moc a následně vytvořit federaci lidu, který tyto země obývá. Pouze diktatura proletariátu a 

v širším slova smyslu pracujících mas, osvobozeným od útlaku kapitálu, pak mohla zaostalým 

zemím garantovat, že se nestanou nástroje nové války. 

V závěru svého vystoupení pak Pavlovič vyzval delegáty, aby rozvíjeli třídní vědomí 

lidových mas, organizovaly je okolo rolnických sovětů a sovětů pracujících, dosáhli jejich 

spojenectví se sovětským Ruskem, propagovali ideu federace utlačených národů a zejména, 

aby vytvořili jednotu s proletariátem a rolníky všech zemí.445 

K Pavlovičovu příspěvku následně vystoupili dva diskutující, každý za jednu z obou frakcí 

sjezdu (tj. stranickou a nestranickou),446 a následně bylo páté zasedání sjezdu ukončeno. 

Na šestém zasedání sjezdu, které se uskutečnilo 6. září 1920 ve večerních hodinách, 

vystoupil s referátem o potřebě vytváření sovětů na Východě Béla Kun.447 Na závěr svého 

referátu Béla Kun předložil sjezdu Teze o sovětské moci na Východě, projednané a 

jednomyslně přijaté předsednictvem sjezdu. Teze obsahovaly celkem šest bodů. První z nich 

byl věnován otázce moci na Východě ve světle revoluce. Politická moc na Východě měla 

podle těchto tezí násilnický charakter, kdy se život i všechny výsledky práce tamní chudiny 

nacházely v rukou místních vládnoucích vrstev. To připravilo půdu imperialistickým 

vykořisťovatelům, kteří v zemích, které přeměnily ve své kolonie, případně kterým umožnily 

zůstat polokoloniemi, uzavírali své dohody vždy s pomocí místních vládnoucích vrstev 

(sultánů, chánů, vyššího důstojnictva a úřednictva apod.).448 

Stejně jako v zemích Západu se vykořisťovatelské vrstvy v zemích Východu pokusili svým 

vládám dodat zdání lidové moci. Vytvoření parlamentu v Osmanské říši a Persii apod. 

probíhalo pod heslem svobody a rovnosti. Skutečné svobody a rovnosti však nebylo dosaženo 

                                                            
444 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 2, l. 45–46. 
445 Ibid., l. 47. 
446 1vyj sjezd narodov Vostoka, 156 a nn. 
447 Ibid., 173–182. 
448 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 2, l. 87. 
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a široké masy nadále trpěly bídou. Statkářská půda nebyla rozdělena mezi rolníky a 

v platnosti zůstal starý systém daní a poplatků.449  

Revoluce na Východě se proto neměla zastavit pouhým zlomením moci cizích 

vykořisťovatelů, ale měla pokračovat svržením domácích vykořisťovatelů. Rolnictvo zemí 

Východu mělo revoluci rozvinout v mohutnou agrární rolnickou revoluci, v jejímž důsledku 

měla půda přejít do rukou pracujících a veškeré vykořisťování zaniknout. Rolnictvo Východu 

se při tom mohlo opřít o podporu ze strany revolučních pracujících Západu, Kominterny a 

v neposlední řadě sovětských států.450 

Sověty byly podle tezí považovány nejen za nástroj moci a organizační formu 

průmyslového proletariátu, ale i za jediný systém, s jehož pomocí pracující mohli vyloučit od 

moci privilegované vrstvy. Jen sověty mohly dát moc do rukou pracující chudině. Sjednocení 

sovětů a jejich federace byly jediným způsobem, jak dosáhnout mírové spolupráce různých 

národů Východu, které spolu doposud vedly spory a jak jim pomoci ke zničení domácích 

utlačovatelů.451 

Tzv. demokratická samospráva, která předávala moc výlučně privilegovaným vrstvám, 

připravovala pracující o možnost spravovat si samostatně své vlastní záležitosti a současně 

s tím i o možnost získat zkušenosti se správou obecně. Zkušenosti z rolnických oblastí 

sovětského Ruska (zejména ze Střední Asie) však dokázaly, že toho rolníci z Východu byli 

schopni.452 

Vítězství komunistických stran na Západě mělo současně ukončit i vykořisťování 

východních národů. Vítězství revoluce však neznamenalo, že Východ a Západ se bez sebe 

mohly obejít. Vykořisťování však měla nyní nahradit vzájemná podpora a pomoc. Veškeré 

hospodářské vztahy měly probíhat výlučně na mezistátní úrovni, čímž by však hospodářské 

styky východních zemí, které by ještě neměly sovětské zřízení, sloužily pouze zájmům 

místních kapitalistů. V zájmu plného osvobození od veškerého vykořisťování proto bylo 

nutno předat půdu do rukou pracujících, odstranit nepracující prvky od moci a organizovat 

moc chudiny podle principu sovětů.453 

Po nutném překladu byly teze následně sjezdem schváleny.454 Poté vystoupil s příspěvkem 

A. Skačko s příspěvkem k agrární otázce.455 Na závěr svého projevu, ve kterém se soustředil 

                                                            
449 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 2, l. 87. 
450 Ibid. 
451 Ibid. 
452 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 2, l. 88. 
453 Ibid. 
454 1vyj sjezd narodov Vostoka, 186. 
455 Ibid., 186–199. 
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na rozbor situace rolníků v zemích Východu, zejména pak Persie, Turecka a Indie a jejích 

úkolech do budoucna, pak předložil Teze k agrární otázce, opět projednané a odsouhlasené 

prezidiem sjezdu. Teze se skládaly ze tří hlavních částí, rozdělených dále na jednotlivé body. 

První bod tezí konstatoval, že rolnictvo zemí Východu bylo jedinou tamní výrobní třídou, 

která svou prací živila nejen místní statkáře, ale i veškerou buržoazii a byrokracii. Nacházelo 

se při tom ve značně bídném postavení a pod silným vykořisťováním ze strany místní státní 

moci, cizích kapitalistů a domácích statkářů, což bránilo nejen jakémukoliv jeho rozvoji, ale i 

jeho prosté lidské existenci.456 

Zdroje útlaku rolnictva Východu podle tezí předložených Skačkem tvořily: a) přetrvávající 

feudální vztahy a z nich plynoucí osobní a hospodářská závislost rolníků na statkářích, b) 

zábor půdy statkáři, umožňující jim při nedostatku volné půdy uvádět rolníky v závislost, c) 

zábor půdy státní mocí, která ji dávala do nájmu privilegovaným třídám a kapitalistům, čímž 

tyto vrstvy získaly monopol na vlastnictví půdy a nutily rolníky k pronájmu půdy za 

obtížných podmínek, d) neúnosné břemeno daní a kořistnický způsob jejich výběru 

despotickou státní mocí, e) neexistence osobní bezpečnosti, anarchie a systematický 

banditismus ze strany polodivokých kočovných kmenů, podporovaných státní mocí, f) krajní 

ožebračení rolníků v důsledku výše zmíněných podmínek, jejich obrovské zadlužení, které 

vytvářelo jejich plnou závislost na lichvářích a omezovalo jejich činnost na splácení úroků 

z dluhů a za g) nedostatek výrobních prostředků a nářadí, peněz, zemědělských strojů, 

tažného dobytka a osiva, daný tímto krajním ožebračením a znemožňující rolníkům vést 

vlastní hospodářství na vlastní půdě, dokonce i tam, kde byla k dispozici dostupná volná 

půda.457 

 K osvobození rolníků od útlaku a vykořisťování a vytvoření podmínek pro vedení 

vlastního hospodářství, které by bylo schopno uspokojit všechny potřeby rolníků a vytvořit 

předpoklady k dalšímu rozvoji, bylo podle tezí nutné: a) svrhnout moc cizích dobyvatelů-

kapitalistů a domácích despotů, která byla prvotním zdrojem všeho útlaku, a převzít moc do 

vlastních rukou cestou vytváření místních a ústředních rolnických sovětů a rolnických 

sovětských republik Východu, spojených federací se sovětskými republikami Západu, b) 

odmítnout plnit jakékoliv závazky vůči statkářům, svrhnout jejich moc a zničit veškerou 

osobní a hospodářskou závislost rolníků na nich, zlikvidovat velkostatkářskou držbu půdy; 

zabrat statkářskou půdu bez výkupu a náhrad a rozdělit ji mezi rolníky, kteří ji 

obhospodařovali; totéž provést s dobytkem, přičemž největším dílem podělit nejchudší 
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rolníky; zabrat statkářům veškerý inventář a dát jej do společného vlastnictví rolníků, kteří by 

se za tímto účelem spojili do skupin a společně obdělávali půdu (což mělo garantovat lepší 

výnosy a rychlejší rozvoj rolnictva), c) zabrat veškerou půdu patřící státu a jeho institucím 

(včetně půdy duchovních nadací) a rozdělit ji mezi rolníky, kteří ji obdělávali, a to při 

současné likvidaci všech práv dosavadních nájemců a konfiskaci jejich dobytka a inventáře, 

d) zrušit veškeré existující zemědělské zákonodárství a všechna omezení pro nakládání 

s půdou; veškerou půdu bez ohledu na její původ prohlásit za státní vlastnictví, přičemž právo 

užívat ji ponechat jen těm, kteří by ji obdělávali svou prací; stanovit nedotknutelnost 

malorolnických hospodářství, e) upravit využívání zavlažovacích zařízení a předat jejich 

správu rolnickým sovětům (místním i ústředním), f) zabezpečit zájmy kočovných kmenů, 

vyčlenit jim k užívání dostatečné množství pastvin a podniknout všechna potřebná opatření 

ulehčující jim přechod k usedlému způsobu života, g) zrušit všechny rolnické daně a nahradit 

je jedinou dávkou ve formě části všech vyráběných zemědělských produktů, nutných pro 

zachování dělnického městského obyvatelstva a armády, přičemž výše tohoto poplatku a 

proces jeho výběru měly určovat rolnické sověty; výměnou měli rolníci dostávat všechny 

potřebné předměty městského průmyslu a řemesel, h) zrušit všechny rolnické dluhy, g) 

organizovat na Východě rolnické sověty a rolnické sovětské republiky a za podpory 

sovětských republiky průmyslového Západu přistoupit k rozsáhlému vybavování rolníků 

zemědělskými stroji, nářadím, tažným dobytkem a výrobními prostředky potřebnými k vedení 

hospodářství; přistoupit k organizaci agronomické pomoci rolníkům a ke kolektivnímu 

obhospodařování půdy; se státní podporou organizovat zemědělská a řemeslnická družstva, 

postupně je postátňovat a organizovat jejich prostřednictvím zásobování rolníků výrobky 

městského průmyslu a za h) na svobodné, neobdělávané půdě organizovat komunistická 

rolnická hospodářství, využívaná pod kontrolou státu za pomoci rolníků organizovaných do 

výrobních svazů; usilovat o co nejširší rozvoj tohoto druhu hospodářství a nadbytky měnit za 

průmyslové výrobky z evropských průmyslových zemí.458 

Pouhé potvrzení politické nezávislosti východních zemí (Turecka, Persie a Afghánistánu 

apod.) či vyhlášení politické nezávislosti kolonií (např. Indie) nemohlo podle tezí osvobodit 

rolníky východních národů od útlaku a vykořisťování. Při zachování kapitalistického zřízení 

v Evropě i Asii by se hospodářsky zaostalé země Východu nevyhnutelně dostaly do plné 

hospodářské závislosti na zemích Západu. Rolníci zemí Východu by pak museli podstoupit 

neradostné období prvotní akumulace kapitálu, které by bylo spojené s jejich konečným 
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ožebračením a proletarizací, respektive přeměnou v tovární dělníky a zemědělské nájemce. 

Rolnictvo zemí Východu, které toho času spolupracovalo s domácí buržoazií při dosažení 

nezávislosti na západoevropských imperialistických mocnostech, mělo pochopit, že mělo své 

vlastní úkoly a že získáním politické nezávislosti nedojde k jeho plnému osvobození. 

Rolnictvo zemí Východu proto mělo jít dále a po dosažení plné politické nezávislosti svých 

zemí pokračovat v boji proti své závislosti na domácích statkářích a buržoazii, svrhnout je a 

nastolit rolnicko-dělnickou sovětskou moc. Bez tohoto kroku nebylo skutečné osvobození 

rolníků od útlaku a vykořisťování možné. Jedině svržení kapitalistického řádu, jak na 

Východě, tak na Západě, pak bylo zárukou, že rolnictvo zemí Východu by se vyhnulo období 

prvotní akumulace kapitálu a s pomocí proletariátu nejrozvinutějších zemí postupně dosáhlo 

komunistického zřízení, které by zajistilo každému rolníkovi plnou svobodu a plné vyžívání 

výsledků jeho práce. Jelikož pouze vítězství sociální revoluce mohlo zajistit rolníkům 

osvobození od bídy a nedostatku, nebylo pro ně jiné cesty, než společně s revolučními dělníky 

Západu a v těsném spojenectví se sovětskými republikami vstoupit do boje s cizími 

dobyvateli a domácími utlačovateli a vést tento boj až do úplného vítězství sociální revoluce a 

nastolení komunistického zřízení, které jediné jim všem mohlo dát svobodu a odstranit 

vykořisťování člověka člověkem.459 

Teze byly následně sjezdem jednomyslně přijaty a program šestého zasedání tím byl 

vyčerpán.460 

Na závěrečném zasedání sjezdu, které se konalo 7. září 1920, předsedající předložil návrh 

na ustavení tzv. Rady propagandy a aktivit národů Východu. Radu mělo tvořit 47 osob 

zastupujících jednotlivé národy Východu a rada měla na celém Východě organizovat 

propagandu, vydávat trojjazyčně časopis Narody vostoka, brožury, letáky apod. a sjednocovat 

osvobozenecké hnutí na celém Východě.  Až do uvažovaného II. sjezdu národů Východu 

měla mít své sídlo v Baku a pobočku v Taškentu, případně podle potřeby i jinde. Její plenární 

schůze se měly konat minimálně jednou za tři měsíce a mezi nimi mělo její činnost řídit 

sedmičlenné prezidium, vybrané plénem. Rada měla fungovat pod vedením a dohledem 

Výkonného výboru Kominterny, která také jmenovala dva členy ze sedmičlenného prezidia, 

vybavené navíc právem veta.461 

Na zasedání byly zároveň provedeny volby do Rady. Návrh se jmény kandidátů, 

předložený prezidiem, byl následně schválen, a to i přes jednotlivé protestní hlasy, které 
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předsedající, pravděpodobně sám G. Je. Zinověv, ignoroval. Z celkem 48 schválených členů 

rady patřilo 35 k různým komunistickým stranám (z toho bylo šest zástupců Kominterny) a 

zbytek byl bezpartijní. Turecko v radě zastupovali členové Komunistické strany Turecka 

İsmail Hakkı a Süleyman Nuri a bezpartijní Baka-Şakır. Za zástupce Persie byli vybráni 

členové obou znepřátelených křídel Íránské komunistické strany Hejdar Chán Amoghly a 

Ahmad Soltánzádeh. Afghánistán pak zastupoval člen Íránské komunistické strany Kamran 

Aghazádeh a nestraník Kara Tadžijev.462 Většinu členů Rady však tvořili příslušníci národů, 

žijících na území RSFSR.463 

Na závěrečné schůzi sjezdu se také řešilo postavení žen v zemích Východu, avšak sjezd 

k němu nepřijal žádné usnesení.464 Sjezd poté svým závěrečným projevem uzavřel G. Je. 

Zinověv.465 

Lze konstatovat, že organizátoři sjezdu se snažili sjezd pečlivě připravit a řídit. Např. 

ustavení komunistické frakce proběhlo již v předstihu.466 Z technického hlediska však přesto 

sjezd nebyl příliš dobře zvládnutý, zejména pokud šlo o problém překladu projevů do jazyků 

účastníků. Sjezd se nakonec omezil pouze na tři jednací jazyky (ruštinu, ázerbájdžánštinu a 

perštinu), avšak i tak často délka překladů přesahovala délku vlastního projevu.  

Jak se zdá, přinejmenším podle vydaných protokolů z jednání, bylo, nehledě na některé 

útoky vůči islámu, respektive islámskému duchovenstvu, dosaženo poměrně vysoké jednoty 

delegátů. Příčinou patrně byl Zinověvův úderný úvodní projev, zaměřený především na boj 

proti britskému imperialismu, což byla myšlenka, kterou většina účastníků sjezdu 

akceptovala.467 Ostatně projevy byly svým vyzněním cíleny spíše na to, aby ovlivnily 

(indoktrinovaly) účastníky sjezdu, než na to, aby poskytly prostor pro teoretické diskuze. 

Prostor pro diskuse se ostatně neustále zužoval a počínaje šestým zasedáním už k jednotlivým 

projevům nebyly vedeny ani formální diskuse. Achmetzaki Validov později protestoval u 

Lenina, Stalina a Trockého proti způsobu, kterým byl kongres veden.468 

Pokud jde programové dokumenty, které byly sjezdem schváleny, lze říci, že v zásadě 

navazovaly na myšlenky přijaté II. kongresem Kominterny. Zejména teze o agrární otázce 

však v mnoha ohledech odrážely ultralevé názory a myšlenky válečného komunismu. Např. 

nutnost spolupracovat v dané etapě vývoje s domácí buržoazií proti silám světového 

                                                            
462 Soudě podle jména se nejednalo o osobu afghánského původu. 
463 1vyj sjezd narodov Vostoka, 219–220. 
464 Ibid., 214–218. 
465 Ibid., 224 a nn. 
466 RGASPI, f. 544, op. 2, d. 9, l. 8. 
467 Spector, The Soviet Union, 53. 
468 Ibid., 54. 
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imperialismu v nich byla zmíněna pouze mimochodem a v konotacích nutného zla, které je 

třeba co nejdříve překonat. Programové materiály také vesměs nechaly stranou otázku 

konkrétní taktiky, kterou bylo třeba uplatňovat v aktuálních podmínkách v zemích Východu, a 

omezily se spíše jen na stanovení perspektivních cílů. 

Krátce po skončení I. sjezdu národů Východu v Baku se ve dnech 22.–25. září 1920 

uskutečnila 9. konference KSR[b]. Ve vztahu k zemím Blízkého východu na ní však padly jen 

dvě drobné zmínky.469  

V závěru roku 1920, jmenovitě 20. prosince, pak bylo zveřejněno Provolání k národům 

Východu, coby opožděný závěrečný manifest I. sjezdu národů Východu v Baku.470 

Provolání,471 podepsané členy prezídia sjezdu bylo koncipováno v ostře protibritském tónu, 

ale jinak v zásadě opakovalo hlavní myšlenky projevů, které zazněly na I. sjezdu národů 

Východu. V závěru provolání obsahovalo výzvu k rolníkům Indie, Persie, Anatólie a 

Arménie, Arabům a Afgháncům k boji za osvobození od britského útlaku a to pod praporem 

Komunistické internacionály. Tato válka za osvobození měla odstranit dělení lidí na 

utlačovatele a utlačované a nastolit jejich plnou rovnost bez ohledu na jazyk, barvu kůže nebo 

vyznání. Měla také ukončit dělení zemí na rozvinuté a zaostalé, závislé a nezávislé, metropole 

a kolonie.472 Přibližně v téže době byl zveřejněn také Dopis k dělníkům Evropy, Ameriky a 

Japonska, ve kterém národy Východu upozorňovaly na svou situaci a útlak ze strany 

evropských kapitalistů a vyzvaly dělníky „Evropy a Asie“ ke společnému boji proti 

kapitalistům pod praporem Komunistické internacionály.473 Tímto dokumentem se pak 

diskuse o otázce vztahu k závislým a polozávislým zemím ve sledovaném období uzavřela. 

 

1.3 Shrnutí 

V období před říjnovou revolucí, zhruba v letech 1907–1917, se postupně z jednotlivých 

postřehů a poznámek zformovaly představy čelných bolševických představitelů o zemích 

Blízkého východu, jejich postavení v tehdejším světě a jejich roli v očekávaném světovém 

revolučním procesu, v relativně ucelenou a promyšlenou koncepci. Klíčovou roli při tom 

                                                            
469 Nejprve ve vystoupení L. D. Trockého v souvislosti s nedlouho předtím zahájenou akcí proti Buchaře, 
respektive v souvislosti se zmínkou tajemníka ÚV KSR[b] N. N. Krestinského o ustavení Turkestánského byra 
ÚV KSR[b]. Viz V. B. Semjonov et al., eds., Devjataja konferencija RKP(b). Sentjabr 1920 goda. Protokoly 
(Moskva: Izdatěľstvo političeskoj literatury, 1972), 25, respektive 85. 
470 Jeho vypracování bylo na základě rozhodnutí čtvrtého zasedání 1. sjezdu národů svěřeno prezidiu sjezdu. Viz 
1vyj sjezd narodov Vostoka, 119. 
471 Text provolání viz Spector, The Soviet Union, 288–298. 
472 Spector, The Soviet Union, 296–297.  
473 Arutjunjan a Sorkin, „Pervyj sjezd narodov Vostoka“, 119. 
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sehrál V. I. Lenin, který si jako prakticky jediný uvědomil potenciální národně-

osvobozeneckého hnutí v závislých a polozávislých zemích a možnosti jeho využití 

potenciálního spojence revoluce v Rusku, respektive v Evropě.  

Základním nedostatkem výše zmíněné koncepce, který se pak projevil v následujícím 

období, byla neexistence vhodných organizačních forem a konkrétní politické linie či 

programu, jejichž prostřednictvím by bylo možno úvahy bolševických představitelů ve vztahu 

k závislým a polozávislým zemím, počítaje v to i země Blízkého východu, uskutečnit.  

Ihned po říjnové revoluci se bolševici pokusili promítnout své postoje do programových 

dokumentů, vyhlášených záhy po převzetí moci. V první řadě do Dekretu o míru a zejména do 

Prohlášení předsedy Rady lidových komisařů V. I. Lenina a lidového komisaře pro národnosti 

J. V. Stalina ke všem pracujícím muslimům Ruska i Východu. Jejich vydáním se nová sovětská 

vláda demonstrativně rozešla s dřívější ruskou politikou ve vztahu k zemím Blízkého východu 

a vzdala se všech výhod, získaných dříve carskou vládou. Tímto krokem se pokusila získat 

obyvatelstvo blízkovýchodních zemí na svou stranu, tj. pro podporu revoluce v Rusku (a jak 

sovětské vedení všeobecně očekávalo, tak také revoluce v Evropě). Zároveň se pokusila 

podnítit v uvedených zemích revoluční hnutí, kterým by oslabila své předpokládané 

protivníky – evropské velmoci, nebo pro něj alespoň připravit podmínky do budoucna. 

Přestože zveřejnění obou dokumentů zaznamenalo příznivý ohlas mezi obyvatelstvem 

zemí Blízkého východu, brzy se ukázalo, že pouhé proklamace k podnícení revolučního 

vystoupení v blízkovýchodních zemích nestačí. Následně se proto pozornost začala 

soustřeďovat na otázku konkrétní taktiky, respektive politiky. V průběhu léta a podzimu 1918 

se postupně začaly vytvářet dva základní přístupy.  

První z nich byl spojen s myšlenkami, které se poprvé objevily např. na konferencích 

sympatizantů komunistických myšlenek z řad bývalých osmanských zajatců v Rusku. Tento 

proud sice vycházel z myšlenek V. I. Lenina, nicméně v konkrétním hodnocení tehdejší 

situace a v představách o nejvhodnější taktice a strategii se od Leninova přístupu, který se 

ovšem nutno dodat také teprve konkretizoval, značně lišil.  

Základem zmíněného koncepčního proudu, který byl spojen se jmény jako M. Sultan-

Galijev, M. Ráj, či A. Soltánzádeh, byla představa o klíčové úloze zemí Východu ve 

světovém revolučním procesu a dále představa, že obyvatelstvo těchto zemí bylo plně 

připraveno na přijetí socialistických myšlenek. Z těchto představ pak vyplývala jejich 

orientace na přípravu okamžité socialistické revoluce. 

Uvedený myšlenkový proud se neobjevil náhodou a stejně tak nebylo náhodné, že byl 

spojen (byť nikoliv výlučně) především jmény představitelů komunistických skupin z řad 
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obyvatelstva zemí Blízkého východu. Vysvětlení je třeba hledat v situaci, panující v letech 

1919 a 1920 v závislých a polozávislých zemích Asie, a Blízkého východu zvláště. 

V uvedeném období bylo možno v těchto zemích pozorovat značný nárůst národně-

osvobozeneckého hnutí. Nedůsledná politika národní buržoazie, stojící v čele výše zmíněného 

hnutí, zejména její neochota jít až k plné roztržce s koloniální mocí a různé kompromisy 

mající za cíl zachování jejího stávajícího postavení, vytvářela u nejradikálnějších a 

nejrozhodnějších stoupenců národně-osvobozeneckého hnutí dojem bezperspektivnosti. 

Značná část z nich z toho pro sebe vyvodila, že plné politické nezávislosti bude možno 

dosáhnout pouze v důsledku socialistického převratu. Pod tímto vlivem těchto vývodů se řada 

radikálně a revolučně zaměřených příslušníků národně osvobozeneckého hnutí obracela 

k marxismu a stávala se základem nově vznikajících komunistických skupin a stran z řad 

obyvatelstva národů Východu.  

Velká část z nich však, pokud jde o přijetí idejí marxismu, zůstávala na povrchu a vybírala 

si z nich pouze některé myšlenky, které se jim v daný okamžik zdály příhodné. Mj. 

v důsledku toho většina těchto „východních“ komunistů nevěnovala dostatečnou pozornost 

politické, sociální a hospodářské situaci v jednotlivých asijských zemích a v tomto rámci 

zejména sociálně-hospodářské struktuře tamního obyvatelstva. Měli tak tendenci přeceňovat 

úlohu místního dělnictva, které však ve většině východních zemí představovalo jen velmi 

úzkou sociální vrstvu, popřípadě tradičních městských pracujících vrstev, které tvořili 

především řemeslníci a námezdní pracovní síly pracující v malých dílnách a krámcích. Tyto 

vrstvy a stejně tak i rolnictvo, však ve své velké většině nemohly (s ohledem na značnou 

roztříštěnost, tradiční konzervatismus a nevzdělanost a s ní související nízkou obeznámenost s 

myšlenkami socialismu) posloužit jako hybná síla socialistické revoluce. Část „východních“ 

komunistů si to nicméně uvědomovala, přičemž hodlala tento problém řešit prosazením 

revoluce cestou ozbrojené intervence vycházející ze sovětského Ruska.  

Druhý směr byl ve svém počátku spojen zejména se jménem K. Trojanovského, u kterého 

se poprvé objevují myšlenky, které byly později dále rozpracovány V. I. Leninem v jeho 

návrhu rezoluce o koloniální a národnostní otázce, předloženém v létě 1920 na II. kongresu 

Kominterny.  

Pro tento směr bylo charakteristické, že revolučnímu hnutí v závislých a polozávislých 

zemích byl ve srovnání s revolučním hnutím v rozvinutých zemích přikládán druhořadý, 

neplnoprávný význam, svým způsobem ne nepodobný obdobný rozdílné úloze přisuzované 

dělníkům a rolníkům v socialistické revoluci. Závislé a polozávislé země v této koncepci 

představovaly do značné míry jen nástroj mající napomoci vítězství socialistické revoluce 
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v rozvinutých zemích. Stoupenci tohoto směru si byli vědomi, že země Východu nebyly 

doposud připraveny na přijetí socialistických myšlenek a rovněž tak na okamžité provedení 

socialistické revoluce. V důsledku toho se proto orientovali na podporu národně-

osvobozeneckého boje, přičemž pod jeho pláštíkem mělo dojít v rámci dlouhodobého procesu 

k vybudování více či méně početných komunistických stran s hlavní oporou v rolnictvu a 

městských řemeslnických vrstvách.  

Součástí těchto myšlenek byla představa budoucího přerůstání revoluce národně-

osvobozenecké v revoluci socialistickou, respektive připuštění možnosti, aby země Východu, 

kterým by se dostalo všestranné pomoci socialistických států, pominuly vývojové stádium 

kapitalismu a přešly z předkapitalistických forem upořádání rovnou k socialismu. 

Tento přístup, prosazovaný zejména Leninem, byl ve srovnání s předchozím pragmatičtější 

a více odpovídal existující situaci, jakož i finančním a vojenským možnostem sovětského 

Ruska. V důsledku toho byl posléze přijat II. kongresem Kominterny (a v nepatrně 

radikálnější podobě také I. sjezdem národů Východu v Baku) jako základní vodítko pro 

politiku komunistických stran v zemích Východu.  
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2. Sovětská politika vůči Afghánistánu 

 

2.1 První kroky sovětské vlády ve vztahu k Afghánistánu 

Nová sovětská vláda se poprvé dotkla problematiky vztahu k muslimským národům 

Blízkého východu a střední Asie v Prohlášení předsedy Rady lidových komisařů V. I. Lenina 

a lidového komisaře pro národnosti J. V. Stalina ke všem pracujícím muslimům Ruska i 

Východu z 20. listopadu 1917 (3. prosince 1917).1 V dokumentu byla vyjádřena ochota 

nového ruského režimu pomoci získat těmto národům svobodu tváří v tvář „loupežníkům“, tj. 

evropským velmocím, a výzva ke společnému boji proti nim. Národy Východu měly získat 

právo na svobodné sebeurčení. Dokument se věnoval i několika konkrétnějším problémům 

(např. otázce Cařihradu či dohodě o sférách vlivu v Persii), problematika Afghánistánu v něm 

však nijak blíže zmíněna nebyla. I přesto však prohlášení v Afghánistánu, kam se dostalo 

počátkem roku 1918 prostřednictvím indických politických emigrantů, vyvolalo velice 

příznivý dojem.2 

Sovětská vláda od samého počátku považovala Afghánistán za plně nezávislý a suverénní 

stát.3 Tento sovětský postoj se promítal i do mírových rozhovorů v Brestu-Litevsku, které 

probíhaly od prosince 1917 do března 1918, kde byla otázka sovětského vztahu 

k Afghánistánu poprvé oficiálně, byť pouze na okraj, zmíněna. Výsledná mírová smlouva 

mezi Ruskem a státy Ústředních mocností z 3. března 1918 totiž hovořila ve svém článku 7 o 

Afghánistánu jako svobodném a nezávislém státě: „Vycházeje z faktu, že Persie a 

Afghánistán se ukazují svobodnými a nezávislými státy, smluvní strany se zavazují uznávat 

politickou a ekonomickou nezávislost a teritoriální nedotknutelnost Persie a Afghánistánu.“4 

Ustanovení článku 7 bylo v dané situaci zcela logické a plně vyhovovalo zájmům obou 

smluvních stran. Tj. jak výše načrtnuté sovětské politice, tak i německým snahám získat 

podporu Afghánistánu (a Persie) v boji proti Velké Británii.  

Bylo to také poprvé od doby druhé britsko-afghánské války let 1878–1880,5 kdy nějaký 

mezinárodní dokument pohlížel na Afghánistán jako na nezávislý a suverénní stát.6  Z tohoto 

                                                 
1 Igor Nikolajevič Zemskov et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom I, (Moskva: Gospolitizdat, 1957), 
č. 18, s. 34–35 (dále jen DVP SSSR I). 
2 Leonid Borisovič Teplinskij, Istorija sovětsko-afganskich otnošenij (Moskva: Mysl, 1988), 22. 
3 Vadim Alexandrovič Romodin, Očerki po istorii i istorii kultury Afghanistana. Seredina XIX. – pervaja treť XX 
v. (Moskva: Nauka, 1983), 45. 
4 DVP SSSR I, č. 78, s. 123. 
5 Druhá britsko-afghánská válka jak známo skončila omezením afghánské nezávislosti a ztrátou práva vést 
nezávislou zahraniční politiku.  
6 Zarina Radžabová, „Hnutí za reformy a nezávislost v Afghánistánu na přelomu 19. a 20. století“ (kandidátská 
disertační práce, Orientální ústav ČSAV, 1989), 130. 
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důvodu se brest-litevské mírové smlouvě dostalo velké pozornosti i v samotném 

Afghánistánu. Již v červnu 1918 bylo její plné znění otištěno na stránkách oficiózního listu 

Sirádž al-achbár-e afgháníja (Svítilna afghánských zpráv).7 List při této příležitosti zhodnotil i 

pozici nové sovětské vlády: „Veškerá politika, jež byla charakteristická pro období ruského 

carismu, se od základů změnila – jak v samotném státě, tak i v Asii a v oblasti mezinárodních 

vztahů vůbec.“8 

V téže době, 4. června 1918, vyjádřila Rada lidových komisařů RSFSR připravenost zřídit 

v Afghánistánu své diplomatické zastoupení.9 Tento záměr nebyl nijak náhodný. Vynucovala 

si jej britská okupace severozápadní Persie a podpora protisovětským prvkům (mj. eserům a 

menševikům) v Zakaspicku vrcholícím protisovětským povstáním v Ašchabadu v červenci 

1918.10 Na sovětské straně v souvislosti s tím panovaly obavy, že Britové by mohli využít 

Afghánistán jako nástroj k potlačení sovětské moci v Turkestánu (zvláště když z pohraniční 

pevnosti Kuška začaly přicházet zprávy, že Afghánistán přisunoval k hranici početné 

vojenské jednotky), nebo přinejmenším využít jeho území jako základny pro intervenci.11 

Turkestánskému Ústřednímu výkonnému výboru12 byl proto s ohledem na probíhající 

občanskou válku svěřen úkol podniknout kroky k navázání oficiálních diplomatických vztahů 

s Afghánistánem.13 V návaznosti na to byl v srpnu 1918 na základě rozhodnutí Rady lidových 

komisařů Turkestánské sovětské federativní republiky do Afghánistánu vyslán Konstantin 

Ivanovič Slivickij, dosavadní předseda sovětu v Kušce a náčelník štábu v tamní pevnosti. Jeho 

úkolem bylo vyjasnit afghánským představitelům principy zahraniční politiky nového Ruska a 

zabránit tomu, aby se Afghánistán přiklonil na britskou stranu a aby umožnil Britům využít 

                                                 
7 Jeho redakce se nicméně nacházela v rukou reformně zaměřených opozičních činitelů. Viz Radžabová, „Hnutí 
za reformy“, 130. 
8 Citováno podle Radžabová, „Hnutí za reformy“, 130–131. 
9 Romodin, Očerki, 45. 
10 K britským aktivitám v Zakaspicku viz Michael Sargent, British Military Involvement in Transcaspia (1918–
1919) (Camberley: Conflict Studies Research Centre, 2004). 
11 Alexandr Naumovič Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka v gody graždanskoj vojny 
(1918–1920) (Moskva: Nauka, 1964), 266–267. 
12 Romodin, Očerki, 45. Turkestánský Ústřední výkonný výbor představoval kolektivní hlavu Turkestánské 
sovětské federativní republiky, která tvořila součást RSFSR. 
13 Joanna Modrzejewka-Leśniewska, Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919–1924  
(Varšava: DiG, 2001), 44. Je ovšem otázkou, zda tento úkol byl Turkestánskému Ústřednímu výkonnému 
výboru svěřen Moskvou, či zda jej podnikl z vlastní iniciativy. Turkestán byl toho času již odříznut od 
centrálního Ruska a navzdory existenci radiotelegrafního spojení mezi Moskvou a Taškentem (respektive 
Kuškou) v Turkestánu ještě v listopadu 1918 neměli ponětí ani o tak základních věcech, jako byl termín 
posledního sjezdu KSR[b] či bližší informace o aktuálním stranickém programu a politice. Viz V. V. Anikejev, A. 
I. Bulatov a L. I. Jastrebova, eds., Perepiska Sekretariata CK RKP(b) s mestnymi partyjnymy organizacijami 
(Nojabr–děkabr 1918 gg.). Sbornik dokumentov (Moskva: Izdatěľstvo političeskoj literatury, 1970), č. 172, s. 
143. 
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afghánského území jako nástupiště pro intervenci proti sovětskému Rusku. Současně s tím 

měl paralyzovat britský vliv a přimět Afghánce k navázání diplomatických vztahů.14  

Slivickij, který odcestoval do Afghánistánu 10. srpna 1918, se však v létě 1918 dokázal 

dostat jen do Herátu. Zde se mu nicméně podařilo místním afghánským představitelům 

vysvětlit základy sovětské politiky na Východě a zmírnit napětí v pohraničních oblastech 

sousedících s Kuškou.  

Mezitím se situace na Blízkém východě a ve střední Asii značně přiostřila. Britská vojska , 

která již okupovala Persii, zahájila intervenci do Turkestánu, přičemž se přiblížila i rusko-

afghánským hranicím.15 Afghánistán se tak fakticky ocitl v britských kleštích. S ohledem na 

tuto situaci afghánský emír Habíbulláh, který i jinak zastával probritskou pozici, odmítl vyjít 

sovětským nabídkám vstříc.16 Naopak se orientoval na utužení spolupráce s Velkou Británií. 

Otevřeně také podporoval bucharského emíra,17 kterému nabídl uzavření spojenecké smlouvy 

zaměřené proti sovětskému Rusku.18 Kromě toho vyslal do Buchary afghánské vojáky, kteří, 

kteří byli zařazeni do tamní armády, a umožnil také transport britských zbraní přes afghánské 

území do střední Asie.19  

Sovětské úřady v Turkestánu se za daných okolností začaly obávat možnosti, že Britové se 

pokusí využít Afghánistánu coby základny pro potlačení revolučního hnutí ve střední Asii. A 

od toho se odvíjel i jejich další zájem o Afghánistán. V závěru roku 1918 proto podnikly další 

pokus navázat spojení s afghánskou vládou. Komisariát zahraničních věcí Turkestánu 

připravil dopis adresovaný afghánskému emírovi. Dopis měl do Kábulu dopravit emírův 

bratranec Ibrahím Chán, který žil v exilu v Samarkandu. Celá věc však ztroskotala, protože 

emír Habíbulláh odmítl povolit Ibrahímu Chánovi vstup do země.20 

                                                 
14 Dmitrij Alexejevič Makejev et al., Centralnaja Azija i Južno-Kaspijskij region v vostočnoj politike Sovětskoj 
Rossii (1917–1922 gg.) (Vladimir: Vladimirskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitět, 2004), 99. Viz též 
Jurij Alexejevič Rubčenko, „Slivickij Konstantin Konstantinovič – pěrvyj radiorazvědčik i radioljubitěl 
Turkestana?“, ORZ.ru – Server radioljubitělej Rossiji, http://www.qrz.ru/articles/article452.html (staženo 27. 
ledna 2013). 
15 V létě 1918 se Britové s pomocí oddílů zakaspické prozatímní vlády pokusili získat kontrolu i nad pevností 
Kuška. 
16 Romodin, Očerki, 45. 
17 Vztahy mezi bucharským emírem a sovětskými úřady v Turkestánu byly od března 1918, od porážky 
sovětského pokusu likvidovat emírovu moc, napjaté. Emír se proto snažil hledat spojence proti případnému 
dalšímu sovětskému vpádu. Viz Sergej B. Panin, Sovětskaja Rossija i Afghanistan. 1919–1929 (Moskva – 
Irkutsk: Izdatěľstvo Irkutskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo instituta, 1998), 52 a nn. 
18 Radžabová, „Hnutí za reformy“, 133. Poté, co se na podzim 1918 afghánské pomocné oddíly v počtu dvou 
tisíc mužů pod vlivem sovětské agitace vzbouřili, došlo k dočasnému ochlazení bucharsko-afghánských vztahů. 
Viz Vladimir Leonidovič Genis, „S Bucharoj nado končat…“. K istorii butaforskych revolucij (Moskva: MNPI, 
2001), 4 a nn. 
19 Leonid Borisovič Teplinskij, SSSR i Afganistan. 1919–1981 (Moskva: Nauka, 1982), 18. 
20 Teplinskij, SSSR i Afganistan, 18–19. 
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Obavy z britského obklíčení Afghánistánu a Habíbulláhova probritská politika ve svém 

důsledku vyostřily dlouhodobé napětí mezi ním a reformisticky zaměřenou tzv. 

mladoafghánskou a konzervativní tzv. staroafghánskou opozicí. Obě tyto skupiny požadovaly 

obnovení plné nezávislosti země.21 Emír však nebyl ochoten k žádným ústupkům. Na 

afghánské politické scéně v důsledku toho došlo k přeskupení sil v emírův neprospěch. Krize 

kulminovala v závěru února 1919, kdy byl emír Habíbulláh zavražděn a na trůn se po menších 

sporech, kdy za nového panovníka byl nejprve prohlášen Habíbulláhův bratr a vůdce 

staroafghánské strany Nasrulláh Chán, dostal jeho třetí syn Amánulláh, který byl 

jednoznačným stoupencem mladoafghánského programu boje za nezávislost a reformy. 

Amánulláh již krátce po nástupu na trůn 28. února 1919 vyhlásil nezávislost země.22 

Současně se počátkem března 1919 obrátil dopisem na indického místokrále lorda 

Chelmsforda, kterého vyzval k revizi britsko-afghánských vztahů ve smyslu obnovy plné 

nezávislosti země. Lord Chelmsford však otázku nezávislosti ve své odpovědi přešel 

mlčením. Amánulláh proto postavil proti britským pokusům bránit obnově afghánské 

suverenity a nezávislosti sblížení se sovětským Ruskem.23 

Při vlastní navázání diplomatických styků mezi RSFSR a Afghánistánem sehráli jistou roli 

neoficiální představitelé obou zemí, kteří do určité míry pomohli připravit půdu pro výměnu 

oficiálních misí. Jestliže v sovětském případě byl takovým představitelem Konstantin 

Ivanovič Slivickij, tak afghánským neoficiálním představitelem, který navštívil Moskvu, byl 

jeden z vůdců indického emigrantského centra v Kábulu a předseda exilové Prozatímní vlády 

Indie prof. Muhammad Barakatulláh. 

Slivickému se během jeho pobytu v Herátu podařilo navázat kontakty s představiteli 

mladoafghánců a posléze, po svém příjezdu do Kábulu na počátku roku 1919, i s jejich 

hlavním ideologem Mahmúdem Begem Tarzím. Slivickij využil těchto kontaktů a poskytl 

novému emírovi podrobné informace o principech zahraniční politiky RSFSR. Emír jej pak 

často zval k osobnímu setkání a dotazoval se jej na situaci v sovětském Rusku a další 

mezinárodní události.24  

Muhammad Barakatulláh byl rovněž blízký mladoafgháncům a požíval Amánulláhovy 

důvěry. V lednu 1919 se společně s dalšími zástupci indické revoluční emigrace a Prozatímní 
                                                 
21 Leonid Borisovič Teplinskij, 50 let sovětsko-afganskich otnošenij. 1919–1969 (Moskva: Nauka, 1971) 14–15. 
22 Nebylo náhodou, že se tak stalo nedlouho poté, co se britská vojska začala stahovat ze Zakaspicka. Viz 
Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 270. 
23 Emír však úsilí prolomit afghánskou mezinárodní izolaci nehodlal omezovat jen na vztahy se svým severním 
sousedem, ale podnikl kroky k navázání diplomatických vztahů dalšími státy – Bucharou, Persií, Tureckem. 
K tomu blíže viz Ludwig Warran Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century (Tucson: 
The University of Arizona Press, 1974), 52. 
24 Makejev et al., Centralnaja Azija, 99–100. 
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vlády Indie – M. P. T. Áčárjou a Abdurem Rábem vydal do Ruska.25 Cílem jeho cesty bylo 

sondovat možnosti spolupráce s novou ruskou vládou a případně získat její pomoc pro 

Afghánistán a všechny protibritské síly ve střední Asii včetně indické revoluční emigrace.26  

Barakatulláhovi a jeho doprovodu se v dubnu 1919 podařilo přes všechny obtíže přijet ze 

střední Asie do Moskvy. Barakatulláh si byl vědom, že na úspěchu či porážce sovětské moci 

závisí osud mnoha národů Východu, mj. i Indie, bojujících za své osvobození. Již krátce po 

příjezdu do Moskvy, 22. dubna 1919, proto adresoval V. I. Leninovi memorandum, ve kterém 

sliboval sovětské vládě cenné služby v boji proti společnému nepříteli sovětského Ruska a 

islámu – proti Velké Británii.27 Ujistil také Lenina o anglofobních názorech nového 

afghánského emíra a navrhl sovětské vládě uzavřít s ním spojenectví zaměřené proti 

britskému panství v Indii. Soudil totiž, že Rusko by mělo přejít k aktivním vojenským 

operacím v Turkestánu a nakonec je završit invazí do Indie. Barakatulláh v této souvislosti 

podtrhl, že do Afghánistánu by měly být poslány elitní vojenské části, jejichž předvoj by byl 

složen s muslimských vojáků. Požádal také o finanční pomoc afghánské vládě ve výši 

jednoho milionu liber šterlinků ve zlatě a dále o dodávky výzbroje pro připravovanou válku 

s Velkou Británií. Velkou pozornost věnoval mj. propagandistické přípravě obyvatelstva 

Turkestánu, Afghánistánu a příhraničních oblastí Indie, obývaných paštunskými kmeny, 

k boji proti Velké Británii. Žádal proto o poskytnutí tiskárenského vybavení, britské a perské 

tiskařské typy, a nakonec papír pro tištění knih a brožur nábožensko-politického charakteru, 

jejichž cílem mělo být získat tamní obyvatelstvo pro myšlenku boje proti Velké Británii.28 

Krátce řečeno, Barakatulláh přeložil Leninovi plán na sjednocení muslimů střední Asie proti 

Velké Británii, jehož jádrem mělo být spojenectví mezi RSFSR a Afghánistánem a jeho cílem 

vyhnání Britů z Indie. Sovětské Rusko v jeho rámci mj. mělo napomoci indické revoluční 

emigraci v dosažení jejího konečného cíle – nezávislosti Indie.  

Počátkem května, 7. května 1919, byl Muhammad Barakatulláh přijat V. I. Leninem, 

kterému předal návrh navázat přátelské vztahy s Afghánistánem. Barakatulláh dobře věděl o 

sovětském zájmu o Východ a ujistil Moskvu, že vyhlášení afghánské nezávislosti a slavnostní 

                                                 
25 Koka Alexandrovna Antonova, Grigorij Maximovič Bongard-Levin a Grigorij G. Kotovskij, Dějiny Indie. 
Stručný přehled (Praha: Svoboda, 1980), 474. K jejich pobytu a činnosti v Turkestánu viz Chejfec, Sovětskaja 
Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 271–272. 
26 Nejednalo o první pokus tohoto druhu. První takový pokus o získání ruské podpory učinili mladoafghánci a 
příslušníci indické revoluční emigrace v Afghánistánu, kteří spolu úzce spolupracovali, už v únoru 1916, kdy 
zaslali caru Mikuláši II. dopis s prosbou o pomoc proti Velké Británii. Carská vláda však na dopis neodpověděla. 
Po únorové revoluci, 6. května 1917 obě skupiny zopakovaly svou dřívější iniciativu. Na rozdíl od předchozího 
případu se jim tentokrát již dostalo odpovědi, leč odmítavé. Viz Teplinskij, SSSR i Afganistan, 17. 
27 Jurij N. Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina. Borba za Centralnuju Aziju (Moskva: Jauza, 2008), 43–44. 
28 Ibid. 
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anulování britsko-ruské smlouvy z roku 1907 zcela jistě povede k válce mezi Afghánistánem 

a Velkou Británií.29 Barakatulláh proto s ohledem na tuto perspektivu navrhl uzavřít mezi 

sovětským Ruskem a Afghánistánem spojenectví namířené proti společnému nepříteli.30 

Záznam rozhovoru nebyl pořízen, nicméně je očividné, že Lenin nemohl Barakatulláhovi 

v podmínkách vrcholící občanské války a nedostatku bližších informací o situaci 

v Afghánistánu slíbit žádnou podstatnou pomoc.31  

Pozornost, které se Barakatulláhovi v Moskvě dostalo, nebyla náhodná. Sovětské vedení 

v Moskvě se totiž od ledna 1919, kdy bylo obnoveno občanskou válkou přerušené pozemní 

spojení s Turkestánem, začalo zajímat o možnost navázat oficiální vztahy s Afghánistánem, 

případně s ním uzavřít spojenectví zaměřené proti Velké Británii.32 Lidový komisariát 

zahraničních věcí začal připravovat vyslání diplomatické mise do Kábulu, avšak její příprava 

postupovala z řady důvodů pomalu. Přípravu mise brzdila napjatá vnitřní situace a vývoj na 

frontách občanské války, kdy spojení mezi Moskvou a Taškentem, které mělo tak jako tak 

pouze provizorní charakter, bylo stále ohrožováno bělogvardějskými silami, až bylo v dubnu 

1919 znovu přerušeno.33 Moskva navíc dlouho postrádala dostatek informací o politické 

orientaci nového afghánského panovníka.34  

Sovětské pohraniční orgány se o únorových událostech v Afghánistánu dozvěděly v březnu 

1919 z operativních zdrojů.35 První informace však byly nepřesné a zavádějící. Do Taškentu 

dorazily zprávy, že na trůn usedl Nasrulláh Chán a v zemi se rozhořel boj o moc mezi 

Nasrulláhem a následníkem trůnu Inájatulláhem Chánem, který byl známý svými 

probritskými názory. Tyto informaci dále posílil Kâzim Bey, bývalý člen  mise Niedermayera 

a von Hentinga,36 který t. č. pobýval v Turkestánu. Kâzim Bey navrhl sovětskému vedení, aby 

vyslalo do pohraničního města Termezu zástupce, který by Afgháncům předal oficiální listinu 

o úmyslech sovětské strany navázat s vládou Nasrulláha Chána diplomatické vztahy.  
                                                 
29 V Moskvě dosud nevěděli, že uvedený konflikt již mezitím 3. května 1919 vypukl. 
30 Panin, Sovětskaja Rossija, 17–18. 
31 Barakatulláh se kromě toho věnoval i veřejné propagaci svých myšlenek. Viz např. V. V. Anikejev, A. I. 
Bulatov a L. I. Jastrebova, eds., Perepiska Sekretariata CK RKP(b) s mestnymi partyjnymy organizacijami 
(Janvar–mart 1919 gg.). Sbornik dokumentov (Moskva: Izdatěľstvo političeskoj literatury, 1971), č. 447, s. 372–
373. Po ukončení své mise v Moskvě se Barakatulláh přesunul do střední Asie, kde v letech 1919 a 1920 
participoval na protibritské propagandistické a agitační práci mezi muslimským obyvatelstvem.  
32 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 40. 
33 Anikejev, Bulatov a Jastrebova, eds., Perepiska Sekretariata CK RKP(b) s mestnymi partyjnymy 
organizacijami (Janvar–mart 1919 gg.), č. 572, s. 520. 
34 Panin, Sovětskaja Rossija, 14. 
35 Ibid, 8. 
36 Šlo o německo-osmanskou diplomatickou misi, která byla na jaře 1915 vyslána do Afghánistánu s cílem 
přimět afghánského emíra k vyhlášení plné nezávislosti na Britské říši, k vstupu do světové války na straně 
Ústředních mocností a k útoku na Indii. K činnosti mise viz blíže Abdula Ali Arghandawi, British Imperialism 
and Afghanistan´s Struggle for Independence 1914–21 (Nové Dillí: Munshiram Mahoharlal Publishers, 1989), 
77 a nn. 
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Návrh nezůstal bez odpovědi ze sovětské strany, ale vzhledem k výše popsaným obtížím se 

Moskva rozhodla svěřit úkol vyslat diplomatickou misi do Afghánistánu vládě Turkestánské 

autonomní sovětské republiky.37 Na příkaz Moskvy proto lidový komisař zahraničních věcí 

sovětského Turkestánu E. E. Bogojavlenskij adresoval 27. března 1919 afghánské vládě38 

dopis s návrhem navázat přátelské vztahy. Bogojavlenskij v dopise zároveň afghánskou vládu 

informoval, že za tímto účelem byl z Moskvy do Taškentu vyslán N. Z. Bravin.39 V dopise 

byly dále vyloženy základní principy sovětské politiky na Východě, mj. vyhlášení neplatnosti 

britsko-ruské smlouvy z roku 1907, která ponechávala Afghánistán v britské sféře vlivu.40  

V Taškentu tehdy stále ještě nevěděli, že na afghánský trůn nastoupil Amánulláh. 

Turkestánskému vedení toho času bylo očividně jedno, s kým v Afghánistánu naváže vztahy, 

jen když nový emír zastával protibritskou pozici.41 Krátce po odeslání Bogojavlenského 

dopisu, 6. dubna 1919, termezské zpravodajské středisko sdělilo do Taškentu, že na 

afghánský trůn nastoupil Amánulláh Chán a že Nasrulláh Chán byl po příjezdu do Kábulu 

uvězněn. Zpravodajské středisko v Kušce poté informovalo Taškent, že v Afghánistánu 

probíhají represe proti odpůrcům Amánulláha Chána. Rozporuplné údaje a nejasná 

zahraničněpolitická orientace afghánské vlády následně přiměly sovětské vedení v Taškentu 

zaujmout opatrnější pozici k událostem v Afghánistánu.42  

Přesnější informace o vývoji v Afghánistánu však nijak sovětské vedení v Moskvě 

neodradily od myšlenky vyslat do Kábulu diplomatickou misi. Prakticky současně 

s Bogojavlenského dopisem afghánskému emírovi sovětská vláda přidělila rozhodnutím ze 4. 

dubna 1919 finanční prostředky Ústřednímu výkonnému výboru Turkestánu k financování 

cesty sovětské diplomatické mise z Taškentu do Kábulu.43  

V čele této mise stanul, jak již bylo výše řečeno, N. Z. Bravin. Nikolaj Zacharovič Bravin 

byl bývalý carský diplomat, který se po říjnové revoluci přidal na stranu nové sovětské vlády. 

Před svým jmenováním do Kábulu sloužil jako první sovětský představitel v Persii.44 Posléze 

byl v prosinci 1918 vyslán do střední Asie, kde působil jako zvláštní komisař pro zahraniční 

záležitosti.45  

                                                 
37 Nový oficiální název Turkestánské sovětské federativní republiky od října 1918. 
38 Panin, Sovětskaja Rossija, 14. 
39 Teplinskij, Istorija, 33. 
40 Makejev et al., Centralnaja Azija, 98. 
41 Panin, Sovětskaja Rossija, 9. 
42 Ibid. 
43 Teplinskij, 50 let, 19. 
44 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina,  42. 
45 Modrzejewka-Leśniewska, Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 63. 
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O jeho jmenování do funkce představitele sovětského Turkestánu v Kábulu se zasloužil E. 

E. Bogojavlenskij, který vůči Bravinovi choval osobní sympatie. Učinil tak bez předběžného 

souhlasu Moskvy, která zpočátku se jmenováním Bravina do čela sovětské diplomatické mise 

nesouhlasila. Bravin byl pro sovětské vedení s ohledem na svou minulost ideově cizím 

prvkem a nepožíval jeho důvěry.46   

Bravin byl do Afghánistánu oficiálně vyslán jako představitel vlády Turkestánské 

autonomní sovětské republiky, kterému bylo dočasně svěřeno funkce zplnomocněného 

představitele sovětského Ruska. Jeho úkolem bylo oficiálně vyrozumět afghánskou vládu o 

sovětském uznání afghánské nezávislosti a získat emírův souhlas s navázáním diplomatických 

vztahů a svým pověřením.47  

Mezitím byl počátkem dubna 1919 po diskusích o zahraničněpolitickém kursu v rámci 

afghánských vládnoucích kruhů schválen Amánulláhův záměr obrátit se na sovětské Rusko. 

Amánulláh proto 7. dubna 1919 adresoval V. I. Leninovi a M. I. Kalininovi poselství 

s návrhem přátelství.48 Amánulláh v poselství49 informoval o okolnostech svého nástupu na 

trůn a ujistil, že Afghánistán byl vždy straníkem svobody a rovnoprávnosti, ačkoliv dosud byl 

z jistých příčin50 zbaven možnosti udržovat spojení a vztahy s jinými státy a národy. Současně 

byl do Moskvy odeslán i doprovodný dopis afghánského ministra zahraničních věcí Mahmúda 

Bega Tarzího adresovaný sovětskému lidovému komisaři zahraničních věcí G. V. Čičerinovi 

s prosbou napomoci navázání přátelských vztahů.51  

O týden později, 14. dubna 1919, předali afghánští kurýři oba dopisy představitelům 

sovětu pohraničního města Termez. Následně byly oba dokumenty zaslány do Taškentu 

místnímu lidovému komisariátu zahraničních věcí. Zde pak byly přeloženy do ruštiny a 22. 

května 1919 byl jejich překlad zaslán do Moskvy prostřednictvím místní radiotelegrafní 

stanice, která toho času (společně s další a výkonnější radiostanicí v Kušce) představovala 

jediné spojení mezi Taškentem a Moskvou.52 Zatímco je pochopitelné, že odeslání originálů 

                                                 
46 Informace uvedená v Bogojavlenského dopise afghánské vládě z 27. března 1919, podle které Bravin byl do 
Taškentu vyslán s cílem navázat přátelské vztahy a Afghánistánem, se proto nezakládá na pravdě. Viz Panin, 
Sovětskaja Rossija, 15. 
47 Romodin, Očerki, 51. 
48 Z afghánské strany se jednalo o samostatný krok, protože dopis E. E. Bogojavlenského z 27. března 1919 byl 
do Kábulu doručen až v květnu 1919. Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 15.  
49 Text poselství viz G. K. Dějev et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom II, (Moskva: Gospolitizdat, 
1958), č. 116, s. 175 (dále jen DVP SSSR II).  
50 Na základě smlouvy z Gandamaku z května1879, uzavřené mezi Afghánistánem a Velkou Británií, se 
Afghánistán musel zříci samostatné zahraniční politiky a veškeré spojení s cizími státy uskutečňovat britským 
prostřednictvím. 
51 DVP SSSR, II, č. 116, s. 175. 
52 Rubčenko, „Slivickij Konstantin Konstantinovič – pěrvyj radiorazvědčik i radioljubitěl Turkestana?“, 
http://www.qrz.ru/articles/article452.html (staženo 27. ledna 2013). 
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se zdrželo kvůli přerušení železničního spojení mezi Taškentem a Moskvou v oblasti 

Orenburgu frontou občanské války, zůstává otázkou, co bylo příčinou toho, že mezi převzetím 

obou dopisů sovětskými přestaviteli v Termezu a jejich radiotelegrafickým odesláním do 

Moskvy uplynul více než měsíc. 

Afghánská iniciativa, která byla podniknuta nezávisle na obdobném kroku E. E. 

Bogojavlenského,53 byla prvním narušením zahraničněpolitické blokády RSFSR a byla proto 

náležitě vysoce oceněna sovětským vedením. Již 22. května 1919 byla do Taškentu 

radiotelegraficky zaslána kladná sovětská odpověď podepsaná V. I. Leninem a vidovaná G. 

V. Čičerinem a M. I. Kalininem. E. E. Bogojavlenskij dostal příkaz zaslat ji do Kábulu. 

K tomu však nedošlo až s určitým zpožděním.54 Depeše z Moskvy totiž dorazila do Taškentu 

nedlouho poté, co 3. května 1919 začala britsko-afghánská válka.55 Britové totiž odmítli uznat 

nezávislost Afghánistánu a pokoušeli se obnovit zde své pozice silou zbraní. Afghánský 

ministr zahraničních věcí Mahmúd Beg Tarzí se za této situace 14. května 1919 znovu obrátil 

dopisem na Moskvu, ve kterém ji oficiálně informoval o válce s Velkou Británií a vyzval ji 

k vyslání sovětského diplomatického představitele do Afghánistánu. Současně vyjádřil naději, 

že příjezd sovětské delegace vytvoří základ pro spojenectví mezi oběma zeměmi.56  

Informace o vypuknutí britsko-afghánské války dorazila do Moskvy až po 22. květnu 

1919.57 Pro Moskvu to byla neočekávaná novinka. Sovětské vedení si sice bylo vědomo 

napětí v britsko-afghánských vztazích, avšak v žádném případě neočekávalo, že události se 

začnou tak rychle vyvíjet, navíc ve směru, který byl pro sovětskou stranou velmi výhodný. 

Moskva, která doposud ponechávala udržování spojení s Afghánistánem v rukou 

turkestánského vedení, a která chovala velké pochybnost stran možností využít zaostalý 

Afghánistán v boji proti svému hlavnímu protivníkovi na Východě – proti Velké Británii, 

nyní začala vztahům s Afghánistánem věnovat velkou pozornost.58 

Zpráva o vypuknutí britsko-afghánské války si vynutila úpravu sovětské odpovědi na 

poselství emíra Amánulláha ze 7. dubna 1919. Už 27. května 1919 podepsal V. I. Lenin 

novou verzi odpovědi (vidovanou opět G. V. Čičerinem a M. I. Kalininem), ve které vyjádřil 

souhlas s navázáním diplomatických vztahů. Současně vyzval k vyslání afghánského 

oficiálního představitele do Moskvy a navrhl vyslat do Kábulu představitele sovětské vlády. 
                                                 
53 Jeho dopis z března 1919 dorazil do Kábulu až počátkem května 1919. Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 15. 
54 Panin, Sovětskaja Rossija, 18. 
55 K průběhu války z britského pohledu viz George Noble Molesworth, Afghanistan 1919. An Account of 
Operations in the Third Afhan War (London: Asia Publishing House, 1962). Z afghánského pohledu viz 
Mohammed Ali, Afghanistan. The War of Independence 1919 (Kábul: s. e., 1960). 
56 Panin, Sovětskaja Rossija, 18. 
57 Ibid. 
58 Ibid., 19. 
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Avšak zatímco původní verze z 22. května 1919 obsahovala obecné ujištění o sovětské 

podpoře afghánskému úsilí o samostatnost, nyní mělo navázání diplomatických vztahů mezi 

oběma zeměmi otevřít „široké možnosti pro poskytování vzájemné pomoci proti jakýmkoliv 

útokům zahraničních kořistníků na cizí svobodu a cizí majetek.“59 

Tímto dopisem se obvykle datuje navázání diplomatických vztahů mezi RSFSR a 

Afghánistánem.60 S ohledem na průběh občanské války byl jeho text odeslán do Taškentu 

radiotelegraficky a odtud poté pozemní cestou do Kábulu. Příslušný radiotelegram však byl 

přijat nejen v Taškentu, ale i v Kábulu, jelikož K. I. Slivickij t. č. v tamní citadele Bálá hisár 

zprovoznil radiostanici (tvořenou ovšem pouze přijímací aparátem), zanechanou v Kábulu 

ještě německou misí Niedermayera a von Hentinga. Večer 28. května 1919 tak K. I. Slivickij 

přijal text Leninova a Kalininova dopisu, který následně přeložil do jazyka darí a ráno 29. 

května 1919 jej předal skrze ministra zahraničních věcí Mahmúda Bega Tarzího emírovi.61 

Leninův dopis dorazil do Kábulu právě v době, kdy afghánská vláda nutně potřebovala 

podporu ze zahraničí. Navzdory počátečním úspěchům afghánský postup uvázl a počátkem 

června 1919 byli Afghánci nuceni požádat o příměří. Ne zcela příznivý průběh válečných 

operací, politická situace v Indii a perspektivy materiální pomoci, tj. dodávek zbraní a munice 

Afgháncům ze strany RSFSR (v závislosti na pro sovětskou stranu příznivém vývoji na 

východní frontě občanské války) přinutily britskou vládu souhlasit s příměřím, a posléze 8. 

srpna 1919 v Rávalpindí uznat afghánskou nezávislost.  

 

2.2 Výměna prvních diplomatických misí mezi Moskvou a Kábulem 

Ještě před vypuknutím třetí britsko-afghánské války počátkem dubna 1919 emír 

Amánulláh jmenoval generála Muhammada Valího Chána, jednoho z aktivních účastníků 

mladoafghánského hnutí a hlavu emírových pážat, svým velvyslancem v Buchaře. Jak se záhy 

ukázalo, jeho skutečným úkolem bylo navázání diplomatických vztahů se sovětským 

Ruskem.62 Muhammad Valí Chán měl v čele mimořádné diplomatické mise odcestovat do 

Moskvy, kde měl vedle navázání diplomatických vztahů předat druhé Amánulláhovo 

poselství V. I. Leninovi, datované 21. dubna 1919, ve kterém emír sovětskému představiteli 

                                                 
59 DVP SSSR II, č. 116, s. 174. Viz též Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 50 (Praha, Svoboda 1989), 447–
448. Srovnej Panin, Sovětskaja Rossija, 18. 
60 Současně šlo v případě obou států o jejich první výslovné mezinárodní uznání jiným státem. Viz R. T. 
Achramovič, „Dogovor 1921 g. meždu Sovětskim gosudarstvom i Afganistanom i jeho značenije v istorii 
sovětsko-afganskich otnošenij“, in Polvěka mirnogo sotrudničestva. K pjatidesjatiletiju dogovorov Sovetskogo 
gosudarstva s Afganistanom, Iranom i Turcijej, ed. Nina Alexejevna Kuzněcova et al. (Moskva: Nauka, 1973), 
58. 
61 Romodin, Očerki, 49. Viz též Slivickij kromě toho vychoval první generaci afghánských radiotelegrafistů. 
62 Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs, 52–53. 
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osvětloval cíl mise. Mise měla podle tohoto dopisu vést se sovětskými představiteli rozhovory 

o navázání přátelských vtahů a zajištění oboustranných zájmů, tj. provést pouze přípravu pro 

podepsání budoucích smluv.63  

Moskva však nebyla jediným cílem afghánské mise. Po ukončení rozhovorů v Moskvě 

měla mise pokračovat dále do Evropy a zastupovat Afghánistán na pařížské mírové 

konferenci. Kromě toho byl Muhammad Valí Chán zplnomocněn navázat normální 

diplomatické vztahy Afghánistánu s ostatními evropskými státy a USA.  

Přibližně v téže době, v závěru dubna 1919, podnikl N. Z. Bravin a jeho mise svůj první 

pokus o překročení rusko-afghánských hranic. Bravin sice t. č. stále ještě neobdržel z Moskvy 

dokumenty potvrzující jeho diplomatický status, nicméně měl k dispozici dopis od E. E. 

Bogojavlenského pro afghánského emíra, což pro daný okamžik považoval za dostatečné. 

Cesta Bravinovy mise do Afghánistánu nebyla nijak jednoduchá, jelikož část sovětského 

území při afghánské hranici byla pod kontrolou nepřátelských sil. Předposlední dubnový den 

nicméně mise v počtu šestnácti osob64 překročila hranice u bucharské vesnice Basaga. V 

afghánské pohraniční vesnici Chámjáb se Bravin místním úřadům představil jako velvyslanec 

sovětského Ruska a předal jim Bogojavlenského poselství emírovi.65 Afghánské úřady však 

nepovolily misi pokračovat v cestě do Kábulu. Krátce nato byli členové mise neočekávaně 

zatčeni a uvězněni. Po devíti dnech vězení přišla zpráva od guvernéra Mazáre Šerífu, ve které 

sděloval, že Bogojavlenského dopis poslal do Kábulu. Členové sovětské mise byli poté 

propuštěni, avšak následujícího dne byli nuceni vrátit se do ruského Turkestánu. Guvernér 

totiž požadoval, aby sovětská mise opustila do příchodu odpovědi z Kábulu afghánské území. 

Incident se brzy vyjasnil. Guvernér Mazáre Šerífu, na jehož území se mise ocitla, nepatřil 

mezi stoupence nového emíra, ale mezi přívržence jeho sesazeného strýce. Snažil se proto 

bránit navázání kontaktů nové vlády se zahraničím. Emír Amánulláh, ihned jakmile se o věci 

dozvěděl, nařídil guvernéra uvěznit. Nový guvernér pak dostal příkaz přijmout sovětskou misi 

a poskytnout jí oficiální doprovod. Mise však byla toho času již pryč. Bravin totiž mezitím 

obdržel dopis od hlavy afghánského poselstva Muhammada Valího Chána, který mu 

navrhoval setkání v Taškentu nebo v Nové Buchaře a slíbil mu poskytnout doporučení a rady 

pro cestu do Kábulu. Bravin proto neváhal a odjel s celou misí do Nové Buchary.66 

                                                 
63 Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 15–16. 
64 Z toho jeden Afghánec, jeden Peršan, čtyři Indové a zbytek tvořili Rusové. Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 16. 
65 Viktor Grigorjevič Korgun, Istorija Afganistana. XX věk (Moskva, IV RAN – Kraft+, 2004), 64. 
66 Panin, Sovětskaja Rossija, 17. 
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Afghánská mise67 v počtu padesáti mužů mezitím překročila hranice a v  neděli 25. května 

1919 dorazila do Nové Buchary.68 Muhammad Valí Chán zde začal rozhovory s N. Z. 

Bravinem. Rozhovory měly ovšem pouze informativní charakter.69 Muhammad Valí Chán mj. 

informoval o vypuknuvší válce s Velkou Británií a požádal sovětské zástupce o pomoc, 

zejména pokud šlo o vojenský materiál.70 Vysvětlil také incident s předchozím zatčením 

sovětské mise a poskytl Bravinovi informace o podmínkách cesty do Kábulu. Celkově lze 

konstatovat, že oba protagonisté rozhovorů se během nich shodli na společných sovětsko-

afghánských zájmech a názorech na situaci ve Střední Asii.71  

Během rozhovorů se v Nové Buchaře objevil posel z Mazáre Šerífu a předal Bravinovi 

dopis tamního guvernéra. Guvernér Bravina informoval, že afghánská vláda souhlasí 

s příjezdem sovětské delegace do Kábulu. Guvernér současně navrhl, aby se sovětská mise 

vydala do Afghánistánu přes Termez.72 Bravin nicméně nejprve doprovodil afghánskou misi 

do Taškentu, kam dorazila 4. června 1919.73  

Afghánská mise byla v Taškentu velmi srdečně přijata. Muhammadu Valímu Chánovi byl 

mj. 10. června 1919 předán originál Leninovy a Kalininovy odpovědi na emírovo poselství ze 

7. dubna t. r.74 Afgháncům bylo dále dovoleno vytvořit v Taškentu generální konzulát v čele 

s emírovým nejvyšším lovčím Muhammadem Aslamem Chánem.75 Muhammad Valí Chán 

také při této příležitosti vyzval sovětské úřady v Turkestánu k opětovnému vyslání Bravina, 

coby sovětského diplomatického zástupce do Kábulu.76 

Žádost Muhammada Valího Chána stran pomoci byla pro sovětské představitele 

v Taškentu obtížně splnitelná, neboť samy sovětské síly ve střední Asii měly vojenského 

materiálu a zásob nedostatek. A šance na jeho doplnění byly s ohledem na vývoj občanské 

války minimální. Nicméně navzdory tomu se sovětští představitelé v Turkestánu afghánskou 

                                                 
67 Členy mise byli vedle Muhammada Valí Chána ještě nejvyšší soudce afghánské armády Sejfurrahmán Chán a 
diplomaté Mirzá Muhammad Chán Jaftalí a Sultan  Ahmad (oba se později staly afghánskými velvyslanci 
v SSSR), dále rada a tajemník Faiz Muhammad, vicekonzul Edin Efendi a dalších třináct osob. Viz Teplinskij, 
50 let, 27. 
68 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 1. 
69 Předpokládalo se, že oficiální rozhovory budou vedeny v Taškentu a představitelé Turkestánské autonomní 
sovětské republiky proto požádali Moskvu o příslušné plné moci a instrukce pro uzavření přijatelné dohody 
s Afghánistánem. Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 1. 
70 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 1. 
Romodin, Očerki, 50. 
72 Panin, Sovětskaja Rossija, 17. 
73 Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs, 53. 
74 DVP SSSR II, č. 132, s. 204. 
75 Při slavnostním otevření konzulátu přednesl Muhammad Valí Chán projev, ve kterém vyložil motivy, které 
vedly afghánskou vládu k rozhodnutí navázat přátelské vztahy s Ruskem – Afghánci se tak rozhodli nejen proto, 
aby osvobodili z britského sevření sami sebe, ale také indické muslimy a vůbec aby tím přispěli ke spáse všech 
muslimů světa.Viz Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs, 53. 
76 Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs, 53. 
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žádostí vážně zabývali a zjišťovali telegrafickým dotazem možnosti dodávek z centrálního 

Ruska.  

O několik dní později, 15. června 1919 odjel Muhammad Valí Chán a menší část jeho mise 

do Moskvy, zatímco zbylá část doprovodu Muhammada Valího Chána zůstala v Taškentu 

jako personál nově vytvořeného afghánského generálního konzulátu.77 

Ve stejný den se na cestu opačným směrem vydala i Bravinova mise. Moskva mezitím 

schválila Bravinovu dosavadní činnost a rozhodnutím lidového komisariátu zahraničních věcí 

jej vybavila statusem oficiálního sovětského představitele v Kábulu. V radiotelegramu, který 

byl 9. května 1919 zaslán do Taškentu, se kromě toho vyjadřovala naděje, že nehledě na 

neúspěch prvního pokusu o cestu do Kábulu, se misi podaří získat nové pozvání emíra.78  

Co způsobilo tento obrat v postoji sovětského vedení vůči Bravinovi? Bylo to v první řadě 

setkání V. I. Lenina s Barakatulláhem, který před sovětským vedením rozvinul lákavé 

perspektivy, pokud šlo o vztahy s Afghánistánem. Moskva byla nyní zainteresována na užší 

spolupráci s Afghánistánem proti Britům a Bravin byl pro afghánskou stranu již známou 

osobou a tudíž měl reálnou šanci navázat s Afghánistánem potřebné kontakty.79 Moskva však 

Bravinovi stále nedůvěřovala a taškentské vedení se proto rozhodlo zahrnout do jeho mise své 

důvěrníky – K. M. Kulikova, M. I. Zibarova, Dženabeho, A. Aulianiho a náčelníka Hlavního 

štábu Turkestánské autonomní sovětské republiky Borise Nikolajeviče Ivanova, jejichž 

úkolem (a zejména to platilo v případě B. N. Ivanova) bylo dohlížet na Bravina a v krajním 

případě proti němu i zakročit.80 Ivanov byl kromě toho pověřen úkolem uzavřít s afghánskou 

vládou útočně-obranné spojenectví proti Velké Británii.81  

Po dvoutýdenním putování mise 1. června 1919 překročila afghánské hranice. Cestou se 

musela vypořádat s velkými komplikacemi a nebezpečnými překážkami, způsobenými mj. 

činností britské rozvědky, která se jí usilovně snažila zabránit v pokračování cesty.82 Už první 

pokus překročit hraniční řeku Amudarju v oblasti Mazáre Šerífu skončil neúspěchem, protože 

parník Čardžou, na kterém mise cestovala, byl ostřelován Turkmeny. Veškeré pokusy 

sovětské mise, jakož i jejích afghánských průvodců, dohodnout se s Turkmeny selhaly. Selhal 

                                                 
77 Romodin, Očerki, 50. 
78 Panin, Sovětskaja Rossija, 18. 
79 Ibid. 
80 Jak se později ukázala, toto složení mise nebylo nijak ideální. Většina členů Bravinovy mise nelibě nesla 
okolnost, že do jejího čela by postaven nestraník. Bravin navíc až na výjimky nepřipouštěl princip kolektivní 
účasti při rozhodování. V důsledku těchto dvou okolností se trvale nacházel v konfliktu s většinou členů své 
mise, kteří mu kladli do cesty řadu překážek a neváhali ani zasílat o něm do Taškentu nepravdivé a zkreslené 
informace. Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 25–26. 
81 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 42.  
82 Romodin, Očerki, 51. 
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i pokus vynutit si cestu silou. Parník inkasoval na dva tisíce zásahů střelivem puškové ráže a 

po poškození parního stroje se byl nucen vrátit.83 Jak se později ukázalo, jednalo se o jeden 

z kousků britské rozvědky.84  

Mise byla následkem výše zmíněného incidentu nucena změnit trasu. Bylo rozhodnuto 

vydat se do Kábulu přes Kušku a Herát. V Kušce však sovětská mise nejprve musela vyčkat 

na povolení emírových úřadů ke vstupu na afghánské území. To dorazilo teprve v závěru 

června 1919 a 1. července 1919 Bravinova mise konečně překročila sovětsko-afghánské 

hranice, když se vydala na koních z Kušky do Herátu. V Herátu však byla mise internována a 

strávila zde devatenáct dní v izolaci, než z Kábulu dorazilo povolení k pokračování cesty. Jak 

se později ukázalo, emír s povolením vyčkával na výsledky britsko-afghánských rozhovorů o 

příměří, které právě probíhaly v Rávalpindí. Mise tak mohla Herát opustit až 25. července 

1919.85  

Cestou do Kábulu se Bravinova mise mj. setkala s odcházejícím posledními příslušníky 

německé válečné mise Niedermayera a von Hentinga. Toto setkání jako by naznačovalo 

symbolické střídání stráží. Do Kábulu Bravinova mise nakonec dorazila až 21. srpna 1919, 

padesát dva dní od okamžiku, kdy se vydala na cestu. Byla zde slavnostně uvítána ministrem 

zahraničních věcí Mahmúdem Begem Tarzím a emírovým generálním pobočníkem tureckého 

původu Mahmudem Samim.86 

Navzdory poměrně vstřícnému přijetí nebylo postavení sovětské mise v Kábulu nijak 

jednoduché. Mise se nacházela pod bedlivou kontrolou afghánských úřadů, které se jí snažily 

v maximální možné míře izolovat od okolí.87 Emírovým zástupcům se 8. srpna 1919 podařilo 

uzavřít s Brity v Rávalpindí dohodu o příměří a emír si proto nepřál další vyostření vztahů 

s Velkou Británií88 v situaci, kdy země nebyla připravena na další pokračování války. Proti 

přítomnosti mise vystupoval také Kolčakův oficiální představitel N. I. Černěvskij, 

akreditovaný u afghánské vlády.89 Dalším důvodem k izolaci mise byla afghánská obava (a 

nutno říci, že nijak bezdůvodná), že členové sovětské mise se pokusí provést sběr 

                                                 
83 Panin, Sovětskaja Rossija, 20. 
84 Korgun, Istorija Afganistana, 65. 
85 Ibid. 
86 Panin, Sovětskaja Rossija, 20. Misi přišel uvítat i jeden z jejích členů Ch. I. Mamin, který se od mise oddělil 
již dříve a vydal se do Afghánistánu samostatně. Částečně s afghánským doprovodem dorazil do Kábulu cestou 
přes Mazáre Šeríf týden před příjezdem jádra sovětské mise. Mamin ještě před Bravinovým příjezdem stihl 
absolvovat audienci u Amánulláha Chána, kterému předal dar jménem Turkestánské autonomní sovětské 
republiky. 
87 Tyto tendence afghánské úřady projevovaly již během cesty. Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 20. 
88 Velká Británie se totiž nadále nebyla ochotna smířit s afghánským požadavkem úplné nezávislosti v zahraniční 
politice, nemluvě již o tradičních obavách z ruského pronikání ve směru k Indii. 
89 Korgun, Istorija Afganistana, 65.  
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zpravodajských informací a budou šířit komunistické myšlenky.90 Součástí sovětské mise 

totiž bylo mj. deset turkestánských komunistů, určených k „politické práci mezi Afghánci.“  

Prakticky ihned po příjezdu do Kábulu se Bravin musel vyrovnat s novými okolnostmi, 

které nastolilo uzavření příměří mezi Velkou Británií a Afghánistánem. Pro Bravina to bylo 

krajně nepříjemné překvapení, které uvrhlo jeho misi do zvláště ožehavé situace. Byl totiž do 

Kábulu vyslán zejména proto, aby zde dosáhl pokračování britsko-afghánské války. Za 

daných okolností však základní cíl sovětské mise postrádal smysl. Členové mise proto nyní 

nutně tápali v otázce, o čem v nové situaci vést s Afghánistánem rozhovory. Bravin se navíc 

obával, že Afgháncům nyní příjezd sovětské delegace nijak nevyhovoval a byli by raději, 

kdyby zase odjela. Podle jeho soudu se však báli vyvolat otevřený spor, který by vypukl jejím 

oficiálním vypovězením.91 První obtíže se ukazovaly již při úvodním setkání s ministrem 

zahraničních věcí Mahmúdem Begem Tarzím, které bylo poměrně chladné, a obě strany 

nemohly najít vhodná slova.92  

Situace sovětské mise byla o to komplikovanější, že s ohledem na neexistenci efektivního 

spojení mise postrádala možnost operativně požádat Moskvu či Taškent o nové instrukce – 

jelikož zmíněnou kábulskou radiostanici tvořil pouze přijímací aparát, představovali jediné 

spojení s Taškentem jízdní, popřípadě pěší kurýři.93 Bravin se nicméně nakonec rozhodl 

získat z dané situace maximum možného. Rozhodl se soustředit zejména na úkoly, které byly 

jeho misi oficiálně uloženy a které byly i předem oznámeny. Již den po příjezdu se proto 

obrátil na emíra s prosbou o přijetí, aby mu mohl předat dopis od V. I. Lenina. Současně 

předal Mahmúdu Begu Tarzímu nótu, ve které na základě vzájemnosti žádal o svolení vztyčit 

nad budovou sovětského diplomatického zastupitelství v Kábulu sovětskou vlajku. O den 

později, 23. srpna 1919 pak další nótou požádal Mahmúda Bega Tarzího o souhlas 

s okamžitým otevřením pěti sovětských konzulátů – generálních konzulátů v Herátu, Mazáre 

Šerífu a Kandaháru a konzulátů v Majmene a Džalálábádu. Žádal také, aby mu byla ukázána 

třebas i jen kopie smluvních aktů, podepsaných mezi Afghánci a Brity. Afghánská strana však 

nechala obě nóty bez odpovědi.94 

Pět dní po své příjezdu, 26. srpna 1919, byla sovětská mise přijata emírem Amánulláhem, 

kterému Bravin předal pověřovací listiny a dopis předsedy Revoluční vojenské rady RSFSR 

                                                 
90 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 43. 
91 Panin, Sovětskaja Rossija, 23. 
92 Ibid., 21. 
93 A. L. P. Burdett, ed., Afghanistan Strategic Intelligence. British Records 1919–1970, sv. I (Londýn: Archive 
Editions, 2002), 132, (dále viz Afghanistan Strategic Intelligence). 
94 Panin, Sovětskaja Rossija, 21. 
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L. D. Trockého, blíže neznámého obsahu.95 Bravin, který udělal na Afghánce dobrý dojem 

svou znalostí angličtiny a turečtiny, při setkání zvláště podtrhl, že sovětská vláda hodlala 

poskytnout nezávislému Afghánistánu všestrannou pomoc. Emír sovětské představitele 

pozorně poslouchal. Vůči sovětskému režimu choval určitou míru zaujatosti, které vyplývala 

ze sovětských anti-monarchistických principů. Afghánci se kromě toho obávali, že sovětská 

strana usiluje víc než o skutečné vzájemně výhodné vztahy s Afghánistánem, o to aby 

s afghánskou pomocí řešila své vlastní politické úkoly na Východě.96 

Sovětská mise velmi brzy zjistila, že Afghánci mají nadále, i po uzavření dohody o příměří 

s Brity, zájem na dobrých vztazích se sovětským Ruskem. Kábul nadále (a možná ještě více 

než dříve) doufal v sovětskou materiální, finanční a vojenskou pomoc mající vést k upevnění 

afghánské suverenity. Navíc, přítomnost sovětské mise umožňovala Afgháncům vyvíjet tlak 

na Brity během rozhovorů v Rávalpindí. Např. k uznání afghánské nezávislosti se jim 

podařilo přimět Brity jen s pomocí hrozby spojenectví se sovětským Ruskem. Afghánci 

ovšem usilovali i o naplnění svých teritoriálních ambicí. Již během prvních setkání 

s Bravinem vznesli nároky na Kušku, Kerki a Termez.97 Sovětské Rusko totiž zdědilo po 

carské říši ve vztahu k Afghánistánu řadu neřešených územních problémů. Hranice obou zemí 

totiž v minulosti vznikla převážně na základě dohod mezi soupeřícími velmocemi Velkou 

Británií a Ruskem a to u větší části bez účasti Afghánců. Afghánci proto po příjezdu N. Z. 

Bravina do Kábulu vznesli řadu územních nároků vůči Rusku. Nejvýznamnější z nich byl 

požadavek vrátit Afghánistánu carskou vládou, údajně nezákonně, odňatou oblast Kušky a 

pandždehské oázy98 a dále požadavek postoupit Afghánistánu jako protektoráty Zakaspickou 

oblast, Ferganu, Bucharu a Chivu.99 Afghánské naděje byly spjaty se situací v Buchaře, jejíž 

emír projevoval ochotu ke spolupráci s Kábulem, ale také s přesvědčením, že sovětské Rusko 

přistoupí na územní ústupky nejen s ohledem na svou vojenskou slabost v Turkestánu, ale 

také s ohledem na přání rychle uzavřít s Kábulem výhodnou protibritskou dohodu. Navíc, 

v Leninově poselství, které N. Z. Bravin do Kábulu dovezl, byl vyjádřen úmysl provést na 

                                                 
95 Sovětská mise se tím stala prvním diplomatickým zastoupením cizího státu v Afghánistánu v době od 
vyhlášení jeho nezávislosti. 
96 Panin, Sovětskaja Rossija, 22. 
97 Ibid., 23. 
98 Kábul si začal oázu Pandždeh s britskou podporou nárokovat v květnu 1884, tj. cca dva měsíce poté, co jej 
zabralo carské Rusko. Rusko pak odtud koncem března 1885 vytlačilo afghánské vojsko a v září téhož roku byla 
vytýčena hraniční linie, potvrzená podpisem příslušného protokolu z července 1887, který vytyčoval pohraniční 
linii mezi Afghánistánem a Zakaspickou oblastí. Viz Eduard Gombár, Moderní dějiny islámských zemí (Praha: 
Karolinum, 1999), 363–364. 
99 Panin, Sovětskaja Rossija, 111. 
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výše zmiňovaném území plebiscit. Afghánští představitelé tento příslib pochopili jako 

oficiální závazek sovětského vedení předat Kušku Afghánistánu.  

Po určitých rozpacích byly na počátku září 1919 mezi představiteli sovětské mise na jedné 

a emírem Amánulláhem a ministrem zahraničních věcí Mahmúdem Begem Tarzím na druhé 

straně zahájeny rozhovory o politických a obchodních otázkách. Bravin byl za tímto účelem 

2. září 1919 pozván k emírovi. Emír Amánulláh byl během tohoto setkání poměrně otevřený. 

Přednesl Bravinovi celou řadu svých pochyb stran spočívající v přesvědčení, že současné 

Rusko nebylo v situaci, aby mohlo Afghánistánu poskytnout nutnou vojenskou pomoc, kterou 

emír potřeboval k uchování afghánské suverenity. Afghánská vláda proto chovala značné 

pochyby stran potřeby přátelských vztahů.100  

Rozhovory pokračovaly 10. září 1919. Emír se tentokrát dotkl i otázky pokračování války, 

nicméně zároveň přímo požádal sovětskou diplomatickou misi o poskytnutí ruské vojenské 

pomoci v případě, že by došlo k roztržce diplomatických vztahů mezi Velkou Británií a 

Afghánistánem. V případě poskytnutí reálné vojenské pomoci byl připraven obnovit válku 

s Brity. Sovětští emisaři v reakci na emírovu žádost přislíbili, že pokud bude mezi Moskvou a 

Kábulem podepsána odpovídající dohoda, bude do Afghánistánu okamžitě zasláno 8 děl a 36 

kulometů i s osádkami, 1 500 prvotřídních vojáků a 5 000 berdanek101 s 1 500 000 nábojů pro 

vyzbrojení paštunských kmenů v pohraničí Indie.102 

Bravin si byl dobře vědom, že tato pomoc emíra zcela jistě neuspokojí. Slíbil mu proto, že 

jakmile budou odstraněny překážky bránící spojení mezi centrálním Ruskem a Turkestánem, 

RSFSR poskytne Afghánistánu pomoc v jakémkoliv přijatelném rozsahu včetně finanční 

pomoci ve zlatě a převzetí nákladů na vedení války s Brity.103 Bravin, který si byl vědom 

významu obnovy britsko-afghánského konfliktu pro sovětské Rusko – strategického cíle, 

který mu uložil lidový komisariát zahraničních věcí v Moskvě – dal tyto sliby na svou vlastní 

zodpovědnost, bez konzultace s Moskvou i Taškentem, se kterými neměl plynulé spojení.104 

Vyšel tím ovšem za rámec svých instrukcí, které však byly v tomto ohledu poněkud 

nejasné.105 

                                                 
100 Ibid., 23. 
101 Šlo o t. č. zastaralý typ ruských pušek-jednoranných zadovek ráže 10,75 mm. V nábojích se nadále používal 
černý střelný prach, vytvářející množství dýmu. V ruské armádě ve výzbroji v letech 1869–1891 a dále pak u 
domobrany. 
102 Panin, Sovětskaja Rossija, 23. 
103 Korgun, Istorija Afganistana, 66. 
104 Panin, Sovětskaja Rossija, 23. 
105 Z Taškentu např. dostal pouze instrukci zabránit rychlému ukončení britsko-afghánské války, poskytnout 
afghánské straně vojenské konzultace a navázat diplomatické styky (a skrze to zajistit výhodné podmínky pro 
ochranu hranic). Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 24. 
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V úterý 16. září 1919 byli členové sovětské mise znovu přijati emírem. Afghánská strana 

zde Bravinovi předložila celou řadu podmínek, jejichž přijetím podmínila navázání 

vzájemných diplomatických vztahů. Afghánci požadovali, aby: 1) sovětská vlajka nad 

budovami diplomatické mise a konzulátů byla vztyčena až po zřízení dalších cizích 

zastupitelských úřadů, 2) vjezd sovětských občanů na afghánské území byl vázán na povolení 

afghánské vlády, 3) vjezd Afghánců do Ruska byl zcela volný, 4) sovětská diplomatická mise 

měla maximálně patnáct pracovníků, zatímco každý konzulát maximálně pět pracovníků, 5) 

všichni pracovních sovětského zastupitelského úřadu a sovětských konzulátů se měli písemně 

zavázat, že nebudou v Afghánistánu vést komunistickou propagandu a za 6) RSFSR otevřel 

své konzuláty v Herátu, Mazáre Šerífu a Majmene, zatímco afghánské konzuláty by byly 

otevřeny všude, kde by to bylo třeba.106 

Sovětská mise, která si byla dobře vědoma nesplnitelnosti svých původních širších 

vojensko-politických cílů, se po dlouhých diskuzích rozhodla afghánské požadavky přijmout. 

Na konci září 1919 tak bylo přes odpor některých probritsky zaměřených činitelů při emírově 

dvoře dosaženo dohody o otevření sovětských konzulátů v Herátu, Mazáre Šerífu a 

v Majmene, tj. vesměs v místech podél rusko-afghánské hranice. Za tímto účelem byli z řad 

mise vyčleněni tři pracovníci (mj. Ch. I. Mamin), kteří měli převzít vedení výše zmíněných 

konzulátů. Jejich reálné otevření se však protáhlo, protože afghánská strana se obávala, že 

konzuláty se stanou základnami sovětské propagandistické a zpravodajské činnosti a zároveň 

se snažila využívat průtahů v této otázce k získání dalších sovětských ústupků, mj. 

v územních otázkách. V průběhu sovětsko-afghánských rozhovorů totiž emír Amánulláh 

několikrát před Bravinem prohlásil, že bude souhlasit s navázáním smluvních vztahů se 

sovětským Ruskem, pokud bude vyřešena územní otázka týkající se Pandždehu.  

Bravin si uvědomoval dvojakou pozici sovětského vedení v této otázce a snažil se proto 

vyhnout konkrétním slibům. Sdělil proto emírovi, že v této otázce nemá potřebné 

kompetence.107 Osobně však byl předání Pandždehu Afgháncům nakloněn. V soukromém 

dopise vedoucímu Východního oddělení Lidového komisariátu zahraničních věcí A. N. 

Vozněsenskému dokonce vyjádřil názor, že předání Pandždehu Afghánistánu by bylo 

skutečně širokým gestem ze sovětské strany, který by jasně ukázal celé Asii a vůbec světu, že 

v sovětském případě se „slovo a čin nerozcházejí“.108 Kromě toho v radiotelegramu zaslaném 

do Moskvy se svým osobitým radikalismem, který jej svého času sblížil s bolševiky, 

                                                 
106 Panin, Sovětskaja Rossija, 24. 
107 Afghanistan Strategic Intelligence, 24. 
108 Panin, Sovětskaja Rossija, 112. 
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prohlásil, že plně sdílí názor afghánské vlády a podporuje její prosbu a vyslovil se pro předání 

Pandždehu a Kušky, zabraných podle „loupeživé“ smlouvy z roku 1885, Afghánistánu.  

Afghánská snaha využívat otázku konzulátů jako nátlakového prostředku nicméně nebyla 

pro N. Z. Bravina přijatelná. Bravin se proto 25. září 1919 obrátil nótou na Mahmúda Bega 

Tarzího, ve které pohrozil, že pokud afghánská vláda nedovolí otevření konzulátů, jmenovaní 

pracovníci se vrátí do Ruska. Toho se afghánské vláda zalekla, protože se obávala 

podstatného ochlazení vzájemných vztahů před nadcházejícím zahájením britsko-afghánských 

rozhovorů, jejichž cílem mělo být dořešení některých sporných otázek, otevřených třetí 

britsko-afghánskou válkou. Současně jí však ze stejného důvodu nebyla vhod ani početná 

sovětská diplomatické mise v hlavním městě. Proto nakonec souhlasila s neoficiálním a 

prozatímním otevřením uvedených konzulátů.109 

Po krátkém rozloučení s emírem se 1. října 1919 designovaní konzulové vydali do svých 

působišť. Současně s nimi Kábul opustili vojenští členové sovětské mise, kteří po uzavření 

britsko-afghánského příměří nebyli afghánské straně k užitku a jejichž další přítomnosti se 

Afghánci s ohledem na možné komplikace ve vztazích s Brity obávali.110 Společně s nimi se 

vrátil mj. B. N. Ivanov, kterému se po určitých obtížích podařilo získat potřebné zpravodajské 

informace a navázat kontakty s Turky usedlými v Kábulu.111 Méně úspěšný byl Ivanov ve 

snaze získat emírův souhlas k návštěvě zóny paštunských kmenů při hranicích s Indií. Emír 

jeho žádost třikrát zamítl. Závažnější však bylo, že se mu nepodařilo dosáhnout hlavního cíle 

– uzavření protibritsky zaměřené spojenecké dohody s afghánskou vládou, jejímž sjednáním 

byl speciálně pověřen.  

Nehledě na výše zmíněné obtíže se misi podařilo splnit většinou jejích úkolů, vyjma toho 

hlavního – přimět Afghánistán k pokračování válečných operací proti Velké Británii.112 

Ačkoliv spojenectví nebylo nakonec uzavřeno, samotným navázáním diplomatických styků 

mezi Moskvou a Kábulem byl zasazen citelný úder britským pozicím v této tradiční britské 

sféře vlivu. Do určité míry tím bylo ze zahraničně-politického hlediska posíleno i postavení 

sovětské moci ve střední Asii. 

                                                 
109 Ibid., 25. 
110 Společně s Bravinem tak v Kábulu zůstali již jen tři další členové sovětské mise. Viz Panin, Sovětskaja 
Rossija, 25. 
111 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 43. Zásadní roli v dosažení těchto úspěchů sehrála velká suma ve zlatě 
a stříbře, která Ivanovovi umožnila podplácet afghánský doprovod, jež museli příslušníci sovětské mise strpět 
vždy, když opustili ubytovací prostory. 
112 Bravin sám tím považoval svou misi za ukončenou a doufal, že brzy bude vyslán jako diplomat do Persie, 
kterou znal mnohem lépe než Afghánistán. V důsledku zákulisních intrik a pomluv šířených mj. B. N. Ivanovem 
se tak nakonec nestalo. 
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 Cesta afghánské mise do Moskvy byla, navzdory pohybu po území s mnohem lepší 

infrastrukturou komunikací, neméně namáhavá. Přímá cesta po železnici z Taškentu do 

Moskvy byla totiž s ohledem na průběh front občanské války stále ještě nemožná. 

Předpokládalo se proto, že mise se vydá vlakem z Taškentu do stanice Aralskoje more. Odtud 

měla pokračovat parníkem a posléze pozemní cestou do Fortu Alexandrovského. Z Fortu 

Alexandrovského se předpokládala cesta parníkem do Astrachaně a dále pak podle 

okolností.113 Návrh Moskvy zkrátit cestu použitím letadel v úseku Taškent – Orenburg byl 

odmítnut jak představiteli sovětských úřadů v Taškentu, tak samotnými členy afghánské 

mise.114 Namísto toho byl nakonec realizován původní plán cesty. Mise v počtu devíti osob se 

tedy vydala vlakem k Aralskému moři. Po příjezdu do stanice Aralskoje more se však další 

pokračování cesty ukázalo jako nemožné a mise se musela vrátit zpět do Taškentu. A zůstala 

zde až do září 1919. 

Vývoj situace na východní a turkestánské frontě, respektive chaotické poměry občanské 

války v létě 1919 nejen prozatím znemožnily příjezd afghánské mise do Moskvy, ale také 

odjezd sovětské mise vedené Jakovem Zacharovičem Suricem do Kábulu.  

Co bylo příčinou vyslání této druhé mise do Afghánistánu? K objasnění tohoto problému je 

třeba vrátit se v čase poněkud zpět. Když na přelomu května a června 1919 konečně do 

Moskvy dorazily zprávy o vypuknutí třetí britsko-afghánské války, sovětské vedení si 

uvědomilo nutnost poněkud přehodnotit otázku vztahů s Afghánistánem.115 Nabízela se totiž 

velmi příhodná situace k získání pozic ve strategicky velmi důležité oblasti – na přístupech 

k Indii. Případné rozšíření revoluce za hranice bývalé Ruské říše hlouběji do Asie, a zejména 

do Indie, by znamenalo podstatné oslabení jednoho z hlavních sovětských protivníků – Velké 

Británie – a tím samým současně posílení sovětského režimu v Rusku samém. S ohledem na 

to, jaký význam Lenin přikládal Indii při předpokládaném šíření revoluce do Asie, mohl být 

úkolem zajištění přístupové cesty do této klíčové země pověřen pouze důvěryhodný člověk, tj. 

prověřený straník. N. Z. Bravin však takovým nebyl. Proto byl v červnu 1919,116 tj. ještě 

v průběhu třetí britsko-afghánské války, do střední Asie vyslán Jakov Zacharovič Suric, 

dlouholetý předrevoluční člen bolševické frakce Sociálně demokratické dělnické strany Ruska 

a starý známý lidového komisaře zahraničních věcí G. V. Čičerina z doby jejich společné 

emigrace v Německu. 

                                                 
113 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 2. 
114 Ibid. 
115 Lze se ovšem domnívat, že určitou roli v tomto procesu sehrály i Barakatulláhovy návrhy Leninovi z konce 
dubna a počátku května 1919. Viz výše. 
116 Jeho pověřovací listina byla podepsána V. I. Leninem 23. června 1919, tj. Viz Panin, Sovětskaja Rossija,  27. 
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Suric byl jmenován zplnomocněným zástupcem RSFSR pro střední Asii. Jeho úkolem bylo 

navázat diplomatické styky s národy nezávislého Afghánistánu, nezávislými kmeny  

Balúčistánu, Chivy a Buchary a za svobodu bojujícími národy Indie, Kašmíru a Tibetu. Byl 

také zplnomocněn vstoupit ve styk s již existujícími i s teprve vznikajícími vládami těchto 

zemí a rovněž s revolučními organizacemi, které si vytkly za cíl osvobození středoasijských 

národů z cizího (rozuměj britského) panství. Suric byl dále vybaven pravomocí jmenovat své 

představitele a agenty, vést přímé či nepřímé (tj. skrze prostředníky) rozhovory a uzavírat 

dohody a smlouvy jménem ruské sovětské vlády a rovněž tyto dohody podepisovat po 

předchozím schválení Moskvou.117  

Jeho pověření bylo značně široké a v mnohém se podobalo spíše mandátu revolučního 

komisaře, než diplomata. Zvláště zarážející je např. fakt, že měl orientovat v první řadě na 

národy Afghánistánu, než na emírovu vládu. Tato formulace navozuje dojem, jako by Moskva 

byla připravena orientovat se při realizaci svých záměrů v Afghánistánu i na jiné politické 

skupiny, než byla emírova vláda. Ačkoliv přímé motivy k této formulaci nejsou známy, soudě 

podle místních podmínek i dalšího vývoje sovětsko-afghánských vztahů, byla tato alternativa 

(snad s výjimkou kmenů na afghánsko-indickém pomezí) spíše iluzorní. Formulace byla snad 

z části dána tím, že Suric byl současně s diplomatickým pověřením jmenován i představitelem 

Kominterny v Afghánistánu a sousedních zemích,118 a Kominterna zde v jeho osobě vstupuje 

poprvé na scénu. 

Pokud jde o vztah Surice a v Kábulu již působící Bravinovy mise, předpokládalo se, že 

Suric se bude soustředit na problémy spojené se šířením revoluce do Indie a na udržování 

styků s paštunskými kmeny, přičemž ve vztahu k sovětskému zastupitelství v Afghánistánu se 

omezí na jeho strategické vedení, zatímco vedení běžné diplomatické práce zůstane 

odpovědností N. Z. Bravina, jmenovaného nyní představitelem Lidového komisariátu 

zahraničních věcí v Afghánistánu.119 

Suric se na cestu do Afghánistánu vydal 23. června 1919 v čele relativně početné mise. 

Dalšími členy byli například I. M. Rejsner, později známý sovětský orientalista, který byl 

jmenován prvním tajemníkem mise nebo E. M. Riks, který zastával pozici vojenského 

zplnomocněnce.120 Součástí mise bylo dále několik zástupců indických nacionalistů, 

technický personál apod. Všichni členové mise byli vybráni s velkou obezřetností lidovým 

                                                 
117 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 47–48. 
118 Ibid., 48. 
119 Sergej B. Panin, „"Sovětskaja ugroza" Britanskoj Indii: Afghanskij placdarm (20-e gody XX v.)“, Vostok,  č. 
6 (2001): 29. 
120 Radžabová, „Hnutí za reformy, 146. 
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komisariátem zahraničních věcí a potvrzeni Revoluční vojenskou radou republiky na přelomu 

května a června 1919.121 

Výrazem sovětského přehodnocování dosavadní orientace byla také pozornost, kterou 

začal afghánské otázce věnovat lidový komisař vojenství L. D. Trockij. Trockij, který se 

tehdy nacházel na Ukrajině, ve svém dopise Ústřednímu výboru Ruské komunistické strany 

[bolševiků] z 5. srpna 1919 navrhl, očividně ovlivněný plány Muhammada Barakatulláha, otevřít 

frontu světové revoluce v Asii.122 Trockij se ve své zprávě zabýval nejprve rozborem 

současné situace. Nedávná porážka Maďarské republiky rad, sovětské neúspěchy na Ukrajině 

a možná ztráta černomořského pobřeží podle něj svědčily o tom, že přípravná fáze revoluce 

na západě se mohla protáhnout na delší dobu. Znamenalo to podle něj, že Velká Británie a 

Francie by si udržely po nějakou dobu jistou vitalitu a sílu, zatímco Rudá armáda se mohla 

ukázat pro ovlivnění situace v Evropě jako skromná veličina, nejenom pokud by šlo o útok, 

ale i pro obranu.  

Naopak na Východě se podle jeho soudu události rozvíjely mnohem příhodnějším směrem. 

Četné úspěchy dosažené Rudou armádou proti vojskům Kolčaka otevřely „dosti širokou bránu 

do Asie.“123 Ačkoliv zatím nadále zůstávala otevřena otázka japonských vojsk na Dálném 

východě,124 Trockij neměl pochybnosti o tom, že v Asii představuje Rudá armáda 

nesrovnatelně větší sílu, než v Evropě. Před sovětským Ruskem se tak otvírala nepochybná 

možnost nejenom dlouhého období vyčkávání, jak se vyvinou události v Evropě, ale také 

aktivity v asijských záležitostech: „Cesta na Indii se nám v daný okamžik může ukázat jako 

schůdnější a kratší, než cesta do sovětského Maďarska.“125 Trockij se v této souvislosti 

vyslovil pro vytvoření „mohutné základny na Urale,“ která byla pro sovětské Rusko potřebná, 

bez ohledu na další vývoj v Evropě i v Asii. Mohla totiž sloužit postupu na obě strany.  

V první řadě považoval za nutné obnovit tamní průmyslové kapacity, respektive se vrátit 

k myšlence z jara 1918, podnícené německým postupem na východní frontě – soustředit 

průmysl na Urale a okolo něj. Vyslovil se také pro intenzivní výstavbu jezdeckých oddílů 

Rudé armády, protože jezdectvo mělo podle jeho soudu mít při asijských operacích nesporně 

rozhodující úlohu. V této souvislosti připomněl několik měsíců starý plán, předložený 

                                                 
121 Panin, Sovětskaja Rossija, 28. 
122 Jan Marinus Meijer, ed., The Trotsky Papers 1917–1922, sv. I (Londýn – Haag – Paříž: Mouton 1964), č. 347, 
s. 620–627 (dále jen The Trotsky Papers I). 
123 Ibid., č. 347, s. 622. 
124 Trockij soudil, že po Kolčakově porážce bude Japonsko nuceno buď svá tamní vojska posílit nebo je 
stáhnout. První možnosti podle něj však bránilo negativní stanovisko USA vůči posílení japonského vlivu na 
východní Sibiři. Vzniklý antagonismus pak sovětskému Rusku nabízel výhodné podmínky. Viz The Trotsky 
Papers I, č. 347, s. 622. 
125 The Trotsky Papers I, č. 347, s. 622. 
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nejmenovaným vojenským pracovníkem, podle kterého měl být vytvořen jezdecký sbor o síle 

třiceti až čtyřiceti tisíc jezdců, s tím, že sbor by byl použit proti Indii. 

Uvedený plán by však podle Trockého vyžadoval pečlivou přípravu a to jak materiální, tak 

politickou. Trockij v tomto spojení upozornil, že doposud bylo agitaci v Asii věnováno jen 

málo pozornosti, zatímco se ukazovalo, že „cesta na Paříž a Londýn vede přes města 

Afghánistánu, Paňdžábu a Bengálska.“126 Sovětské úspěchy na Urale a Sibiři slibovaly 

zvýšení prestiže sovětské revoluce v celé utlačované Asii. Trockij proto navrhoval využít 

tohoto okamžiku a soustředit někde na Urale nebo v Turkestánu revoluční akademii, politický 

a vojenský štáb asijské revoluce, který by v nejbližším období projevil mnohem větší 

akceschopnost než výkonný výbor Kominterny. Považoval za nutné všemi dostupnými 

způsoby a prostředky soustředit v tomto směru potřebné síly, jazykovědce, překladatele knih a 

zaangažovat domácí revolucionáře.127 S ohledem na potřebu nejprve porazit Děnikinova 

vojska však prozatím považoval za možné podniknout jen opatření přípravného charakteru 

k pozdějšímu postupu na Východ, zejména pak pokud jde o plán vojenského úderu na Indii, 

na pomoc indické revoluci.128  

O několik dní později, 13. srpna 1919, zaslal Trockij sovětským orgánům v Taškentu 

telegrafickou depeši obsahující osmnáct otázek týkajících se vojenských podmínek 

v Afghánistánu, Amánulláhovy spolehlivosti a detailních informací o potřebách vojenského 

materiálu v Afghánistánu. Další depeše z Moskvy z následujícího dne pak naznačovala, že 

Afghánistánu bude bezplatně poskytnuta vojenská pomoc, jakmile bude obnoveno železniční 

spojení s Taškentem. V této souvislosti je zajímavé, že Moskva také uvažovala o zapojení 

přinejmenším malého oddílu Afghánců do boje proti Kolčakovi a žádala, aby taškentské 

úřady zjistili, jak by na věc pohlížela afghánská mise Muhammada Valího Chána.129 

Suricova mise však na své cestě do Afghánistánu dorazila pouze do Orenburgu. Zde byla 

nucena vyčkat až do obnovy přímého železničního spojení s Taškentem.130 Přímé spojení 

mezi Moskvou a Taškentem bylo obnoveno 13. září 1919, jakkoliv doprava mezi Orenburgem 

a Taškentem měla ještě dlouho provizorní charakter a byla spojena s řadou problémů.131 

Krátce na to se Suricova mise vydala na cestu do Taškentu. Opačným směrem 24. září 1919 

                                                 
126 Ibid., č. 347, s. 624. 
127 Ibid. 
128 Ibid., č. 347, s. 626. 
129 Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs, 53–54. 
130 Romodin, Očerki, 51. 
131 Nejzávažnější problém představoval nedostatek paliva pro lokomotivy. Např. obsluha lokomotivy vlaku, 
kterým cestovala afghánská mise z Taškentu do Moskvy, se byla v některých úsecích cesty nucena uchýlit 
k tomu, že pod kotlem topila dřevem z plotů a budov, které posádka vlaku (včetně členů afghánské mise) 
rozebrala podél trati. Viz Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 288. 
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odcestoval Muhammad Valí Chán a jeho doprovod v počtu devatenácti osob. Obě delegace se 

potkaly 27. září 1919 v železniční stanici Čelkar. Afghánská mise pak pokračovala v cestě do 

Moskvy.132  

Po obnově přímého železničního spojení mezi centrálním Ruskem a Turkestánem 

v polovině září 1919 se sovětské vedení začalo intenzivněji zabývat politikou, která měla být 

prováděna v Turkestánu. Součástí probíhající výměny názorů byly i diskuse o přístupu 

k zemím sousedícím s Turkestánem. L. D. Trockij, který se této výměny názorů rovněž 

účastnil, se při této příležitosti začal ještě usilovněji domáhat souhlasu ÚV KSR[b] 

s vytvořením vojenské základny pro ruský úder na jih v Turkestánu.  

Dne 20. září 1919 Trockij adresoval ústřednímu výboru další dopis, v kterém upozorňoval 

na nebezpečí, které plynulo z uzavření příměří mezi Velkou Británií a Afghánistánem v jejich 

nedávné válce.133 Varoval, že Velká Británie se na Východě chystala vytvořit řetěz států proti 

sovětskému Turkestánu – z Persie, Buchary, Chivy a Afghánistánu. Pro sovětské Rusko by 

nastala velmi složitá situace, kdyby se jí to podařilo. Soudil proto, že je třeba na Východě 

přikročit k rozhodné a dravé politice při současném provádění umírněné a kompromisní 

politiky na západě. V první řadě bylo podle Trockého třeba podkopat britské snahy a vytvořit 

v Turkestánu důležitou vojenskou základnu, k čemuž již podle jeho názoru byly dostatečné 

prostředky. Dále považoval za nutné zvolit linii možného úderu a udeřit na jeden z řetězu 

států, který Velká Británie usilovala postavit proti RSFSR a podřídit jej sovětské vůli.134 

Z výše uvedeného podle Trockého vyplývaly dva důsledky. Za 1) bylo třeba vyslat do 

Turkestánu osoby s výjimečně širokými pravomocemi a s instrukcemi, které by garantovaly 

rozhodný postup, za 2) bylo nutné nařídit Revolučně vojenské radě republiky, aby 

v Turkestánu soustředila materiální a lidské zdroje pro možný útok z Turkestánu na jih.135 

Výsledkem Trockého snažení byl tentokrát souhlas sovětského vedení s přesunem velkého 

množství zbraní do výše řečené oblasti. Už v září 1919 tak bylo na Trockého příkaz do 

Turkestánu odesláno na 25 000 pušek k okamžitému předání afghánské vládě.136 Ačkoliv 

v Moskvě toho času již věděli o skončení britsko-afghánské války, doufali v brzkou obnovu 

konfliktu. Lze tak soudit mj. z Leninovy direktivy zaslané 16. října 1919 do Taškentu, ve 

které se vedení Turkestánské sovětské republiky nařizuje rychle vytvořit alespoň malou, 

nicméně samostatnou základnu, zorganizovat výrobu munice, opravu zbraní a dalšího 

                                                 
132 Teplinskij, Istorija, 43. 
133 The Trotsky Papers I, č. 374, s. 672–675. 
134 Ibid., č. 347, s. 672. 
135 Ibid., č. 347, s. 674. 
136 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 49. 
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vojenského materiálu a podniknout opatření k zahájení těžby uhlí, ropy a železa. V direktivě 

bylo současně slíbeno zaslání potřebného technického vybavení pro výrobu munice.137  

Podobný závěr lze vyvodit z příkazu z informace, kterou poskytl velitel Turkestánského 

frontu Ja. Z. Suricovi nedlouho před odjezdem jeho mise z Taškentu do Kábulu. Frunze 

Surice informoval, že v Moskvě, odkud se krátce předtím vrátil, bylo přijato rozhodnutí o 

vyslání dvou pěších brigád a určitého množství výstroje do Afghánistánu.138 Navíc Š. Eliava, 

člen Revoluční vojenské rady Turkestánského frontu a současně předseda Turkestánské 

komise VÚVV a RLK,139 dostal přibližně v téže době příkaz k navázání zvláště přísně 

konspirativního spojení se zeměmi jižní Asie a to přes Indii.140 Aby bylo možné tento úkol 

vyplnit, bylo třeba nejprve vytvořit spolehlivé kanály spojení do Indie a v Indii samotné 

vytvořit nelegální zpravodajskou síť. Teprve poté by bylo možno vysílat agenty to 

vzdálenějších oblastí. Avšak již realizace tohoto přípravné fáze byla nesmírně obtížná a 

nebezpečná. Příznivě naladěná afghánská vláda a podpora afghánských úřadů by však tento 

úkol značně ulehčila. 

Mezitím do Moskvy 10. října 1919 po více než dvoutýdenní cestě dorazila afghánská mise 

Muhammada Valího Chána. Delegaci za přítomnosti čestné stráže, orchestru a vlajek na 

nástupiště Kazaňského nádraží přivítali jménem lidového komisariátu zahraničních věcí 

vedoucí oddělení muslimského Blízkého východu Nariman Narimanov a jménem Revoluční 

vojenské rady RSFSR Mirsaid Sultan-Galijev.141 

Dva dny po příjezdu se Muhammad Valí Chán setkal s lidovým komisařem zahraničních 

věcí G. V. Čičerinem a členy kolegia lidového komisariátu. Během rozhovoru s Čičerinem 

vyjádřil mj. naději, že přátelství mezi RSFSR a Afghánistánem napomůže osvobození 

Východu od útlaku evropským imperialismem.142 

Válí Chán byl přijat také Leninem. Setkání se uskutečnilo za přítomnosti náměstků 

lidového komisaře zahraničních věcí L. Karachana a N. Narimanova 14. října 1919 o sedmé 

hodině večerní v Leninově pracovně a trvalo více než půl hodiny. Afghánský velvyslanec 

znovu vyjádřil své naděje stran poskytnutí sovětské pomoci asijským národům v jejich boji 

                                                 
137 Ibid. 
138 Panin, Sovětskaja Rossija, 32. 
139 Turkestánská komise Všeruského výkonného výboru a Rady lidových komisařů ve složení Š. Z. Eliava 
(předseda), M. V. Frunze, V. V. Kujbyšev, G. I. Bokij, F. I. Gološčekin a Ja. E. Rudzutak byla vytvořena v říjnu 
1919 jako jeden z výsledku diskuzí o politice, kterou bylo třeba provádět v Turkestánu. Viz Jurij Alexandrovič 
Poljakov a Alexandr Ivanovič Čugunov, Konec basmačestva (Moskva: Nauka, 1976), 33–34. 
140 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 49. 
141 Ludwig Warran Adamec, Afghanistan. 1900–1923. A Diplomatic History (Berkeley – Los Angeles: 
University of California Press, 1967), 142–143. 
142 DVP SSSR II, č. 171, s. 261. 
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proti evropskému imperialismu. Lenin jej ujistil, že sovětské Rusko ve vztahu k asijským 

zemím o nic jiného neusiluje.143 Muhammad Valí Chán také předal Leninovi emírovo 

poselství, na něž Lenin slíbil brzy odpovědět.144  

Koncem listopadu 1919 byl Muhammad Valí Chán145 znovu přijat V. I. Leninem, který jej 

ujistil, že sovětské Rusko poskytne Afghánistánu pomoc a podporu. Lenin současně předal 

Muhammadu Valímu Chánovi odpověď na emírův dopis, ve které mj. vyjádřil myšlenku, že 

před Afghánistánem stojí velký historický úkol – sjednotit kolem sebe „zotročené“ muslimské 

národy a vést je ke svobodě a nezávislosti. Souhlasil také s úpravou sovětsko-afghánské 

hranice v afghánský prospěch.146 

Afghánská mise měla po završení rozhovorů v Moskvě v plánu pokračovat v cestě do 

Evropy. Tlak Velké Británie na estonskou vládu, která následně odmítla afghánské delegaci 

povolit vstup na své území, však pokračování cesty znemožnil a mise se na konci listopadu 

1919 obrátila zpět do Taškentu, kam dorazila 19. prosince 1919.147  

Nevelké množství informací známých o průběhu rozhovorů vedených Muhammadem 

Valím Chánem v Moskvě nedovoluje jejich přesnou rekonstrukci. Z toho, co je známo, však 

jasně plyne, že bylo dosaženo shody stran navázání diplomatický vztahů a poskytnutí 

sovětské pomoci Afghánistánu. Je také zřejmé, že Afghánci doufali v uzavření útočně 

obranného spojenectví s Ruskem.148 Sovětské vedení bylo podle všeho těmto afghánským 

tužbám v zásadě příznivě nakloněno. Jeho plány zahájit nehledě na dosud probíhající 

občanskou válku postup na jih však mezitím, v říjnu 1919, narazily na odpor ze strany vedení 

Turkestánské autonomní sovětské republiky. To zcela neočekávaně odmítlo předat 

Afghánistánu zbraně a to jak zbraně z vlastních skromných zásob, tak zbraně zaslané 

Trockým.149 Toto odmítnutí mělo v zásadě dvě příčiny.  

                                                 
143 Teplinskij, Istorija, 45. Viz též Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 286. 
144 DVP SSSR II, č. 171, s. 261–262. 
145 V mezidobí se mu dostalo velkých poct. Např. 7. listopadu 1919 mu byla poskytnuta možnost vystoupit ve 
Velkém divadle na shromáždění u příležitosti druhého výročí říjnové revoluce. Viz Teplinskij, SSSR i 
Afganistan, 29–30. 
146 Teplinskij, SSSR i Afganistan, 30. Viz též Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 286–
287. 
147 Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs, 55. 
148 Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 143. 
149 Ibid. 
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Tou první byla skutečnost, že sovětské úřady v Turkestánu samy trpěly silným 

nedostatkem zbraní, munice a dalšího vojenského materiálu, který akutně potřebovaly pro boj 

s muslimskými povstalci – basmači, jakož i se zbytky bělogvardějských vojsk.150  

Turkestánské vedení kromě toho nedůvěřovalo afghánskému emírovi. A mělo k tomu 

vážné důvody. Amánulláh od počátku své vlády snil o připojení oblasti Chivy, Buchary, 

Fergany a oázy Pandždeh k Afghánistánu.151 Neváhal k tomuto účelu využívat i 

panislámských myšlenek a protibritské propagandy. Mj. díky tomu v řadách místního 

obyvatelstva požíval velké úcty a podle zpráv sovětské rozvědky by jeho velká část emíra 

ochotně podpořila, pokud by vtrhl do sovětského Turkestánu se svou armádou. Nejsilnější 

zájem projevoval Amánulláh o Bucharu. Zprvu byl ochoten dohodnout se sovětskou stranou 

její rozdělení na sféry vlivu.152 Později, když se během rozhovorů s Bravinem ukázalo, že 

sovětská strana není k tomuto kroku ochotna, Amánulláh změnil taktiku. Začal nyní usilovat o 

uznání nezávislosti Buchary, kterou hodlal následně přeměnit v nárazníkový stát mezi 

Afghánistánem a sovětským Ruskem.153 Vedlejším cílem pak bylo posílení emírovy 

panislámské autority. Amánulláhovi v tomto úsilí značně napomáhala skutečnost, že 

bucharský emír Sajjid 'Álim Chán se pokusil využít vývoje následujícího po říjnové revoluci 

k získání samostatnosti.154 Jeho vztahy se sovětskými úřady v Taškentu proto byly dosti 

napjaté a Sajjid 'Álim Chán tudíž hledal pomoc mj. u svého afghánského souseda. Amánulláh 

jeho žádosti o pomoc vyhověl a v říjnu 1919 mu poslal oddíl vojáků a zbraně. Současně došlo 

k navázání diplomatických vztahů.155 Ačkoliv se Afghánci snažili přimět bucharského emíra, 

aby se vzdal své orientace na Brity,156 nemohla být tato afghánská politika, která byla fakticky 

zaměřená proti sovětským zájmům v Turkestánu, v žádném případě příznivě přijata 

sovětskými představiteli v Taškentu. 

Příčinou znepokojení sovětských orgánů v Turkestánu nebyla jenom afghánská pomoc 

bucharskému emírovi nebo Amánulláhovy domnělé či skutečné záměry v dané oblasti, ale 

především zdejší afghánské aktivity, v první řadě neustále narůstající počet příslušníků 

afghánskými konzulárních misí a dalších emisarů, jejichž oficiálně deklarovaným cílem bylo 

                                                 
150 T. č. byla velká část střední Asie mimo sovětskou kontrolu. Jednalo se např. o většinu Zakaspicka, o 
Sedmiříčí, nemluvě už o nepříliš přátelsky naladěných vládách bývalých ruských středoasijských protektorátů 
Chorezmu (Chivy) a Buchary. 
151 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 50. 
152 Panin, Sovětskaja Rossija, 54. 
153 Korgun, Istorija Afganistana, 76–77. 
154 Gombár, Moderní dějiny islámských zemí, 369. 
155 Korgun, Istorija Afganistana, 76. 
156 Teplinskij, SSSR i Afganistan, 32. 
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vedení prosovětské a panislámské propagandy.157 Příkladem mohou sloužit např. správci 

herátské svatyně, kteří se počátkem září 1919 s velkou slávou vydali do Samarkandu v 

ruském Turkestánu, aby cestou přes oázu Pandždeh, Karši a Bucharu šířili myšlenku svaté 

války proti Velké Británii a získávali sympatie středoasijských muslimů pro Afghánistán.158  

Ačkoliv sovětské vedení v Turkestánu v daném období sice poměrně úzce spolupracovalo 

se stoupenci panislámských myšlenek, jednalo se především o účelové spojenectví, jakýsi 

sňatek z rozumu, daný jejich společným nepřátelstvím vůči Britům a jejich spojencům ve 

střední Asii. V ostatním se cíle obou skupin rozcházely. Vedení panislámské propagandy 

tudíž mohlo potenciálně získat protisovětský charakter a proto vzbuzovalo v sovětském 

vedení v Taškentu řadu obav. K dispozici je navíc celá řada zpráv, že afghánští emisaři 

současně se sondovali možnosti spolupráce s místním obyvatelstvem proti sovětské moci.159 

V Turkestánu navíc kromě afghánských emisarů pracovalo několik dalších více méně 

nezávislých a potenciálně nepřátelských sil.160 A to přirozeně sovětské úřady znepokojovalo.  

V říjnu 1919 navíc Afghánci zahájili, nejspíše v odkaze na dřívější mlhavé sovětské 

přísliby, politiku mírového pronikání do oblasti Pandždehu, Kušky a Mervu s cílem 

konfrontovat sovětské úřady s fait accompli anexe tohoto území.161 Sovětské úřady byly tímto 

afghánským počínáním nemile překvapeny a podle britských zpráv bylo v průběhu října jen 

do Mervu narychlo povoláno na 400–500 sovětských vojáků, kteří měli zabránit případnému 

afghánskému postupu do této oblasti. Afghánský konzul se poté pokusil zmírnit vzniklé napětí 

prohlášením, že Afghánistán neměl agresivní záměry a usiloval pouze o to, zřídit v některých 

důležitých městech Turkestánu své konzuláty, přičemž bezpečnostní situace si vyžadovala 

početnější ochranné oddíly pro afghánské konzulární úředníky.162  

K určitému napětí v sovětsko-afghánských vztazích pak v závěru roku 1919 přispěla i 

otázka kočovného kmenu Džamšidů, který obýval pohraniční oblasti Afghánistánu. Tento 

kmen, patřící k etnické skupině Ajmaků, pod afghánským tlakem částečně přešel na sovětské 

                                                 
157 Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 144. Viz též Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 
292. 
158 Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 146. 
159 D. Cameron Watt, ed., British Documents on Foreign Affairs: Report and Papers from the Foreign Office 
Confidential Print, Part II, Series A, Volume 2 (University Publications of America, 1984), č. 27, s. 22 (dále jen 
BDFA II, A, 2). 
160 Příkladem byl bývalý osmanský člen mise Niedermayera a von Hentinga Kâzim Bey, který zůstal 
v Afghánistánu a posléze se přesunul do ruské střední Asie, kde navázal spolupráci se sovětskými orgány. Kâzim 
Bey si nicméně současně získal relativně samostatné a vlivné postavení v rámci panislámského hnutí mezi 
místními turkickými národy a měl velký vliv např. na  mladobucharské hnutí. Kromě toho nadále udržoval 
spojení s Afghánistánem. 
161 Např. v oblasti Mervu bylo podle některých zpráv postavení Afghánců natolik silné, že místní afghánský 
konzul byl uznáván jako mnohem vlivnější osobnost, než vedení místního sovětu. 
162 Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 145. Viz též BDFA II, A, 2, č. 65, s. 85.  
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území, přičemž využíval každé příležitosti ke mstě vůči Afgháncům. Džamšidové se 

soustředil se zejména na okrádání afghánských obchodníků na cestách do Ruska, přičemž 

v tom nabyli takové důkladnosti, že tuto činnost fakticky povýšili na profesi. Zejména 

v závěru roku se tak navíc často dělo při očividné shovívavosti nebo dokonce účasti členů 

místních výkonných výborů.163 Záležitost Džamšidů však byla o to komplikovanější, protože 

sovětské orgány měly zprávy, že část Džamšidů, která zůstala v Afghánistánu, dostávala 

podporu od britských agentů, kteří se snažili s jejich pomocí komplikovat tamní 

vnitropolitickou situaci. Činnost Džamšidů tak mohla nepříznivým způsobem ovlivnit 

sovětsko-afghánské vztahy. Sovětské orgány v Taškentu proto byly nuceny zvážit podniknutí 

celé řady opatření, jako např. vyslání zvláštní komise do Kušky a Serahsu, výměnu a doplnění 

tamních posádek, jmenování nových velitelů do pohraničních center (Mervu, Kušky, Serahsu 

apod.) a zlepšení jejich vzájemného spojení a v neposlední řadě pokusu zajistit vůdce 

Džamšidů.164 Otázka se přesto stala jedním z bolavých míst sovětsko-afghánských vztahů. 

Znepokojení z afghánských aktivit a záměrů pak bylo přinejmenším u některých 

sovětských představitelů v Turkestánu umocněno obavou, že Velká Británie se po skončení 

britsko-afghánské války pokusí využít Afghánce jako svůj nástroj v boji proti sovětskému 

Rusku, jak se o tom hovoří např. v depeši komisaře pro zahraniční záležitosti vlády 

Turkestánské autonomní sovětské republiky Bogojavlenského z konce září 1919, jejíž text byl 

zajištěn rezidentem britské tajné služby v Taškentu plk. Baileyem.165  

Záporný postoj vedení Turkestánské autonomní sovětské republiky k dodávkám zbraní do 

Afghánistánu byl nicméně v Moskvě akceptován. Příznivce asijské orientace to však jen 

podnítilo k dalšímu úsilí. Jeden z nich, Narinam Narimanov, náčelník oddělení muslimského 

Blízkého východu lidového komisariátu zahraničních věcí, se pokusil přimět Lenina 

k aktivnější politice v afghánské otázce, kterou považoval za hlavní v boji proti Velké Británii 

v Asii. Ve své zprávě Leninovi z 1. listopadu 1919 proto upozorňoval, že pokud by se na 

Východ vynaložila jen osmina toho, co bylo sovětským Ruskem vynaloženo na západě, ocitl 

by se celý muslimský Východ pod sovětským vlivem.166 Sovětské Rusko však podle něj 

                                                 
163 Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs, 69. 
164 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 15. 
165 Afghanistan Strategic Intelligence, 85. Plukovník Bailey původně působil v Taškentu jako představitel 
indické vlády. Ve skutečnosti však šlo o příslušníka tajné služby, jehož úkolem bylo získávat informace o situaci 
v sovětském Turkestánu. Lidový komisariát zahraničních věcí Turkestánu jeho přítomnost v Taškentu 
akceptoval (avšak jeho oficiální pověření nikdy neuznal) ještě v době, kdy byl veden levým eserem P. A. 
Domogatským. Od jeho pobytu v Taškentu si sliboval získání informací o situaci v Indii a Afghánistánu a 
výhody plynoucí z oficiálních styků s britskými úřady v Indii. Později, mj. ve výše zmíněném období, však 
Bailey působil v Taškentu na zapřenou. Viz Iskander A. Jusupov, Ustanovlenije i razvitije sovětsko-iranskich 
otnošenij (1917–1921 gg.) (Taškent: Fan, 1969), 47. 
166 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 50. 
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nevidělo snahy východních národů o spojenectví s RSFSR a sovětskou pomoc; a v některých 

případech dokonce za těmito snahami vidělo panislámskou kontrarevoluci. Narimanov dále 

upozorňoval, že nejlepší zárukou toho, že nepřátelům sovětského Ruska se nikdy nepodaří 

obrátit Afghánce a ostatní východní národy k aktivní činnosti proti RSFSR, je jejich nenávist 

vůči Velké Británii. S ohledem na potřebu aktivnější politiky v dané oblasti proto navrhoval 

urychlit proces navázání diplomatických styků mezi RSFSR a Afghánistánem a to i za cenu 

teritoriálních ústupků. 

Reakce Lenina na návrhy stoupenců asijské orientace však byla dvojaká. Lenin se 

nechystal bez naléhavé nutnosti vzdát území bývalé Ruské říše, ale současně nechtěl ani 

promeškat příležitost využít protibritské síly na Východě proti tomuto hlavnímu sovětskému 

nepříteli.167 

 

2.3 Sovětské Rusko a Afghánistán od prosince 1919 do září 1920 

2.3.1 Sovětsko-afghánské rozhovory (prosinec 1919–březen 1920) 

Ja. Z. Suric v čele delegace cca. dvaceti osob (včetně jednoho Němce, tří Rakušanů a tří 

Indů) počátkem listopadu 1919 překročil afghánské hranice a pod dohledem afghánské 

eskorty 11. listopadu 1919 dorazil do Herátu. Po týdenní zastávce pokračovala sovětská mise 

v cestě a 14. prosince 1919 dosáhla Kábulu.168 

Suric se ihned po příjezdu pustil do práce. Suricovým hlavním úkolem bylo zajištění 

dohody, respektive smluvní úpravy vztahů s Afghánistánem a jeho přetvoření v nástupiště pro 

úder proti britským pozicím v Indii, respektive pro vývoz revoluce do Indie a sousedních 

zemí. Měl zabránit podepsání britsko-afghánské dohody a usilovat „všemi prostředky o nový 

anglo-afghánský konflikt.“169 Součástí tohoto úkolu bylo také budování neoficiálních kanálů 

spojení s Indií. Součástí Suricovy mise proto byli i tři indičtí nacionalisté – prezident 

Prozatímní vlády Indie rádža Mahéndra Pratáp, Abdur Ráb a M. P. T. Áčárja, jejichž 

konkrétním úkolem bylo sjednocení a organizace indických revolucionářů v Afghánistánu a 

zahájení podvratné činnosti mezi paštunskými kmeny Severozápadní pohraniční provincie170 

Indie. Suric také ihned po příjezdu do Afghánistánu jejich prostřednictvím zaslal pozdrav 

                                                 
167 Ibid., 51. 
168Adamec, Afghanistan´s Foreign Affairs, 56. 
169 Panin, Sovětskaja Rossija, 32. 
170 Jednalo se o provincii na afghánsko-indickém pomezí, osídlenou převážně paštunskými kmeny. Jejich území 
byla spravována nepřímo a provincie měla charakter nárazníkového pásu proti Afghánistánu. 
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Indickému národnímu kongresu.171 Poslal také, patrně stejnou cestou, první zásilku 

propagandistické literatury k rozšíření v Paňdžábu, a začal budovat konspirativní spojení.172 

Přímé kontakty mezi paštunskými pohraničními kmeny a sovětskými emisary nicméně 

nebyly v zájmu Amánulláhovy vlády, která se tak snažila zabránit vypuknutí nového konfliktu 

s Velkou Británií v situaci, kdy na něj nebyla připravena. Nehledě na to a do jisté míry i 

navzdory tomu se Suric již v závěru roku pokusil tyto kmeny kontaktovat. Velký kus práce na 

tomto poli ostatně odvedl již Bravin. Suricovi se tak již v prosinci 1919 podařilo navázat 

spojení s příslušníky pohraničních kmenů Afridů a Vazírů. Tyto kmeny se od května téhož 

roku nacházely ve válce s Brity. Od léta pak byla jejich situace zvláště tíživá, protože 

Afghánci jim z obavy před Velkou Británií odmítli nadále poskytovat podporu. Představitelé 

zmíněných kmenů proto navrhli sovětským emisarům spojenectví a výměnou žádali 

sovětskou pomoc – 30 000 pušek, kulomety, čtyři horská děla, instruktory a nevelkou finanční 

dotaci.173 Suric soudil, že podmínky obou kmenů jsou pro Rusko přijatelné a byl připraven 

uzavřít s nimi předběžnou dohodu. Z hlediska širších sovětských plánů pak bylo zcela 

charakteristické, že sovětské Rusko hodlalo udržovat s těmito kmeny kontakty i navzdory 

případným obtížím v sovětsko-afghánských vztazích. V takovém případě Suric uvažoval o 

vybudování spojení přes Pamír.  

Suric také převzal vedení rozhovorů s emírem a Mahmúdem Begem Tarzím, které začal již 

Bravin. Mezi oběma sovětskými představiteli však záhy vypukl konflikt. Během zastávky 

v Taškentu, kde se seznamoval se zprávami o situaci v Afghánistánu, si Suric, ne bez pomoci 

vedoucího Oddělení vnějších styků Turkestánské komise G. I. Brojda, vytvořil celkově 

negativní názor na N. Z. Bravina. Napomohla tomu i zpráva B. N. Ivanova, který se 2. 

listopadu 1919 vrátil z Afghánistánu a který sice vysoce oceňoval Bravinovy diplomatické 

schopnosti, ale celkově jeho působení v Kábulu vylíčil záporně. Členům Turkestánské komise 

VÚVV a RLK se navíc mezitím podařilo odstranit z funkce lidového komisaře zahraničních 

věcí Turkestánské ASR E. E. Bogojavlenského a byli připraveni podobně naložit i s jeho 

protégé Bravinem. Suric proto dostal od Brojda příkaz, aby Bravina ihned po svém příjezdu 

do Kábulu poslal zpět do Ruska.174  

Bravin si naopak hodlal uchovat svou nezávislost a úporně se bránil přechodu do Suricovy 

podřízenosti, jak o tom rozhodla Moskva. Nějakou dobu se dokonce snažil hrát samostatnou 

                                                 
171 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 15. Indický národní kongres byl (a stále je) významnou indickou 
politickou stranou, jejímž cílem bylo dosáhnout většího podílu Indů na správě země a posléze nezávislosti. 
172 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 15. 
173 Ibid. 
174 Panin, Sovětskaja Rossija, 28. 
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roli. Turkestánský Ústřední výkonný výbor byl proto nucen potvrdit rozhodnutí Moskvy. 

Moskva navíc sovětským představitelům v Taškentu doporučila, aby Bravina z Kábulu 

odvolali pod záminkou podání zprávy o činnosti v Kábulu s následujícím jmenováním na 

diplomatický post do Persie. Bravin byl nakonec ochoten rozhodnutí Moskvy akceptovat, ale 

s ohledem na to, že by tím mohla být zpochybněna jeho dosavadní činnost v Afghánistánu a 

garance, které dal afghánskému emírovi, kategoricky odmítal, aby o tom afghánská strana 

oficiálně informována. 

Konflikt mezi Suricem a Bravinem záhy přerostl také v diskuzi o dalších krocích sovětské 

diplomacie v Afghánistánu.175 Zatímco Suricovým cílem bylo dosáhnout vojensko-

politického spojenectví s kábulskou vládou, což byl plán nejen schválený Moskvou, ale také 

aktivně podporovaný Taškentem a velením Turkestánského frontu, Bravin ostře, ale zcela 

oprávněně kritizoval dobrodružné plány a nedůslednost moskevského a taškentského vedení 

ve vztahu k Afghánistánu. Ve svém dopise vedoucímu Východního oddělení Lidového 

komisariátu zahraničních věcí A. Vozněsenskému napsal, že Rusko by nemělo Afghánistánu 

pomáhat dodávkami zbraní a vojenského materiálu, protože jinak hrozí, že Velká Británie 

v tom bude spatřovat casus belli. Varoval, že příprava „pochodu na Indii“ je pro RSFSR příliš 

grandiózní a nezvládnutelný podnik, jehož zahájením se pro Rusko může otevřít nová a o to 

nebezpečnější fronta. Bravin soudil, že hru o Východ je možné rozehrát pouze v oblasti 

povstalých paštunských kmenů v severozápadním pohraničí Indie. Tyto kmeny usilovaly o 

nezávislé postavení jak na Britech, tak na Afgháncích a Bravin proto žádal, aby v Kremlu 

konečně rozhodli, jaké množství zbraní těmto kmenům dopravit, aby mohlo jejich povstání 

pokračovat a případně se šířit dále.  

Bravin v této souvislosti také formuloval cíle, který bylo potřeba dosáhnout ve vztahu 

k Afghánistánu a jeho emírovi. V první řadě bylo třeba zajistit afghánský souhlas se 

svobodným tranzitem zbraní a munice paštunským kmenům a dále dosáhnout od afghánské 

vlády souhlasu s otevřením sovětských konzulátů v oblastech podél indické hranice – 

v Džalálábádu, Kandaháru, Ghazní a Kaniguramu.176 Politické zastupitelství v Kábulu pak 

mělo obdržet 1 000 000 zlatých rublů k vedení podvratné činnosti proti Britům a na výše 

zmíněné konzuláty pak mělo být vysláno deset až patnáct inteligentních a spolehlivých 

pracovníků k podpoře boje paštunských kmenů v Indii.177 

                                                 
175 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 53.  
176 Pokud se autorovi podařilo Kaniguram správně identifikovat, jedná se o město ležící již na území 
Severozápadní pohraniční provincie Indie. 
177 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 54. 
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Jak se později ukázalo, Bravinův plán, jak byl později nazýván, byl v dané situaci jedinou 

(a ve skutečnosti i poslední) možností, jak způsobit Britům maximální škody při minimálních 

nákladech. Afghánská vláda se však obávala, že vyzbrojením paštunských kmenů by mohla 

vzniknout hrozba nejen pro Velkou Británii, ale že by kmeny jednou mohly své zbraně obrátit 

i proti emírovi. V Kábulu také věděli, že dodávky sovětských zbraní paštunským kmenům by 

nezůstaly utajeny před britskou rozvědkou a brzy by vyvolaly britská protiopatření. 

Afghánské vedení také nemělo žádný zájem na šíření komunistických myšlenek ve vlastní 

zemi, což by bylo nevyhnutelným důsledkem rozsáhlejších sovětských aktivit v Afghánistánu. 

Na druhou stranu, emír toho času neměl žádnou jinou možnost, jak získat zbraně a peníze 

k upevnění afghánské nezávislosti, než obrátit se na Rusko. Z tohoto důvodu a hnán svou 

nenávistí vůči Britům zahájil rozhovory se Suricem o možném společném postupu proti 

britským pozicím v Indii.  

Zahájení sovětsko-afghánských rozhovorů o podmínkách sovětsko-afghánské smlouvy, ke 

kterému došlo 31. prosince 1919, však dále vyostřilo vztahy mezi Bravinem a Suricem. Oba 

diplomaté museli k užitku věci těsně spolupracovat, ale to se jim nedařilo. Bravin se cítil 

dotčený svým odstraněním z postu vyslance a odmítl se stát Suricovým náměstkem. Dokonce 

Moskvu požádal o Suricovo odvolání s ohledem na jeho nekompetentnost v záležitostech 

Východu.178 Veškeré pokusy v tomto směru se však ukázaly jako neplodné a když 22. ledna 

1920 Suric od Bravina požadoval, aby se vrátil do Turkestánu a podal zde zprávu o své 

činnosti, Bravin rezignoval. Odmítl se nicméně vrátit do vlasti a zůstal v Afghánistánu. To 

vyvolalo řadu obav sovětského vedení. Bravin navíc vstoupil do afghánských služeb a začal 

přednášet mezinárodní právo pro úředníky afghánského ministerstva zahraničních věcí.179 

Ještě více znepokojující byla zpráva, že Bravin požádal afghánské úřady, aby mu umožnily 

odjet do Indie. To by bylo pro sovětskou stranu značně nepříjemné, protože Bravin měl 

k dispozici množství materiálů, kterými by mohl diskreditovat sovětskou politiku na 

Východě. Naštěstí pro Moskvu si Afghánci nepřáli komplikace ve vztahu s RSFSR (jaké by 

nutně Bravinův odjezd do Indie vyvolal), nehledě už na to, že ani emír Amánulláh nijak 

netoužil po tom, aby se jeho ostře protibritské názory, se kterými Bravina během předchozích 

rozhovorů seznámil, dostaly až k britským uším. Afghánské úřady proto hodlaly Bravinovi 

v odjezdu do Indie zabránit.180 

                                                 
178 Ibid., 54–55. 
179 Panin, Sovětskaja Rossija, 29. 
180 Bravinův osud se nakonec uzavřel v lednu 1921, kdy byl na cestě do Indie zavražděn v Ghazní jedním ze 
svých afghánských ochránců. Kdo vedl ruku jeho vraha, není známo. Je však jisté, že na jeho smrti byly 



147 
 

Situace kolem sovětsko-afghánských rozhovorů byla pro nového sovětského 

diplomatického zástupce v Kábulu krajně obtížná. Hlavní problém spočíval v tom, že Moskva 

i Taškent Suricovi vytyčily poněkud odlišné úkoly. Zatímco Moskva se dávala přednost 

navázání diplomatických styků, což mělo umožnit s afghánskou pomocí přímo ovlivňovat 

situaci v Indii, Taškent pod nátlakem velení Turkestánského frontu Rudé armády v čele s M. 

V. Frunzem naléhal na uzavření vojensko-politického spojenectví s Afghánci a na obnovu 

válečných operací mezi Afghánistánem Velkou Británií.181 To by zaměstnalo britská vojska 

v oblasti Persie a v Indii a mimo jiné by se tím zabránilo nebezpečí případného britského 

postupu do Zakaspicka, popřípadě ve spojení s Afghánci do ruské střední Asie vůbec. Právě 

tohoto scénáře se sovětské orgány ve střední Asii v daném období očividně obávaly.182 O 

významu, který taškentské vedení přikládalo spojenectví s Afghánistánem, svědčí i to, že 

v druhé polovině prosince 1919 neváhalo podniknout pokus vést paralelní sovětsko-afghánské 

rozhovory s členy afghánské mise vedené Muhammadem Valím Chánem, nedávno se 

vrátivším z Moskvy.  

Zmiňované rozhovory probíhaly ve dnech 26. a 27. prosince 1919.183 Z ruské strany se jich 

účastnili představitelé Turkestánské komise VÚVV a RLK Š. Z. Eliava, G. I. Brojdo, F. Ja. 

Rabinovič, Ja. E. Rudzutak, A. M. Izmajlov, Starec, V. V. Zalesskij a další. Z afghánské pak 

Muhammad Valí Chán, Mirzá Muhammad Chán, Faiz Muhammad Chán a afghánský 

generální konzul v Turkestánu. Rozhovorům předsedal Eliava. Z každého dne rozhovorů byly 

pořízeny protokoly a v jednom případě i záznam diskuse.184  

Během prvního dne rozhovorů byly projednávány tři otázky: 1) projekt vojensko-politické 

dohody mezi Afghánistánem a RSFSR, 2) úprava rusko-afghánské hranice na základě 

historického práva, spravedlnosti a vůle národů, obývajících pohraniční oblasti a za 3) 

rezoluce o způsobu boje s vlivem Anglie v zakaspické oblasti.185 Uvedené návrhy pro 

rozhovory vypracoval člen komise Brojdo. 

Pokud jde o první bod, obě delegace uznaly nutnost uzavření dohody na následujících 

principech. Obě země se měly nacházet v útočně-obranném spojenectví a ozbrojené síly obou 

zemí měly být uvedeny do stavu umožňujícího uskutečnění společných vojenských úkolů. Za 

účelem sjednocení a koordinace vojensko-politických záměrů a velení měla být vytvořena 
                                                                                                                                                         
zainteresovány jak afghánské úřady, tak sovětské diplomatické zastupitelství. Věděl toho totiž až příliš mnoho o 
tajných rozhovorech mezi Kábulem a Moskvou. 
181 Korgun, Istorija Afganistana, 67. 
182 BDFA II, A, 2, č. 29, s. 34–35. 
183 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 13. 
184 Záznam, stejně jako protokoly (viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 9–13) působí již na první pohled 
revolučně řízným dojmem, ale do jisté míry také naivně. 
185 Viz protokol ze zasedání AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 9.  
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zvláštní vojenská komise založená na paritním principu. Rusko také přislíbilo poskytnout 

Afghánistánu podporu při přípravě velitelského sboru z afghánských důstojníků. Dále 

přislíbilo poskytnout afghánské armádě instruktory, zejména pokud jde o specialisty na 

výstroj a ihned po uzavření vojensko-politické dohody mělo Afghánistánu poskytnout veškeré 

disponibilní vojensko-technické zařízení. RSFSR měla také poskytnout afghánské vládě 

podporu při organizaci medicínsko-sanitní pomoci v afghánské armádě.186 Kromě toho byla 

zřízena vojenská komise v sestavě šesti lidí s paritním zastoupením obou zemí a ihned 

přistoupila k práci.187 

V záležitosti úpravy sovětsko-afghánské hranice byla na paritním základě vytvořena 

komise v sestavě čtyř osob, jejímž úkolem bylo stanovení nové hranice mezi Afghánistánem a 

RSFSR. Komise se měla před provedením tohoto úkolu seznámit se všemi historickými, 

etnografickými, kartografickými a jinými materiály vážící se k danému problému. Poté měla 

vycestovat do pohraničí a provést určení pohraniční linie na místě. Komise se při určení 

průběhu hranic měla řídit historickým právem, obnovou spravedlnosti pošlapané minulou 

vládou, a vůlí národů, obývajících pohraniční oblasti. Projekt úpravy hranice vypracovaný 

komisí pak měl být potvrzen vládami RSFSR a Afghánistánu.188 

Co se týče posledního bodu boje proti britskému vlivu v zakaspické oblasti, ruská delegace 

přislíbila poskytnout představitelům afghánské vlády právo zúčastnit se organizace 

protibritské agitace společně se sovětskými orgány propagandy. Štáb 1. armády pak měl 

přijmout energická opatření k pečlivé ochraně hranice s Persií, zejména úseku Serahs – Kuška 

a ke zvětšení početních stavů tamních posádek do výše schopné zabránit vtržení britských 

vojsk z Persie do Afghánistánu a Ruska.189 

Moskva reagovala na zprávy, že v Taškentu (a Kábulu) probíhají dalekosáhlé rozhovory o 

vojensko-politickém spojenectví s Afghánistánem, které nepřímo předpokládaly společné 

vojenské akce proti Britům, s krajní nevolí. O tento obrat se velmi zasloužil lidový komisař 

zahraničních věcí Čičerin. 

Čičerin se vyznačoval velmi střízlivým hodnocením mezinárodní situace, jakož i postavení 

sovětského Ruska ve světě. Neměl proto příliš pochopení pro chimérické plány stoupenců 

východní orientace. Ačkoliv vítal možnost zachytit se na hranicích Indie a současně vzdálit 

Afghánistán od Velké Británie, „východní“ politiku považoval pouze za nástroj nátlaku na 

Velkou Británii při snaze o normalizaci vzájemných vztahů. Odmítal proto jakékoliv pokusy o 

                                                 
186 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 9. 
187 Ibid., l. 13. 
188 Ibid., l. 9. Viz též AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 13. 
189 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 9. 
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pochod na Indii, které by mohly vést k vypuknutí velké britsko-sovětské války. Spolu s tím se 

v daný okamžik postavil i proti uzavření vojenského spojenectví s Afghánistánem, které by 

mohlo mít podobné důsledky.190 

Před sovětským vedením a zejména před diplomaty lidového komisariátu zahraničních 

věcí se navíc od přelomu let 1919 a 1920 začala otevírat perspektiva dosažení dohody 

s Velkou Británií.191 Sovětské Rusko o ni hodlalo aktivně usilovat, jak to ostatně naznačovala 

Čičerinova zpráva,192 přednesená na základě rozhodnutí Politbyra ÚV KSR[b] 2. prosince 

1919 na 8. všeruské konferenci KSR[b], respektive následně přijatá rezoluce formálně 

vyzývající VII. sjezd sovětů, aby mocnostem Dohody znovu po delší přestávce nabídl vedení 

rozhovorů o míru.193 Dohoda s Brity byla pro sovětské Rusko výhodná z řady taktických i 

strategických aspektů, z nichž nejdůležitějším bylo prolomení protisovětské fronty a 

odvrácení hrozby nové zahraniční intervence. Ze sovětského hlediska se ovšem nemělo jednat 

o nějakou dlouhodobou orientaci. Sovětské vedení nahlíželo na případnou sovětsko-britskou 

dohodu především s ohledem na nutnost získat čas pro krátkodobý oddych v situaci, kdy 

sovětskému Rusku hrozilo úplné válečné vyčerpání. Bylo si nicméně vědomo, že kompromis 

s Brity bude možný pouze tehdy, pokud nebudou dotčeny základní podmínky britsko-ruské 

smlouvy o rozdělení sfér vlivu z roku 1907. Proto kategoricky odmítlo vzít na sebe striktní 

závazky, vyplývající z připravovaného útočně-obranného spojenectví. 194 

Současně se však Moskva obávala zcela přerušit rozhovory s Kábulem, protože v důsledku 

toho by mohlo dojít k britsko-afghánské dohodě. Sovětské vedení při tom zvláště strašila 

představa, že Afghánistán by pak s britskou podporou, či dokonce v přímé spolupráci 

s Velkou Británií vystoupil proti RSFSR. Moskva tomu byla odhodlána zabránit a začala 

naléhat na uzavření dohody obecného charakteru, kterou by zajistila diplomatické vztahy 

s Kábulem a s jeho prostřednictvím možnost vyvíjet bezprostřední vliv na pohraniční 

paštunské kmeny, respektive Indii.  

S ohledem na výše uvedené Čičerin ve své depeši předsedovi Turkestánské komise VÚVV 

a RLK Š. Eliavovi ze 7. ledna 1920 kritizoval nežádoucí iniciativu taškentského vedení ve 

vztazích s Afghánistánem. Čičerin v dopise odmítl jakoukoliv formu spojenectví s Kábulem, 

pokud by došlo k britsko-sovětskému usmíření. V případě další britsko-afghánské války by 

totiž sovětské Rusko bylo na základě takové spojenecké smlouvy nuceno přijít Afghánistánu 

                                                 
190 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 58. 
191 Panin, Sovětskaja Rossija, 33. 
192 Viz O. G. Korogodskij, N. A. Serbova a M. A. Dvojnišnikov, eds., Vosmaja konferencija RKP(b). Děkabr 
1919 goda. Protokoly (Moskva: Gospolitizdat, 1961), 51 a nn. (dále jen Vosmaja konferencija RKP(b)). 
193 Text rezoluce viz Vosmaja konferencija RKP(b), 187. 
194 Vosmaja konferencija RKP(b), 33–34. Viz též. Korgun, Istorija Afganistana, 67. 
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na pomoc. S ohledem na zprávy o výše uvedených sovětsko-afghánských rozhovorech, jakož 

i o rozhovorech vedených Ja. Z. Suricem v Kábulu, ze kterých ne zcela přesně vyplývalo, že 

již bylo dosaženo dohody o textu budoucí smlouvy, však bylo třeba postupovat opatrně, aby 

celá záležitost neskončila diplomatickým skandálem. Čičerin se proto smlouvy s afghánskou 

vládou nezříkal, ale požadoval ukončit sovětsko-afghánské rozhovory namísto dohody o 

spojenectví dohodou o vzájemné pomoci. Trval ovšem na tom, aby se tato dohoda 

neobsahovala žádné závazky RSFSR přijít Afghánistánu na pomoc v případě britské agrese a 

omezila se na závazek poskytnout postižené straně materiální pomoc.195 

Suric se mezitím přesvědčil (podobně jaké svého času Bravin), že za stávajících okolností 

nebyla šance přimět Afghánistán k obnově bojů proti Britům. Jeho rozhovory s emírem a 

Mahmúdem Begem Tarzím totiž brzy ukázaly, že afghánská strana není ochotna přistoupit na 

smlouvu o vojenském spojenectví.196 Byla však ochotna uzavřít dohodu o přátelství a 

neutralitě.197 Emír však váhal sdělit to Suricovi přímo. Namísto toho zvolil okliku.  

Během sedmihodinového kola rozhovorů o charakteru a podmínkách sovětsko-afghánské 

smlouvy, které Suric vedl s afghánskými představiteli 13. ledna 1920, Amánulláh podmínil 

obnovu válečného stavu s Velkou Británií dodáním obrovského množství vojenského 

materiálu a další pomoci. Emír požadoval mj. 100 000 pušek, k tomu 600 náboji na každou 

hlaveň, 1 500 kulometů, 250 rychlopalných děl a 50 000 000 rublů ve zlatě.198 Ze sovětského 

hlediska se jednalo o fantastické a naprosto nesplnitelné požadavky. Afghánská strana si toho 

byla vědoma, a proto nabídla, že uzavře s RSFSR mnohem skromnější dohodu o přátelství. 

Afghánistán by na základě této dohody získal oblast měst Termezu a Kerki, finanční subsidii 

10 000 000 rublů ve zlatě, kompletní vybavení muniční továrny pro výrobu střelného prachu, 

12 letadel, 10 000 pušek a vybavení pro několik dělostřeleckých baterií. RSFSR by se dále 

zavázala poskytnout pomoc při výstavbě telegrafního spojení po linii Kábul – Herát a Kábul – 

Kandahár – Herát a rovněž tak při vybudování radiotelegrafních stanic v Kábulu, Herátu a 

Kandaháru. Afghánci dále žádali sovětskou pomoc při vyzbrojování paštunských 

pohraničních kmenů a souhlas s provozováním dvou ozbrojených parníků na řece Amudarja 

atd. Kromě toho požadovali jmenování afghánských zástupců do rusko-bucharské komise.199 

Suric byl takovými požadavky šokován. Jeho návrh projednat afghánské požadavky 

smíšenou komisí v Taškentu byl afghánskými představiteli odmítnut. Suricovi proto nezbylo 

                                                 
195 Panin, Sovětskaja Rossija, 34. Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 58. 
196 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 56. 
197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 147. Jednalo se o komisi, která měla řešit sporné otázky ve vztazích mezi 
RSFSR a Bucharou. Mj. otázku vlastnictví důležité železnice Kerki – Termez. 
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než afghánské požadavky alespoň zčásti uspokojit. Bylo mu totiž jasné, že v opačném případě 

by byla šance uzavřít s Kábulem alespoň emírem upřednostňovanou smlouvu o přátelství 

značně limitovaná. Předložil proto protinávrh, který zahrnoval finanční pomoc ve výši 1 000 

000 zlatých rublů a 5 000 pušek. Suricův protinávrh dále počítal s dodáním vybavení pro 

muniční továrnu, 12 letadel, 8 protiletadlových děl a radiostanice a s vysláním technických 

poradců a specialistů. Podmínkou byl ovšem souhlas afghánské vlády s propuštěním dodávky 

10 000 pušek paštunským pohraničním kmenům, respektive s poskytnutím sovětské straně 

práva udržovat s těmito kmeny přímé vztahy. Ostatní afghánské požadavky Suric odmítl.200  

Součástí Suricova návrhu byly i zásady uvažované smlouvy o přátelství. Obě země se měly 

zavázat, že neuzavřou žádnou dohodu, která by byla namířena proti druhé smluvní straně. 

Afghánistán měl informovat sovětskou stranu o rozhovorech s Brity, které by se mohly 

dotýkat sovětského Ruska. Diplomatický zástupce RSFSR měl být oficiálně uznán. Návrh 

dále předpokládal zřízení sovětských konzulátů v Kandaháru, Ghazní a Džalálábádu, podpis 

poštovní úmluvy a uzavření obchodní smlouvy.201 Požadavek otevření konzulátů v Ghazní a 

Kandaháru byl ze sovětské strany oficiálně zdůvodňován nutností pro vytvoření konzulární 

sítě v zemi. Jejich skutečným posláním však bylo plnit úlohu předsunutých pozic sovětské 

propagandy ve směru na Indii.202  

Dokonce i takto redukovaná výše sovětské pomoci byla pro sovětskou vládu v situaci stále 

pokračující občanské války a válečného rozvratu na hranici realizovatelnosti. Moskva proto 

odmítala Suricův návrh jednoznačně potvrdit.203 V Suricových očí však zisky jednoznačně 

převyšovaly vynaložené náklady. Poskytnutí výše uvedené pomoci by Suricovi umožnilo 

upevnit vztahy s Afghánistánem a přetvořit jej v protibritskou základnu. Před sovětským 

Ruskem by se tak otevřela perspektiva rozšířit pomocí paštunských pohraničních kmenů a 

jejich boje s Brity sovětský vliv až do Indie.204  

Otázka pomoci paštunským kmenům se stala jednou z neostřeji diskutovaných v průběhu 

sovětsko-afghánských rozhovorů v Kábulu. Afghánská strana sice oficiálně dodávky 

vojenského materiálu a další pomoci těmto kmenům v principu neodmítala, hodlala si však 

nad jejich distribucí udržet pevnou kontrolu. Sledovala tím přinejmenším dva cíle. Jednak se 

obávala případného odhalení těchto dodávek Brity a následného zhoršení britsko-afghánských 

vztahů, a jednak kontrolou nad distribucí dodávek hodlala zabránit tomu, aby se sovětská 

                                                 
200 Korgun, Istorija Afganistana, 67. Viz též Arghandawi, British Imperialism, 241. 
201 Arghandawi, British Imperialism, 242. 
202 Panin, "Sovětskaja ugroza", 25. 
203 Korgun, Istorija Afganistana, 67. 
204 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 56. Viz též Panin, Sovětskaja Rossija, 35. 
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pomoc dostala do rukou těch kmenů, kterým afghánská vláda nemohla důvěřovat a které tudíž 

potenciálně mohly využít sovětskou pomoc i proti Afgháncům. Suric však afghánskou 

kontrolu dodávek přirozeně odmítal a trval na tom, aby emír písemně garantoval, že dodávky 

určené paštunským kmenům jim budou bez jakéhokoliv zadržování také dodány. Emír ovšem 

důrazně odmítl podpis takového dokumentu a nabídl pouze své čestné slovo. To však bylo pro 

Surice nedostatečnou garancí a trval proto na svém. Podle místních etických norem se tím 

však současně dopustil urážky afghánského vládce.205 

Emír Amánulláh nicméně ovládl svůj hněv a nabídl Suricovi kompromis. Dvě třetiny 

sovětské pomoci by převzal afghánský stát, který by je rozdělil paštunským pohraničním 

kmenům podle svého uvážení, zatímco zbývající třetinu by podle svého uvážení distribuovala 

přímo sovětská strana. Afghánští zástupci současně Suricovi pohrozili, že bez afghánského 

souhlasu se k paštunským kmenům nedostane ani jedna ruská puška. Suric byl proto nucen 

ustoupit afghánskému tlaku a garantoval afghánské vládě výše zmiňovanou dodávku 5 000 

pušek výměnou za propuštění dodávek afghánským kmenům. Afghánistán současně slíbil 

propustit do Taškentu zástupce paštunských pohraničních kmenů, aby zde převzali sovětskou 

pomoc.206 To byl z afghánské strany velký ústupek, protože ta se jinak snažila zabránit všem 

přímým stykům mezi sovětskými emisary a řečenými kmeny. Afghánci souhlasili se 

sovětským požadavkem zahrnout do sovětsko-afghánské smlouvy bod o protibritské 

propagandě mezi pohraničními kmeny. Požadovali pouze garance vlastní bezpečnosti – 

propaganda měla být prováděna tajně a výhradně na indické hranici.207  

Podle výsledků rozhovorů mezi afghánským emírem a Suricem se zdálo, že Suricovi se 

podařilo dosáhnout většiny jeho cílů. V daný moment se však do situace neočekávaně 

zkomplikovala. Dne 22. ledna 1920 diplomatický kurýr doručil Suricovi do Kábulu nové 

instrukce z centra (tj. z Moskvy), které se však rozcházely s předchozími. Zejména v nich 

chyběly konkrétní čísla o pomoci, kterou byla sovětská strana ochotna poskytnout 

Afghánistánu. Moskva byla nyní ochotna uzavřít s Afghánistánem pouze obecnou dohodu, 

která by sovětskému Rusku nesvazovala ruce ve vztahu k Velké Británii. Naproti tomu, 

vedoucí Oddělení zahraničních styků při Turkestánské komisi G. I. Brojdo v dopise 

datovaném 3. prosince 1919 Suricovi nařizoval, aby do sovětsko-afghánské smlouvy vtělil 

jako základ myšlenku vojensko-politického spojenectví, respektive aby s kábulskou vládou 
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206 Ibid. 
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uzavřel tajnou vojenskou úmluvu. Suricovi byly očividné rozpory mezi přístupem Moskvy a 

Taškentu a prohlásil proto k emírově velké nelibosti rozhovory za přerušené.208 

Na nové instrukce musel Suric čekat téměř měsíc a půl – až do 4. března 1920. Afghánská 

strana v mezidobí vznesla některé další požadavky. Šlo mj. o otázku strategicky důležité 

železnice Kerki – Termez, která procházela přes bucharské území a spojovala Afghánistán se 

sovětským Ruskem.209 

Dokumenty, které mu byly počátkem března 1920 Suricovi doručeny, zahrnovaly instrukci 

G. I. Brojda, odeslanou 3. ledna 1920, která na jednu stranu oplývala obecným ustanoveními a 

na druhou vyžadovala od sovětského diplomatického představitele v Kábulu, aby se přísně 

držel instrukcí a direktiv z centra – z Moskvy. Brojdova instrukce dále obsahovala nyní již 

bezpředmětný požadavek, aby Suric dosáhl vojenského vystoupení Afghánistánu proti Velké 

Británii nejpozději do jara stávajícího roku. Brojdo také Suricovi zaslal protokoly 

z prosincových jednání s misí Muhammada Valího Chána v Taškentu, které obsahovaly nám 

již známý plán uzavření obranně-útočného spojenectví. Nebylo však jasné, jak měl Suric dále 

ve vztahu k těmto jednáním postupovat. Zda je vzít za základ dalších rozhovorů nebo je 

považovat za konečné řešení problému sovětsko-afghánské smlouvy. Korunu tomuto zmatku 

pak nasadil dopis L. M. Karachana Š. Eliavovi, ve kterém jej instruoval, že během rozhovorů 

v Kábulu je třeba zařídit věci tak, aby Afghánci získali pocit, že ze sovětské strany obdrží 

jistou pomoc, aniž by se však RSFSR musela ve vztahu k nim k čemukoliv zavázat.210 

Afghánci, kteří mezitím ztratili trpělivost, navrhli, poté co obdrželi zprávu, že sovětský 

diplomatický představitel dostal diplomatickou poštu z Taškentu, obnovit rozhovory. Ministr 

zahraničních věcí Mahmúd Beg Tarzí při této příležitosti v rozhovoru se Suricem vyjádřil 

znepokojení, že sovětští diplomaté tak nepříhodně přerušili rozhovory, zatímco současně 

vedou rozhovory s Brity v Londýně, které mohou mít vliv i na sovětsko-afghánské vztahy.  

Suric na to ovšem namítl, že podle jeho informací afghánští představitelé rovněž vedou 

konzultace s Brity.211 Současně Tarzímu v návaznosti na své poslední instrukce od Brojda 

potvrdil, že doufá v uzavření sovětsko-afghánské dohody, do níž bude vtělena myšlenka 

uzavření vojensko-politického spojenectví. Sám však již silně pochyboval o možnosti přimět 

Afghánistán k vystoupení proti Velké Británii bez dostatečné sovětské pomoci.  

Krátce na to, 13. března 1920, ale Suric obdržel radiotelegram L. M. Karachana 

Turkestánské komisi, ze kterého se dozvěděl, že Lidový komisariát zahraničních věcí je 

                                                 
208 Panin, Sovětskaja Rossija, 35. 
209 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 295. 
210 Panin, Sovětskaja Rossija, 36. 
211 Ibid. 



154 
 

kategoricky proti vojensko-politickému spojenectví s Afghánistánem.212 Radiotelegram tak 

pro Surice znamenal naprostý obrat v dosavadní politice RSFSR ve vztahu k Afghánistánu.  

Tento obrat byl dokonán, když Suric 25. března 1920 obdržel Čičerinovu depeši, starou 

přesně dva měsíce, ve které Čičerin zasílal instrukce odpovídající jeho aktuální politice 

v afghánské otázce.213 Suric dostal výslovný zákaz podepsat s kábulskou vládou dohodu o 

vojenském spojenectví. Tento pokyn zcela rozboural strukturu již dohodnutého obsahu 

smlouvy, jakož i výsledky paralelních rozhovorů vedených v Taškentu. Ze všeho zůstal pouze 

slib jednostranné vojenské pomoci.214 

 

2.3.2 Sovětsko-afghánské vztahy na jaře a počátkem léta 1920 

S nástupem jara 1920 se očekávalo obnovení bojů mezi pohraničními kmeny při indicko-

afghánské hranici a britskými vojsky. Ne náhodou se hrdina nedávné britsko-afghánské války 

ministr války Nadir Chán vydal na inspekční cestu po jižním Afghánistánu. Situace zde byla 

velmi výbušná, protože afghánské obyvatelstvo bylo připraveno podpořit příbuzné kmeny 

v pohraničních oblastech Indie. Nadir Chán, který zastával nesmiřitelnou protibritskou pozici, 

tyto snahy podporoval. Během cesty vedl propagandu proti Britům a tajně zásoboval Vazíry 

ukořistěnými britskými zbraněmi a do Vazíristánu vyslal dokonce části pravidelné afghánské 

armády. Jeho opatření však nestačila k tomu, aby došlo k přeměně probíhající partyzánské 

války ve vleklý konflikt. Paštunským kmenům, ale i Afghánistánu samotnému chyběly 

především potřebné zbraně. Proto když 9. března 1920 indický místokrál lord Chelmsford 

vyzval afghánského emíra k rozhovorům o konečné úpravě vztahů, nepanovala mezi 

afghánskými představiteli jednota stran dalšího postupu. Zatímco Nadir Chán zastával ostře 

protibritské stanovisko a vyslovoval se ve prospěch co nejrychlejšího uzavření sovětsko-

afghánské smlouvy s nadějí, že se sovětskou pomocí bude možno zahájit aktivní protibritskou 

politiku na afghánsko-indických hranicích, ministr zahraničních věcí Mahmúd Beg Tarzí byl 

proti užším svazkům s RSFSR. Těšné sblížení s Moskvou považoval za hrozbu pro 

afghánskou nezávislost. Zdůrazňoval přitom zejména otázku Chivy a Buchary a rovněž 

sovětskou neochotu k teritoriálním ústupkům. Emír, který byl nakloněn spíšen názorům 

Nádira Chána, si proto v dané situaci potřeboval vyjasnit konečnou pozici sovětské vlády a 

zejména nejdůležitější otázku: jaká bude sovětská pomoc v případě nové války s Velkou 
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Británií. V sobotu 27. března 1920 byl proto Suric pozván na přísně tajnou schůzku 

k emírovi.215  

Schůzka se uskutečnila za přítomnosti Nádira Chána a Mahmúda Bega Tarzího. Nádir 

Chán soudil na základě informací, které získal během své inspekční cesty, že nová válka 

s Velkou Británií je nevyhnutelná a žádal, aby byly podniknuty okamžité kroky. Navrhoval, 

aby Rudá armáda zaútočila přes perský Chorásán, zatímco afghánská armáda by ji podpořila 

v Sístánu a podnítila by všeobecné povstání paštunských pohraničních kmenů.216 Suricovi 

bylo dokonce oficiálně oznámeno, že afghánská vláda je připravena podporovat revoluční 

hnutí v Indii a tajné vojenské operace proti Britům na afghánsko-indické hranici. Emír 

Amánulláh, který Nádira zpočátku podporoval, pod Nádirovým tlakem dokonce znovu 

souhlasil, že zástupcům pohraničních paštunských kmenů bude umožněn přímý kontakt se 

sovětskými diplomaty, a dokonce i cesta do Taškentu.  

Návrhy, které afghánští představitelé před Suricem rozprostřeli, by byly ještě před několika 

týdny nadšeně uvítány, protože zcela odpovídaly cílům dosavadní sovětské politiky vůči 

Afghánistánu. Sovětský zástupce však nebyl s ohledem na Čičerinovy instrukce a pokračující 

občanskou válku v Rusku schopen dát Afgháncům konkrétní sliby.217 Emír se proto nakonec 

přiklonil k mnohem pružnější pozici, zastávané Mahmúdem Begem Tarzím, a souhlasil 

s vysláním afghánské delegace do Masuri, severoindického letoviska v podhůří Himálaje, 

k vedení rozhovorů s Brity. Tím skončilo období afghánských nadějí, že se sovětskou pomocí 

bude možno vyvíjet ozbrojený nátlak na Velkou Británii za účelem získání ústupků. Současně 

s tím však nastala etapa určitého ochlazení ve vztazích se sovětským Ruskem. Afghánci 

zároveň s rozhodnutím vyslat delegaci na jednání s Brity odvolali všechny své návrhy, které 

přednesli na výše zmíněné schůzce se Suricem.218 

Britsko-afghánské rozhovory v Masuri probíhaly od 18. dubna do 24. července 1920. 

Hlavní spornou otázkou se stal problém paštunských kmenů při severozápadní hranici Indie. 

Afghánská delegace požadovala navrácení jejich území, zabraného Velkou Británií v 90. 

letech 19. století. Britská delegace to kategoricky odmítla. Londýn se také usilovně bránil 

navázání přímých diplomatických vztahů mezi Londýnem a Kábulem. Znamenalo by to totiž 

konečné uznání afghánské nezávislosti, čemuž se Britové hleděli vyhnout. Britové také 

vyvíjeli na afghánskou delegaci silný tlak v záležitosti sovětsko-afghánských vztahů, když 
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požadovali jejich okamžitou roztržku. Afghánská delegace sice musela slíbit, že nepřipustí 

protibritskou propagandu v Indii, nicméně jinak britskému tlaku v této otázce neustoupila.219  

Současně s nátlakem na Afghánistán, aby přerušil vztahy se sovětským Ruskem, Britové 

paradoxně vážně diskutovali o žádoucnosti dosažení dohody o Afghánistánu s Moskvou a 

dokonce zvažovali politickou dohodu připomínající britsko-ruské smlouvy z let 1873 a 

1907.220 

Britsko-afghánské rozhovory nakonec skončily vcelku bezvýsledně. Nicméně již samotný 

fakt, že byly vedeny, se stal jednou z příčin napětí v sovětsko-afghánských vztazích, které se 

projevilo v průběhu jara 1920. Toto napětí však mělo vícero příčin. Jednou z nich byla jistá 

stabilizace sovětských pozic v Turkestánu, která hrozila překazit Amánulláhovy zdejší plány. 

Poté, co na přelomu ledna a února 1920 sovětské síly za pomocí místních opozičních sil 

ovládly Chivu a sesadily tamního samozvaného chána Džunajda, získaly v průběhu února 

1920 kontrolu nad Zakaspickem a později v dubnu téhož roku i nad Sedmiříčím. To společně 

s několika významnými úspěchy v boji proti basmačům přispělo k jisté stabilizaci sovětských 

pozice v Turkestánu.  

V průběhu jara 1920 také vyvrcholilo napětí v oblasti Pandždehu a Mervu, kde došlo 

k několika pohraničním incidentům, týkající se pastvišť v sousedství sovětsko-afghánské 

hranice. Sovětské úřady kromě toho zakročily proti činnosti afghánského představitele 

v Kušce. Ke svému vyvrcholení spěl také problém afghánského kmene Džamšidů. V květnu 

1920 se Afghánci nakonec pod sovětským tlakem byli nuceni z Pandždehu a Mervu stáhnout 

a průběh hranice mezi RSFSR a Afghánistánem se vrátil k předrevolučnímu stavu.221 

Za této situace emírovo ujištění, které dal v dubnu 1920 Suricovi, nedlouho po odjezdu 

afghánské delegace do Masuri, že se bude držet politiky přísné neutrality, aby se jeho země 

nestala arénou boje Velké Británie a sovětským Ruskem, ještě zvýšilo znepokojení 

sovětských představitelů z britsko-afghánských rozhovorů. Suric reagoval na emírova slova 

prohlášením, že takový pohled na situaci od základů mění charakter sovětsko-afghánských 

vztahů a s neskrývaným podrážděním emíra upozornil, že pokud Afghánistán hodlá klást 

rovnítko mezi RSFSR a Velkou Británii, nemůže počítat se sovětskou pomocí.222  
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Tím však celá věc neskončila. V polovině dubna 1920 se v Kábulu sešla džirga223 za účasti 

představitelů paštunských pohraničních kmenů. Emír se na rozdíl od svých dřívějších 

vystoupení vyjádřil o sovětském Rusku velmi chladně a účastníky shromáždění vyzval, aby 

ve vztahu k ujištěním sovětských představitelů o přátelství zachovávali maximální opatrnost. 

Současně vyzval pohraniční kmeny, aby ukončily pokračující boj s britskými vojsky.224 

Navíc přibližně v téže době, 26. dubna 1920, emír zakázal indickým nacionalistům, M. P. 

B. T. Áčárjovi a Abduru Rábovi, stojícím v čele Indické revoluční asociace úzce 

spolupracující se sovětským diplomatickým zastupitelstvím v Kábulu,225 veškeré styky s  

paštunskými pohraničními kmeny a oba dostali uctivou výzvu k opuštění afghánského 

území.226 Oba kroky a zvláště nucený odjezd zmiňované skupiny indických nacionalistů,227 tj. 

nejaktivnější a spolupráci se sovětským diplomatickým zastupitelstvím nejvíce nakloněné 

části indické revoluční emigrace v Afghánistánu, jasně signalizovaly změnu dřívějšího 

kladného afghánského stanoviska v otázce sovětské propagandy na afghánsko-indické hranici. 

Zároveň se tím značně zproblematizovala možnost vytvoření revolučního centra v Kábulu, ale 

také výrazným způsobem omezily možnosti pro vedení revoluční propagandy v zemi. 

Nemluvě již o tom, že všechny tyto akty ukazovaly, že Afghánistán ztratil svůj dosavadní 

zájem o těsnou spolupráci se sovětským Ruskem.  

Zjevné oslabení sovětské pozice v Kábulu a potenciální hrozba, že se Afghánistán vzdá 

výměnou za štědré britské subsidie přímých diplomatických vztahů s Ruskem přiměly 

kremelské vedení urychlit řešení afghánského problému. Rychlé řešení doporučoval např. 

vedoucí Východního oddělení lidového komisariátu zahraničních věcí A. N. Vozněsenskij.  

Vozněsenskij se ve své zprávě228 Ústřednímu výboru KSR[b] z 25. května 1920 vyslovil pro 

rychlé poskytnutí finanční a vojenské pomoci Afghánistánu a paštunským kmenům 

v severozápadním pohraničí Indie. Upozorňoval, že Velká Británie odmítala podepsat 

s Afghánistánem konečnou mírovou smlouvu a požadovala od něj důkaz loajality. Takovým 

důkazem mělo být mj. přerušení diplomatických vztahů s RSFSR a vypuzení sovětské 

diplomatické mise z Kábulu. Jelikož britsko-afghánské rozhovory byly t. č. přerušeny kvůli 

útokům paštunských pohraničních kmenů a jelikož britský tisk požadoval pacifikaci těchto 

kmenů a připojení jejich území k Indii za jakoukoliv cenu, Vozněsenskij očekával příznivý 

                                                 
223 Tj. shromáždění kmenových náčelníků a stařešinů. 
224 Panin, Sovětskaja Rossija, 40–41. 
225 Indická revoluční asociace představovala pro sovětské diplomatické zastupitelství v Kábulu hlavní spojku 
s pohraničními kmeny. 
226 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 60. Viz též Panin, "Sovětskaja ugroza", 28. 
227 Na skupinu v čele s Mahéndrou Pratápem se příkaz k ukončení činnosti na afghánském území nevztahoval. 
228 Text zprávy viz Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 528–530. 
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obrat afghánské politiky. Varoval však, že za daných podmínek by nesplnění slibů sovětské 

pomoci mohlo rozvrátit dosavadní, již téměř roční, práci sovětské diplomacie v Afghánistánu. 

Vozněsenskij proto jménem lidového komisariátu zahraničních věcí doporučoval poskytnout 

Afghánistánu a pohraničním paštunským kmenům podporu na základě podkladů 

vypracovaných Ja. Z. Suricem během rozhovorů s emírem Amánulláhem a Mahmúdem 

Begem Tarzím. Sovětské Rusko by tak poskytlo finanční pomoc ve výši 1 000 000 rublů ve 

zlatě, 12 letadel, protiletadlová děla, materiál a inženýry pro výstavbu továrny na výrobu 

střelného prachu v Kábulu, potřebné množství vojenských techniků a specialistů, 5 000 pušek 

pro potřeby afghánské armády a 10 000 pušek pro pohraniční kmeny. Kromě toho by sovětští 

technici v průběhu tří let vybudovali telegrafní linku Kuška – Herát – Kandahár – Kábul a 

dále jednu radiostanici, která by ovšem zůstala pod sovětskou kontrolou. Vozněsenskij byl 

také ochoten připustit účast afghánského představitele (ovšem jen s poradním hlasem) v 

případných rusko-bucharských rozhovorech o postoupení (t. č. nefunkční) příhraniční 

železnice Kerki – Termez Afghánistánu.229  

Výměnou za to by RSFSR požadovala svobodný tranzit sovětské literatury, vybavení a 

jiného materiálu jednak k hranicím Indie a do oblasti paštunských pohraničních kmenů, a 

jednak přes Herát k hranicím Persie a přes Kandahár do Balúčistánu. RSFSR měla dále 

požadovat afghánský souhlas s udržování konzulárních agentů (vedle již fungujících 

konzulátů v Mazáre Šerífu, Majmene a Herátu) v Kandaháru, Džalálábádu a Dakke – tj. 

v místech poblíž hranic s Indií. Další sovětské požadavky pak zahrnovaly afghánský souhlas s 

otevřením tiskárny sovětského vydavatelství zaměřeného na literaturu pro Indii, dále právo 

přímého zásobování paštunských pohraničních kmenů sovětskými agenty a oficiální garance, 

že Afghánistán nebude účastníkem žádné vojensko-politické kombinace zaměřené proti 

sovětskému Rusku.230 

Vozněsenského cílem tedy bylo odvrátit Afghánistán od těsné spolupráce s Velkou 

Británií, přičemž byl ochoten poskytnout afghánské straně na tehdejší sovětské poměry 

relativně velkou materiální pomoc. Avšak i navrhované afghánské ústupky měly být nemalé. 

Do diskuse se na obecnější úrovni zapojil také Trockij, který soudil, že v dané době nebyl 

pro sovětský převrat v zemích jako Afghánistán vhodný okamžik. Každý takový převrat by 

podle jeho soudu sovětskému Rusku přinesl obrovské komplikace. Soudil proto, že do 

upevnění situace RSFSR na západě a do zlepšení stavu ruského průmyslu a dopravy se každá 

operace na Východě může ukázat jako neméně nebezpečná, než válka na západě. Avšak na 

                                                 
229 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 529. 
230 Ibid., 529–530. 
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druhou stranu soudil, že potenciální sovětská revoluce na Východě by byla pro sovětské 

Rusko výhodná jako nejdůležitější předmět licitace během sovětsko-britských rozhovorů, 

které měly začít koncem května 1920 v Londýně.231 Trockij proto doporučoval zesílit na 

Východě politicko-výchovnou práci, avšak současně se vyhnout všem krokům, které by 

předpokládaly sovětskou vojenskou podporu. Ve vztahu k Velké Británii pak stále 

zdůrazňovat ochotu dohody o Východě.232  

Události se však daly do pohybu již o několik dnů dříve, než Vozněsenskij dokončil svou 

zprávu. V sobotu 8. května 1920 se afghánský emír, poté, co dosavadní výsledky rozhovorů 

v Masuri ukázaly, že Velká Británie není ochotna vážně uvažovat o uznání plné nezávislosti 

Afghánistánu, obrátil na Moskvu s žádostí o pomoc a s nabídkou uzavřít obchodní smlouvu a 

vojenské spojenectví.233 A již několik dní nato, 16. května 1920 Jakov Suric informoval 

afghánského emíra o sovětském záměru obnovit rozhovory a podepsat dohodu. Slíbil, že 

nejpozději za šest dní předá afghánské straně návrh odpovídající dohody. Současně se obrátil 

na Moskvu s kategorickým požadavkem, aby mu nejpozději do 22. května sdělila konkrétní 

rozsah sovětské pomoci. V opačném případě, hrozil, by byl nucen vzít za základ obnovených 

rozhovorů ten rozsah pomoci, který afghánské straně přislíbil během lednových rozhovorů.234 

Jelikož Suric ve stanovené lhůtě nedostal z Moskvy žádnou reakci na svůj požadavek, 

předal 26. května 1920 afghánským zástupcům svůj dřívější projekt dohody. Podmínky 

sovětského návrhu předpokládaly, že Afghánistán poskytne závazek neuzavírat dohody 

s třetími státy, které by byly namířeny proti RSFSR. Sovětská strana měla získat právo 

udržovat v Afghánistánu plnoprávné diplomatické zastoupení s detailním výčtem všech 

obvyklých práv. Z návrhu měly být vyloučeny všechny body týkající se Chivy a Buchary. 

Afghánistán měl umožnit vedení sovětské propagandy na hranicích s Indií a afghánská vláda 

se kromě toho měla zavázat, že předá pohraničním kmenům všechny pro ně určené zbraně. 

Návrh také předpokládal afghánský souhlas s otevřením sovětských konzulátů v dříve 

určených místech.235 Suric nicméně současně předpokládal, že předání sovětské pomoci a 

                                                 
231 Jan Marinus Meijer, ed., The Trotsky Papers 1917–1922, sv. II (Haag – Paříž: Mouton, 1971), č. 556, s. 208 
(dále jen The Trotsky Papers II). 
232 The Trotsky Papers II, č. 556, s. 208. 
233 Volodarsky, The Soviet Union, 127. Viz též Teplinskij, Istorija, 52. 
234 Panin, Sovětskaja Rossija, 41. V další depeši z 22. května 1920 Suric dále vyjádřil názor, že dodávky zbraní 
coby sovětská pomoc Afghánistánu by měly následovat až po uzavření sovětsko-afghánské smlouvy. Dále pak  
požadoval, aby veškeré rozhodnutí o afghánské otázce nebyla činěna bez jeho vědomí, aby sovětské Rusko 
vytvořilo pro rozhovory příznivý „týl“, aby mu byla postoupena veškerá korespondence, které v otázce 
rozhovorů s Afghánistánem proběhla mezi Taškentem a Moskvou a aby jeho depeše nebyly zadržovány. 
Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 531. 
235 Korgun, Istorija Afganistana, 69. 



160 
 

zejména dodávky zbraní by bylo podmíněny loajálním postojem Kábulu vůči Moskvě.236 To 

se však z pochopitelných důvodů netýkalo plánu na vybudování radiotelegrafní stanice 

v Kábulu, neboť v závěru května 1920 taškentské úřady informovaly tamního afghánského 

diplomatického představitele Muhammada Valího Chána o poskytnutí příslušného 

vybavení.237 Vybavení radiostanice společně se speciálním technickým oddílem nicméně 

nakonec dorazilo na místo až v polovině srpna 1920, přičemž spuštěna byla přibližně měsíc 

poté.238 

Zatímco otázka radiotelegrafní stanice byla řešena okamžitě, pokud šlo o rozsah ostatní 

sovětské pomoci nabízené Afghánistánu, sovětská diplomatická mise v Kábulu obdržela 

z Moskvy jeho potvrzení až 10. června 1920. Sovětsko-afghánské rozhovory v Kábulu byly 

následně po pětiměsíční přestávce obnoveny.  

 

2.3.3 Rozhovory o uzavření sovětsko-afghánské smlouvy (červen–září 1920) 

První předběžné jednání začalo za emírova předsednictví 24. června 1920.239 Za sovětskou 

stranu se jej účastnil Jakov Z. Suric a tajemníci sovětské mise I. M. Rejsner a E. M. Riks. Za 

afghánskou stranu se jej kromě emíra účastnili náměstek ministra zahraničních věcí 

Abdurrahmán Chán a tajemník afghánské diplomatické mise v Rusku Faiz Muhammad Chán. 

Emír po zahájení zasedání nejprve reagoval na nedávné sovětské stížnosti na činnost 

afghánských emisarů v Buchaře a Ferganě. Všechna obvinění však odmítl240 a upozornil, že 

jediným prostředkem, jak postavit přátelství obou zemí na pevné základy, byl podpis dohody. 

Následně navrhl vyslechnout afghánský projekt dohody, rozpadající se na dvě smlouvy – 

politickou a obchodní – a prohlásil, že Afghánistán je za určitých podmínek i nyní připraven 

zahájit válečné akce proti Velké Británii. 

Suric ovšem nechal emírovo prohlášení stran zahájení válečných akcí proti Velké Británii 

bez povšimnutí. Trval však na tom, aby za základ rozhovorů byl vzat již dříve předložen 

sovětský návrh dohody, jelikož sovětská strana neměla možnost předběžně se s afghánským 

návrhem seznámit.241 Faiz Muhammad Chán však poznamenal, že zasedání mělo jen 

                                                 
236 Panin, Sovětskaja Rossija, 41. 
237 DVP SSSR II, č. 367, s. 550–551. 
238 G. A. Belov, et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom III (Moskva: Gospolitizdat, 1959), č. 66, s. 
140 (dále jen DVP SSSR III). Přestože radiotelegrafní stanice byla oficiálně věnována afghánské vládě, její 
obsluhu zprvu tvořili sovětští radiotelegrafisté. Afghánská vláda nicméně čas od času (a jak se později ukázalo, 
celkem prozíravě) bránila sovětské diplomatické misi zasílat radiostanicí důvěrné informace. Viz Jurij 
Vladimirovič Gankovskij, Istorija vooružennych sil Afganistana. 1747–1977 (Moskva: Nauka, 1985), 94. Viz též 
Afghanistan Strategic Intelligence, 132. 
239 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 1–5. 
240 Ibid., l. 1. 
241 Ibid. 
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předběžných charakter a poté seznámil sovětské zástupce s jednotlivými body afghánských 

návrhů obchodní a politické smlouvy.   

Podle afghánského návrhu obchodní nebo přesněji řečeno obchodně-politické smlouvy 

měly obě smluvní strany vzájemně uznat nezávislost druhé strany. Dále se měly zavázat, že 

neuzavřou se třetími státy takové dohody, které by poškozovaly jejich nezávislost. Rusko 

mělo kromě toho uznat zvláštní afghánské zájmy na železnici procházející bucharským 

územím podél společné hranice na řece Amudarja a souhlasit, že tuto železnici svěří do 

správy zvláštní komise, sestavené paritně z představitelů Ruska, Buchary a Afghánistánu. 

Rusko mělo dále bezvýhradně uznat nezávislosti Buchary a předat jí pevnosti Termez a Kerki. 

Mělo také Afghánistánu nahradit ztráty vzešlé z přerušení obchodních styků mezi oběma 

státy, tj. ztráty z výběru celních poplatků v přibližné výši 1 000 000 zlatých rublů. Kromě 

toho mělo odškodnit všechny afghánské poddané za rekvizice a konfiskace zboží na ruském 

území a měnit „au pair“242 papírové peníze, nacházející se u afghánských poddaných, za 

zlatou či stříbrnou valutu. Afghánským obchodníkům také mělo být dáno právo vést obchod 

se soukromými osobami – ruskými občany. Afghánský dovoz měl být osvobozen od cel a 

afghánští obchodníci měli při vývozu ruského zboží obdržet zvláštní prémii v předválečné 

výši. Afghánské zboží pak mělo být hrazeno výlučně v ruské zlaté valutě nebo v afghánských 

rupiích.243 

Afghánský návrh politické, respektive vojensko-politické smlouvy konstatoval navázání 

diplomatických styků mezi oběma zeměmi. Upravoval také otázku konzulátů. Zatímco počet 

afghánských konzulátů v Rusku neměl být nijak omezen, počet ruských konzulátů 

v Afghánistánu měl být omezen na čtyři. Současně měl být omezen počet jejich pracovníků a 

stejně tak i počet pracovníků sovětského diplomatického zastupitelství v Kábulu.244 V případě 

afghánských konzulátů se početní omezení pracovníků nepředpokládalo. Ochranu ruského 

velvyslanectví a konzulátů měla zajistit afghánská vláda a do Afghánistánu měl být kromě 

toho zakázán vstup všem bolševikům. Rusko nemělo bránit bezprostředním stykům afghánské 

vlády s turkmenskými kmeny na svém území a mělo Afghánistánu předat jako pomoc 20 000 

000 zlatých rublů, 30 000 pušek, 800 kulometů, 50 děl, 5 tanků, 20 obrněných automobilů, 8 

protiletadlových děl a 12 letadel, a dále radiotelegrafní stanici a vybavení závodu na výrobu 

                                                 
242 Tj. al pari – v množství odpovídající nominální hodnotě. 
243 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 2. 
244 Maximální počet příslušníků ruské diplomatické mise měl být omezen na patnáct osob. V případě ruských 
konzulátů mělo jejich personál tvořit nejvýše pět osob. Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 2. 
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střelného prachu. V případě, že by Afghánistán vstoupil do války s jakýmkoliv nepřítelem, 

mu Rusko mělo přijít na pomoc všemi prostředky.245  

Suric se oba afghánské návrhy příkře odmítl. Téměř každý bod byl pro sovětskou stranu 

absolutně nepřijatelný. Suric namítal, že dohoda by nebyla dvoustranná a v souladu s 

principem vzájemnosti, nýbrž že se jednalo o jednostranný akt, ignorující podstatu RSFSR, 

její zájmy a v některých bodech dokonce směřuje k přímému vměšování do sovětských 

záležitostí.246 Např. v záležitosti bucharské železnice a měst Termez a Kerki Suric důrazně 

upozornil, že jde o rusko-bucharskou záležitost. Navíc, zavedení mezinárodní správy 

zmiňované železnice kvůli hospodářským zájmům by bylo neslýchaným precedentem. Šel 

dokonce tak daleko, že afghánským představitelům vytkl, že zde kopíruje imperialistické 

praktiky vůči koloniím. Na závěr svého proslovu se pak věnoval otázce sovětské pomoci 

Afghánistánu, přičemž afghánské požadavky označil na přemrštěné. 

Na Suricovy námitky reagoval sám emír Amánulláh. Největší pozornost věnoval 

Suricovým výhradám v záležitostech týkajících se Buchary. Společná kontrola bucharských 

železnic podle něj přímo vyplývala z ruského uznání bucharské nezávislosti. Rusko mělo 

Buchaře a Ferganě potvrdit své slavnostní deklarace i činy, aby takovým způsobem získalo 

pro komunismus srdce východních národů (sic). Cizí železnice procházející Bucharou podle 

emíra představovala narušení bucharské nezávislosti. Účast Afghánistánu na řešení této 

otázky pak byla podmíněna zvláštními zájmy této země na jediné železnici spojující ji s jejím 

spojencem Ruskem.247  

Suric však o této otázce odmítl diskutovat. Po krátké přestávce na občerstvení pak navrhl 

vrátit se k ruskému návrhu. Emír souhlasil, nicméně chtěl vyjasnit rozsah Ruskem slíbené 

pomoci.248 Zasedání bylo posléze ukončeno.  

Jak již bylo výše uvedeno Suric během rozhovorů označil oba afghánské návrhy za 

nepřijatelné. Nejasnou však zůstává otázka, co vedlo afghánské představitele k jejich 

předložení. Afghánská strana měla k dispozici sovětský návrh smlouvy z 26. května 1920 a 

byla tedy poměrně dobře seznámena s jeho principy. Přesto však předložila návrhy, které se 

s těmito principy podstatně rozcházely a které poskytovaly výhody prakticky jen afghánské 

straně. Nabízí se zde dvě možnosti, jak takové počínání vysvětlit:  

1) Afghánci se při předložení svých návrhů očividně snažili minimalizovat sovětský vliv 

při maximalizaci vlastních výhod s cílem zachovat si co možná největší nezávislost země a co 

                                                 
245 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 2. 
246 Ibid., l. 2–3. 
247 Ibid., l. 3. 
248 Ibid., l. 4–5. 
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nejširší manévrovací prostor. Tato tendence je patrná i z dalších kol sovětsko-afghánských 

rozhovorů z léta 1920, a zvláště pak z jednání, které proběhlo 15. srpna 1920. Pro tento závěr 

by svědčila i evidentní snaha vyhnout se jakýmkoliv závazkům, které by mohly zkomplikovat 

dohodu s Brity. Samo vedení rozhovorů s Brity pak Afgháncům poskytovalo určitý prostor 

pro nepřímý nátlak na sovětskou stranu, s jehož pomocí si zřejmě slibovali získat od sovětské 

strany co největší ústupky. Obdobnou roli plnila patrně i okolnost, že sovětská strana nebyla 

v rozporu s obvyklými zvyklostmi s návrhy předem seznámena. 

2) Alternativou, jak vysvětlit afghánské počínání, je možnost, že Afgháncům byla očividná 

nepřijatelnost jejich návrhu pro sovětskou stranu zcela zřejmá a jeho předložením pouze 

sondovali, co vše sovětská strana „unese“. Současně si tím pak vytvářeli prostor pro ústupky. 

Rozhovory o sovětsko-afghánské smlouvě pokračovaly 11. července 1920 odpoledne 

v emírově paláci v letovisku Paghmán poblíž Kábulu. Jednání opět předsedal emír.249 

Emír Amánulláh předložil nový návrh tří dohod – politické, vojenské a obchodní. Po 

Suricových námitkách, které vznesl v průběhu předchozího předběžného kola rozhovorů, byli 

Afghánci donuceni své návrhy značně přepracovat, aby byly více v souladu s principy 

sovětského návrhu z 26. května 1920. Avšak ani tentokrát neměli sovětští zástupci možnost 

seznámit se s nimi předem. Suric proto o emírových návrzích odmítl jednat. Posléze se sice 

nechal přesvědčit o opaku, nicméně definitivní souhlas s jednotlivými body si rezervoval až 

po důkladném seznámení se s návrhem.  

Afghánský návrh se sestával z 21 bodů.250 Obě země měly uzavřít dohodu za účelem 

upevnění přátelských vztahů, zajištění skutečné nezávislosti Afghánistánu a zajištění 

vzájemné spolupráce na společných úkolech na Východě. Měly si vzájemně uznat svou 

nezávislosti, navázat diplomatické styky a zároveň se zavázat nevstupovat do žádné dohody 

s třetí zemí, namířené proti duchu sovětsko-afghánské smlouvy. Sovětskému Rusku bylo 

přiznáno právo udržovat v Afghánistánu čtyři sovětské konzuláty, zatímco Afghánistán jich 

mohl mít v Rusku deset.251 Ruské konzuláty měly být ve městech Herát, Mazáre Šeríf, 

Majmene a Ghazní. Afghánci pak měli mít právo otevřít své konzuláty v místech podle svého 

uvážení. Smlouva dále obsahovala závazek sovětské pomoci Afghánistánu. Sovětské Rusko 

mělo také napomoci zvyšování afghánské vojenské moci a přípravě velitelských kádrů z řad 

afghánských důstojníků. Dále mělo poskytnout afghánské straně vojenské instruktory a 

napomoci organizaci medicínsko-sanitární pomoci v afghánské armádě. Kromě toho se mělo 

                                                 
249 Ibid., l. 6. 
250 Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 12–17. 
251 Z toho osm v ruském Turkestánu a dva v ostatním Rusku. Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 13. 
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zavázat ihned po ratifikaci poskytnout Afghánistánu finanční, technickou a medicínskou 

pomoc. Mělo také dojít k výměně vojenských zástupců při generálních štábech obou armád, 

což však bylo podmíněno předchozím afghánským souhlasem. Návrh také pojednával o 

nákupu zbraní a další předmětů Afghánistánem a o právu jejich ničím neomezeného a 

bezcelního tranzitu, pokud by byly zakoupeny ve třetích zemích. Návrh dále konstatoval, že 

cílem obou zemí je osvobození Východu na základě principu sebeurčení. Sovětské Rusko 

proto mělo uznat plnou nezávislost Buchary a Chivy, a nadto vyklidit města Termez a Kerki a 

předat je Buchaře s cílem umožnit přátelské obchodní styky sousedních zemí. Provozování 

železnice vedoucí po bucharském území podél hranice s Afghánistánem nesmělo narušovat 

nezávislost a vnitřní svobodu Buchary. Afghánistánu pak měl získat rovná práva při 

rozhovorech o jejím osudu. Obě smluvní strany se kromě toho měly zavázat, že v případě, že 

národy Indii dosáhnou samostatnosti a svobody, nebudou obě země této situaci bránit a 

naopak ji uznají. Obě země se také měly zavázat k poskytování azylu cizím politickým 

emigrantům, kteří by se ovšem podřídili místním zákonům. RSFSR dále měla poskytnout 

pomoc pohraničním paštunským kmenům ve formě zbraní a munici, přičemž ji měla předat 

Afghánistánu, který by se zavázal rozdělit ji mezi jednotlivé kmeny. Sovětské Rusko se nadto 

zavazovalo stát se afghánským spojencem a v případě, že by třetí stát vyhlásil Afghánistánu 

válku, mu mělo poskytnout veškerou pomoc, kterou bude moci, pokud by to ovšem 

Afghánistán požadoval. Afghánistánu kromě toho měla navrácena dříve zabraná území a to 

v souladu s rozhodnutím přijatým v Taškentu mimořádným vyslancem Afghánistánu a 

Komisí pro pohraniční záležitosti RSFSR. Smlouva měla mít tajný charakter a měla být 

vypracována v ruské a perské jazykové verzi.  

Po přečtení afghánského návrhu se Suric vyjádřil k jednotlivým bodům, ke kterým měl 

námitky. Jedním z nich byl bod týkající se závazku neuzavírat dohody namířené proti jedné ze 

smluvních stran. Suricovi se zdála navržená afghánská formulace nejasná. Afghánistán byl 

totiž ochoten přistoupit pouze na závazek neuzavírat smlouvy, „které by ničily a škodily 

smyslu této smlouvy.“252 To bylo pro Surice nepřijatelné a žádal doplnit afghánskou 

formulaci oboustranným závazkem neuzavírat dohody namířené proti jedné ze smluvních 

stran. Emír však trval na afghánské formulaci. Suric však trval na svém a nabídl další 

zpřesnění sovětské formulace, aby tak bylo zcela jasné, co je a co není nepřátelsky zaměřená 

dohoda.253 

                                                 
252 Viz Afghánský projekt smlouvy mezi RSFSR a Vznešeným státem Afghánistán, předaný na zasedání 11. 
července. AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 13. 
253 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 7. 
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Další spor byl veden o počet konzulátů. Emír považoval afghánský požadavek většího 

počtu konzulátů za zákonný. V sovětském Rusku bylo více afghánských poddaných a zájmů, 

než kolik bylo Rusů v Afghánistánu. Suric v principu neměl námitky, ale jeho instrukce 

požadovaly dosažení paritního stavu. Byl však ochoten požádat Moskvu o souhlas s větším 

počtem afghánských konzulátů.254 Spor byl veden také o umístění sovětských konzulátů. 

Suric byl sice ochoten vzdát se otevření konzulátu v Ghazní výměnou za konzulát 

v Kandaháru, ale trval na právu otevřít konzulát v Džalálábádu. Emír se však vyhnul 

odpovědi a soustředil se namísto toho na špatnou situaci osmi afghánských konzulů, 

jmenovaných se souhlasem Suricova předchůdce Bravina do Fergany, kterým nebylo 

umožněno zahájit činnost, a byli nuceni setrvat v Taškentu. 

Suric dále důrazně odmítl posuzovat odstoupení Termezu a Kerki Buchaře, jakož i otázku 

železnice vedoucí bucharským územím, a neustoupil ani po dalších afghánských snahách 

otevřít toto téma.255 Neshody panovaly i otázce uznání indické samostatnosti. Suric žádal 

doplnit návrh ve smyslu připravenosti obou států aktivně podporovat osvobození Indie a 

spolupracovat při něm. Upozornil, že pro RSFSR byl tento bod velmi důležitý. Faiz 

Muhammad však doplnění odmítl s ohledem na jiný bod, v němž obě smluvní strany uznávaly 

právo národů Východu na sebeurčení. Suric to však považoval za nedostatečné.256 Afghánská 

strana navíc ze svého návrhu vypustila bod o podpoře činnosti sovětských agentů v jejich 

agitační činnosti v Indii a pohraničí. Také tento bod byl pro sovětské Rusko rovněž 

mimořádně důležitý a dalo by se říci, že byl klíčový. Emír však odmítl potřebu samostatné 

sovětské organizace na hranicích s tím, že jednotlivé kmeny jsou svázané s Afghánistánem 

zvláštními dohodami, nehledě již na jejich náboženskou a etnickou blízkost. Sovětský 

zástupce ovšem upozornil, že sovětské Rusko si za hlavní úkol vytyčilo činnost v Indii a 

nikoliv v pohraničí. Pohraniční kmeny podle jeho soudu nepotřebovaly literaturu, ale zbraně. 

Naopak v „indické záležitosti“ bylo třeba energicky rozvinout činnost, mj. otevřít několik 

tiskáren k tištění každodenních novin a revoluční literatury a podporovat stávkové a revoluční 

hnutí. K tomu všemu bylo třeba afghánské podpory. Abdurrahmán Chán však považoval za 

nutné, aby práce sovětských agentů probíhala v souladu s afghánskými zákony a v těsném 

kontaktu s afghánskými úřady. Suric poté prohlásil, že to chápe tak, aby se sovětská 

propaganda nevedla v samotném Afghánistánu, což byl ochoten garantovat.257 

                                                 
254 Ibid., l. 8. 
255 Ibid., l. 9. 
256 Ibid.  
257 Ibid., l. 10. 
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Uvedeného problému se nepřímo týkaly i Suricovy námitky k dalším dvěma bodům. 

V prvním případě Suric žádal doplnit návrh tak, aby politickým emigrantům nebylo výslovně 

bráněno v jejich politické činnosti, pokud by nenarušovali zákony hostitelské země. V druhém 

případě pak trval na tom, aby se afghánská strana zavázala ke včasnému rozdělování sovětské 

pomoci určené pro pohraniční paštunské kmeny. Afghánská strana tyto námitky akceptovala.  

Suric dále odmítl afghánskou formulaci, která podle jeho soudu předpokládala vojenské 

spojenectví obou zemí, a upozornil, že posuzovali návrh dohody o neutralitě. Stejně tak se mu 

nezamlouvala afghánská formulace týkající se navrácení dříve zabraných území.258 

V další fázi jednání měl být vyslechnut návrh afghánské obchodní dohody. Sovětský 

zástupce nicméně navrhl odložit jeho projednávání na příští zasedání, na kterém by ruská 

strana oficiálně představila své návrhy politické dohody. Požádal také o zaslání afghánského 

návrhu obchodní dohody v písemné formě. Návrh byl přijat a jednání bylo následně uzavřeno. 

 Další kolo sovětsko-afghánských rozhovorů se mělo uskutečnit v polovině srpna 1920. 

V mezidobí se Jakov Suric seznamoval s afghánskými návrhy. V sobotu 17. července 1920 

adresoval afghánské straně dopis s oficiálním sovětským vyjádřením k afghánskému návrhu 

politické smlouvy.259 Sovětské stanovisko v zásadě vycházelo ze Suricovy pozice zaujímané 

během předchozího kola rozhovorů. Mírně odlišně se Suric vyjádřil jen k otázce o počtu 

konzulátů, kdy sice zopakoval svůj souhlas, aby Afghánistán získal právo otevřít více 

konzulátů, nicméně jejich počet omezil na šest, z toho čtyři ve střední Asii a dva ve vlastním 

Rusku. Rozdílné stanovisko zaujal také v bodě týkajícím se volného a bezcelního tranzitu 

zbraní nakoupených ve třetích zemích. Suric odmítl afghánský požadavek a byl ochoten 

garantovat bezcelní vývoz pouze u zbraní zakoupených v Rusku skrze státní orgány RSFSR. 

Suric dále považoval za nutné doplnit na základě instrukcí z Moskvy smlouvu jedním 

bodem nad rámec afghánského návrhu. Žádal, aby se Afghánistán zavázal, že nebude bránit 

sovětské propagandě vedené z Afghánistánu do Indie, a naopak jí bude všestranně napomáhat, 

tj. umožní průvoz literatury, otevření tiskárny na území Afghánistánu, využívání afghánských 

tiskáren atd. a že bude tolerovat cesty sovětských agentů s tímto cílem.260 

Dokud v Masuri probíhaly britsko-afghánská jednání a dokud do Kábulu nedorazily zprávy 

o jejich výsledku, byly sovětsko-afghánské rozhovory poznamenány množstvím průtahů, 

které dráždily sovětské diplomaty.261 Situace se změnila 2. srpna 1920, kdy se do Kábulu 

vrátil Mahmúd Beg Tarzí. Ačkoliv navzdory neúspěchu rozhovorů v Masuri šířil po Kábulu 

                                                 
258 Ibid., l. 10. Šlo o komisi ustavenou v prosinci 1919 na základě rozhovorů v Taškentu.  
259 Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 18–20. 
260 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 20. 
261 Panin, Sovětskaja Rossija, 42–43. 
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zprávy, podle nichž pro Afghánistán začínala nová éra, sovětští představitelé z jeho 

vystupování brzy nabyli dojmu, že britsko-afghánské rozhovory, o kterých měli minimum 

informací, skončily bez podstatných výsledků. Dalo se proto očekávat, že bude následovat 

další omezení sovětské propagandistické a zpravodajské činnosti v indickém pohraničí. 

Afghánští představitelé se nicméně snažili ujistit sovětské diplomaty, že ve vztazích s RSFSR 

k žádným podstatným změnám nedojde.262 

Další kolo sovětsko-afghánských rozhovorů se uskutečnilo 15. srpna 1920. Jednání 

probíhalo opět v paláci v Paghmánu a to po téměř celý den. Zatímco sovětská delegace se 

k rozhovorům dostavila v obvyklé sestavě, afghánské zplnomocněnce tentokrát vedl ministr 

zahraničních věcí Mahmúd Beg Tarzí.263 Nově se k nim připojil také tajemník ministerstva 

zahraničních věcí Abdulghádí Chán. Jednání zahájil Mahmúd Beg Tarzí. Suric se toho dne 

nacházel v dosti nevrlém rozpoložení a během celého jednání si počínal dosti útočně. Jednání 

proto bylo místo dost napjaté. 

Afghánská strana až doposud, očekávajíc zprávy z britsko-afghánských rozhovorů v 

Masuri, hrála o čas. Suric však byl nucen spěchat, neboť v Turkestánu naplno probíhaly 

přípravy k operaci, jejímž cílem mělo být ovládnutí Buchary. Nejprve ale obrátil pozornost 

k nedávným britsko-afghánským rozhovorům v Masuri, jejichž výsledky, respektive 

nedostatek zpráv o nich, sovětskou stranu nadále silně znepokojovaly. Vytkl Tarzímu, že 

navzdory jeho dřívějšímu slibu afghánská vláda neposkytla o těchto rozhovorech žádné 

informace.264 Afghánské delegáty však zahrnul celou řadou dalších obvinění a výtek. V první 

řadě si stěžoval na neustálé průtahy s přípravou sovětsko-afghánské smlouvy, dále na nárůst 

panislámské propagandy v RSFSR při jejím současném oslabení v Indii a mezi pohraničními 

paštunskými kmeny. Afghánské straně také vytkl podporu basmačů ve Ferganě. Své 

vystoupení pak uzavřel prohlášením, podle kterého sovětské pochyby ve vztahu 

k Afghánistánu začínaly přecházet v přesvědčení, že Afghánistán nebyl blahovolný soused, 

ale nepřítel.265 

Mahmúd Beg Tarzí reagoval na Suricova obvinění obdobným způsobem. V první řadě 

odmítl obvinění ze zdržování sovětsko-afghánských rozhovorů a upozornil, že to byla 

sovětská strana, kdo již v lednu tyto rozhovory nepochopitelně zdržovala a následně přerušila. 

K rozhovorům v Masuri poznamenal, že RSFSR též vedla rozhovory s Velkou Británií skrze 

                                                 
262 Ibid., 43. 
263 Emír Amánulláh se tohoto kola rozhovorů neúčastnil. 
264 Suric tím narážel na početná sdělení o afghánské podpoře všech protisovětských hnutí v Turkestánu a 
sousedních zemích a na afghánskou panislámskou politiku. Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 23–24. 
265 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 24. 
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L. B. Krasina v Londýně. Rozhodně také odmítl obvinění z  nepřátelské činnosti vůči Rusku 

ve střední Asii.266 

Suric nicméně prohlásil Tarzího odpověď za neuspokojující, protože pomlčel o základní 

otázce – o rozhovorech v Masuri a o změnách, které přinesly ve vztahu Afghánistánu 

k RSFSR. Následně byla vyhlášena přestávka. Mahmúd Beg Tarzí současně vyjádřil 

připravenost podělit se v osobním rozhovoru se Suricem o informace o britsko-afghánských 

rozhovorech. 

Jestliže sovětské představitele znepokojovaly výsledky britsko-afghánských rozhovorů 

v Masuri, byla afghánská strana obdobně znepokojena sovětsko-britskými rozhovory o 

obchodní smlouvě, které probíhaly od konce května 1920 v Londýně. Mahmúd Beg Tarzí 

totiž současně se svou nabídkou podělit se v osobním rozhovoru se Suricem o informace 

z rozhovorů v Masuri požádal o osvětlení smyslu sovětsko-britských rozhovorů v Londýně.267 

Sovětský zástupce však rozhodně odmítl uznat jakoukoliv analogii mezi zmíněnými 

rozhovory268 a za jejich hlavní důvod prohlásil zájem získat oddych k reorganizaci 

hospodářství, rozrušeného ještě světovou válkou. Otázka formálního uznání RSFSR byla 

podle Suricova názoru sovětské straně naprosto lhostejná. Suric šel dokonce tak daleko, že 

Mahmúda Bega Tarzího ujistil, že rozhovory s Velkou Britanií nemohou nikdy skončit 

trvalým mírem či dokonce spojenectvím. Sovětský boj s imperialismem mohl podle jeho 

vyjádření získat nové formy, ale skončit mohl jedině vítězstvím jedné ze stran.269  

Tajemník afghánského ministerstva zahraničních věcí Abdulghádí vznesl v této souvislosti 

dotaz, zda dohoda s Velkou Británií nepovede k ukončení sovětské propagandy na Východě. 

Suric odvětil, že možná bude nutné zdržet se agitace skrze oficiální orgány a zmenšit její 

intenzitu, ale ujistil, že Velká Británie nikdy sovětské Rusko nepřinutí vzdát se jeho úkolů na 

Východě. Mahmúd Beg Tarzí poté vyjádřil nad Suricovým prohlášením uspokojení a ujistil, 

že rozhovory v Masuri neuzavřely cestu k těsné spolupráci Afghánistánu s RSFSR.270 

Následně se rozhovor stočil zpátky k afghánskému návrhu dohody, respektive k Suricovým 

připomínkám k jeho formulaci. Suric požádal afghánské zástupce o vyjádření k nim. Mahmúd 

Beg Tarzí však Surice požádal, aby je znovu přednesl a pokud možno podrobněji ústně 

okomentoval.271 

                                                 
266 Ibid. 
267 Ibid. 
268 Tj. sovětsko-britskými v Londýně a britsko-afghánskými v Masuri. 
269 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 25. 
270 Ibid. 
271 Ibid. 
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Jakov Suric začal bodem, který zavazoval obě smluvní strany neuzavírat smlouvy s třetí 

zemí namířené proti jedné ze stran. Suric uvedl, že afghánská formulace byla mlhavá a 

nekladla na smluvní strany reálné závazky a kategoricky trval na sovětské formulaci.272 

Afghánskou stranu však nepřesvědčil a ta si vyžádala čas na další zvážení své pozice. 

Pozornost obou stran se následně stočila k bodům, týkajícím se navázání diplomatických 

vztahů a výměny diplomatických představitelů a konzulů. Abdulghádí Chán navrhl omezit se 

v dohodě na vzájemné uznání nezávislosti a oba body vypustit. To bylo pro Surice 

nepřijatelné, protože cílem dohody bylo dát vztahům pevný rámec. Důsledně přitom 

požadoval garance, že sovětské diplomatické zastupitelství bude požívat všech obvyklých 

výsad a práv diplomatických úřadů (!).273 Abdulghádí Chán však vyjádřil obavu, že takto 

budou sovětskému zastupitelství poskytnuta široká práva, což bude mít podobné důsledky 

jako v Persii, kde evropské státy v rámci diplomatické a konzulární služby zavedly své 

soudnictví, vojenské oddíly atd. Suric však tuto námitku odmítl jako nemístnou. Mahmúd Beg 

Tarzí celkově souhlasil se Suricem, byť také vyjádřil jisté obavy, které však Suric ihned 

odmítl.274 

Rozhovory dále pokračovaly otázkou o počtu konzulátů.275 Suric principielně souhlasil 

poskytnout afghánské straně více konzulátů (tj. šest), s tím, že se musí spojit s Moskvou 

s ohledem na své instrukce požadující paritu. Pokud šlo o ruské konzuláty, trval na jejich 

otevření v místech jednak u hranic s Turkestánem a jednak u indických hranic. Mahmúd Beg 

Tarzí však nebyl ochoten přistoupit na druhou část sovětského požadavku a souhlasit 

s otevřením sovětských konzulátů v místech poblíž indických hranic.  

Suric se dále věnoval bodu týkajícímu se výměny vojenských představitelů, přičemž 

upozornil na nerovnost obsaženou v afghánské redakci. Afghánistán měl podle ní získat právo 

vyslat své vojenské představitele do Turkestánu, zatímco přítomnost sovětských vojenských 

představitelů v Afghánistánu byla podmíněna souhlasem kábulské vlády. Žádal proto o 

doplnění v zájmu rovnosti obou smluvních stran. Mahmúd Beg Tarzí s tímto požadavkem 

souhlasil a nabídl jinou redakci, podle které měli při obou zastupitelských úřadech fungovat 

vojenský atašé a jeho pomocníci.  

                                                 
272 Ibid., l. 26. 
273 Ibid. 
274 Ibid., l. 26–27. 
275 Suric se při této příležitosti opět nemohl nevyhnout jistému komickému momentu. Poněkud ironicky vyjádřil 
svůj údiv nad podivnou redakcí afghánského projektu, podle které by Afghánistán souhlasil s otevřením 
konzulátu v Rusku. Mezi Afghánci nastal pohyb. Mahmúd Beg Tarzí a Abdulghádí Chán začali usilovně 
prověřovat afghánský návrh projekt, aby posléze prohlásili, že jde o chybu při psaní. Viz AVP RF, f. 04, op. 39, 
p. 43, d. 590, l. 27. 



170 
 

Diskuse se následně zaměřila na bod týkající se svobodného a bezcelního tranzitu zbraní, 

zakoupených Afghánistánem v cizině. Sovětské Rusko bylo podle Surice připraveno 

poskytnout nejen toto právo, ale současně i umožnit bezplatnou přepravu zbraní po ruských 

železnicích, čímž by Afghánistán zbavilo závislosti na Britech. Suric nicméně odmítl 

jakékoliv další afghánské požadavky nad tento rámec, jako např. přepravu „jiných předmětů“ 

za stejných podmínek apod. Mahmúd Beg Tarzí po menší diskusi tuto změnu akceptoval.276  

Rozhovory poté pokračovaly bodem týkajícím se uznání nezávislosti Chivy a Buchary. 

Podle Surice nebyla tato otázka pro sovětské Rusko problém z principielního hlediska, 

nepovažoval však za vhodné zmiňovat to ve smlouvě s Afghánistánem. S přihlédnutím 

k tomu, že v jiných případech277 sovětskému Rusku obdobná situace nikterak nevadila, to byl 

pozoruhodný argument, jak dosáhnout vynětí problematiky Chivy a Buchary ze sovětsko-

afghánské smlouvy. Stejně tak považoval za absolutně nepřípustné, aby v dohodě byla zmínka 

o předání Termezu a Kerki Buchaře. Připomněl, že o tom afghánskou stranu již podrobně 

informoval. Otázku poskytnutí některých výhod při využívání železnice procházející přes 

Bucharu, pak doporučil nechat zvlášť pro rozhovory o obchodní smlouvě.278  

Následovala poněkud ostřejší výměna názorů mezi Suricem a Faizem Muhammadem 

Chánem, který Suricovi odporoval a zpochybňoval potřebu přítomnosti sovětských vojsk 

v obou zmíněných pevnostech. To však Suric odmítl s tím, že sovětské Rusko si za současné 

situace boje na vnitřní i vnější frontě muselo zajistit svou bezpečnost a nemohlo strpět, aby 

jím darovaná nezávislost Buchaře sloužila jako ochranný deštník pro sovětské nepřátele. 

Abdulghádí Chán však toto prohlášení vztáhl na Afghánistán a vyzval, ať Rusko vrátí 

Buchaře obě pevnosti. To však Suric odmítl.279 Do debaty se poté vmísil Mahmúd Beg Tarzí, 

který prohlásil, že ze Suricovy zaujaté řeči nabyl dojem, že Suric Afghánistánu nevěřil a 

podezíral jej z činnosti nepřátelsky zaměřené vůči sovětským zájmům v Buchaře a Ferganě. 

Ujistil jej proto, že to nebylo opodstatněné.280 Suric to nicméně odmítl a požadoval, aby 

afghánská vláda na podporu svých tvrzení vydala oficiální nótu odvolávající všechny 

Afghánce vedoucí protiruskou propagandu a informovala ruské představitele o veškeré 

korespondenci, kterou Kábul vedl se svými představiteli v Buchaře a Ferganě. To byl dost 

drsný požadavek a Abdulghádí Chán proto navrhl věnovat zvláštní jednání k vyjasnění těchto 

                                                 
276 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 27–28. 
277 Srovnej např. čl. 7 brest-litevské mírové smlouvy, ve kterém sovětské Rusko uznalo nezávislost Persie a 
Afghánistánu, obdobně články týkající se Kavkazu v sovětsko-turecké smlouvě z 16. března 1921. 
278 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 590, l. 28. 
279 Ibid. 
280 Ibid., l. 29. 
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vzájemných obvinění týkajících se Buchary a Fergany.281 Suric vyjádřil nad touto nabídkou 

plné uspokojení.282 

Jednání se tím dostalo do závěrečné fáze. Suric se na jeho závěr se omluvil za možná příliš 

příkré formy svých prohlášení a podtrhl, že usiloval o upevnění přátelství mezi oběma státy. 

Mahmúd Beg Tarzí rovněž ujistil, že je přítelem nejtěsnějšího sblížení s Ruskem a uvedl, že 

za Suricovou příkrostí cítil upřímnost. Zasedání pak ukončil vyjádřením svého přesvědčení, 

že sovětsko-afghánská smlouva bude nakonec uzavřena.283  

Afghánští představitelé se během rozhovorů snažili získat pro sebe od sovětské strany 

podstatné ústupky. Emír Amánulláh během rozhovoru se Suricem 23. srpna 1920 sovětského 

představitele znovu ujistil, že afghánská strana byla za určitých podmínek ochotna přistoupit 

na spojeneckou smlouvu. Současně však sovětskému diplomatickému zástupci vytkl, že sama 

sovětská strana o ni neměla zájem a navíc odmítla poskytnout pomoc, které byla afghánským 

představitelům postupně přislíbena Bravinem a Suricem, a kromě toho i misi Muhammada 

Valího Chána v Moskvě. Emír dále uvedl, že Afghánistán se nebránil umožnit sovětskou 

propagandu mezi pohraničními paštunskými kmeny, ale celkem logicky žádal garance pro 

případ války s Velkou Británií, anebo alespoň takové organizační formy sovětské 

propagandistické činnosti, které by nevytvářely nebezpečí britského vměšování.284 

Závěr sovětsko-afghánských rozhovorů značně poznamenala krize v Buchaře. Vztahy mezi 

sovětskými úřady v Taškentu a bucharským emírem Sajjidem 'Álimem Chánem byly napjaté 

již delší dobu. Sovětské představitele zvláště iritovala emírova spolupráce s Brity a s ní 

spojená představa Buchary jak potenciálního protisovětského centra. Sovětští představitelé 

v Taškentu se proto rozhodli skoncovat s režimem emíra Sajjida 'Álima Chána. Využili při 

tom dlouhodobého napětí mezi emírovým despotickým režimem a reformistickou opozicí 

sdruženou v hnutí Mladá Buchara a ve spolupráci s ní začali připravovat emírovo svržení. 

Ignorovali přitom nejen odlišnou politiku Moskvy, která si v čase vrcholících bojů na 

sovětsko-polské frontě nepřála vyostření situace, ale zejména důsledky, které tato akce mohla 

mít na vztahy mezi sovětským Ruskem a Afghánistánem, respektive Velkou Británií.285 

Suric v této souvislosti dostal příkaz uzavřít co nejdříve sovětsko-afghánskou dohodu. 

Taškent si od toho sliboval, že tím budou podvázány afghánské aktivity v Buchaře během 

nacházejícího převratu. Suric, který byl o přípravě svržení bucharského emíra v předstihu 

                                                 
281 Ibid. 
282 Ibid. 
283 Ibid., l. 30. 
284 Panin, Sovětskaja Rossija, 43. 
285 Genis, „S Bucharoj nado končat…“, 32–34. 
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informován, tuto informaci před afghánskou stranou pochopitelně zatajil. Namísto toho se 30. 

srpna 1920 uskutečnilo další kolo sovětsko-afghánských rozhovorů. Suric, který měl na 

paměti nadcházející převrat v Buchaře a nemožnost předvídat afghánskou reakci na něj, se 

během rozhovorů usilovně snažil dosáhnout konečného znění sovětsko-afghánské smlouvy. 

Afghánská strana během tohoto kola rozhovorů přijala téměř všechny sovětské požadavky, 

včetně bodu, který umožňoval otevřít sovětské konzuláty v Kandaháru a v Ghazní. Nadále 

však odmítala připustit sovětskou propagandu na hranicích s Indií. Suric v tomto bodě 

nepřestával naléhat.286  

Text sovětsko-afghánské smlouvy byl nakonec podepsán 13. září 1920. V části týkající se 

navázání diplomatických vztahů však smlouva byla již považována za závazně platnou.287 

Sověská strana se smlouvou zavazovala poskytnout afghánské vládě každoroční subsidii 

ve výši 1 milion zlatých rublů, vybudovat telegrafní linku Kuška – Herát – Kandáhár – Kábul, 

dále předat Afghánistánu 12 letadel a pomoci při organizaci letecké školy, dodat afghánské 

armádě 2 baterie s celkem 8 protiletadlovými děly a 3 000 pušek s odpovídajícím množstvím 

nábojů a konečně vybudovat v Afghánistánu závod na výrobu střelného prachu.288 

Ze sovětského hlediska byla podstatnou vadou této smlouvy skutečnost, že Suric dosáhl 

jejího přijetí pouze za cenu velkých ústupků a to větších, než připouštěly jeho instrukce. 

Ústupky se navíc týkaly otázek, na jejichž pozitivním řešení měla Moskva mimořádný zájem. 

Šlo především o body, které měly zajistit afghánskou spolupráci při exportu revoluce do 

Indie, respektive umožnit sovětskou propagandistickou a zpravodajskou činnost mezi 

paštunskými kmeny v indickém pohraničí. Suric se navíc současně zavázal, že vzhledem 

k obtížné situaci afghánských státních financí požádá svou vládu o poskytnutí finanční 

pomoci Afghánistánu a o její převedení do podoby každoroční subsidie.289 Jedinou věci, která 

mohla sovětskou stranu potěšit, byla skutečnost, že podpis sovětsko-afghánské smlouvy 

oslabil pozice Velké Británie v Kábulu a že se do značné míry podařilo zaskočit Brity 

nepřipravené.290 Nicméně, neuspokojivé řešení výše zmíněných otázek ve smlouvě vyvolalo 

nespokojenost v Moskvě a sovětská vláda proto s konečným podpisem smlouvy nijak 

nepospíchala.291 A to zvláště když vztahy mezi oběma zeměmi rozvířila bucharská otázka. 

                                                 
286 Ibid., 43–44. 
287 DVP SSSR, IV., Příloha č. 5, s. 663. Viz též Volodarsky, The Soviet Union, 127. 
288 Panin, Sovětskaja Rossija, 44. 
289 Ibid. 
290 Někteří představitelé Konzervativní strany zpočátku odmítali uvěřit existenci sovětsko-afghánské smlouvy. 
Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 44. 
291 Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 157. 
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Podpis sovětsko-afghánské smlouvy proběhl v situaci, kdy do Kábulu již pronikly 

informace o svržení bucharského emíra.292 Ve spolupráci s mladobucharským hnutím a s 

místními komunisty vstoupily na přelomu srpna a září 1920 na území Bucharského emirátu 

sovětská vojska. Po ostrých bojích bylo 2. září 1920 obsazeno hlavní město Buchara a 

poslední emír Sajjid 'Álim Chán byl nucen prchnout do hor na východě země. Zde pak nadále 

kladl odpor sovětské moci až do března 1921.293 Moc v Buchaře přešla do rukou místních 

komunistů, kteří zde 14. září 1920 vyhlásili Bucharskou lidovou sovětskou republiku. 

Okolnosti svržení bucharského emíra se přímo dotkly afghánských instruktorů působících 

v bucharské armádě, stejně tak i afghánských oddílů vyslaných na pomoc bucharskému 

emírovi v předchozím roce.294 Jak instruktoři, tak afghánské posily se zapojily do bojů proti 

sovětským vojskům.295 

Události v Buchaře měly v Afghánistánu silný ohlas. Svržení bucharského emíra 

znamenalo konec Amánulláhova snu o Buchaře jako nárazníkovém státě mezi Afghánistánem 

a sovětským Ruskem.296 Pro Afghánce, připravené navzdory březnovému zklamání učinit z 

Afghánistánu strategického spojence sovětského Ruska, to byl jeden z prvních důkazů 

nedůvěryhodnosti sovětské politiky. 297 Považovali totiž tamní události za zradu sovětské 

vlády na národech, kterým Lenin slíbil právo na sebeurčení.  

Emír Amánulláh byl událostmi v Buchaře vyveden z míry a nějakou dobu nevěděl, co si 

počít. Na jednu stranu zde byla sovětsko-afghánská smlouva, která byla připravena k podpisu 

a která byla pro Afghánistán v mnohém ohledu výhodná. A na druhou stranu bylo emírovi 

jasné, že jejím podpisem současně tiše akceptuje sovětské angažmá v Buchaře. Odmítnutí 

                                                 
292 K sovětizaci Buchary podrobně viz již zmiňované dílo Vladimir Leonidovič Genis, „S Bucharoj nado 
končat…“. K istorii butaforskych revolucij (Moskva: MNPI, 2001). 
293 Poljakov a Čugunov, Konec basmačestva, 64. 
294 Podle sdělení Mahmúda Bega Tarzího britské delegaci v průběhu konference v Masuri vyslal Afghánistán 
bucharskému emírovi na pomoc šedesát instruktorů a šest děl. Viz Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 153. 
295 Vedle toho zde byla ještě otázka afghánských civilistů přebývajících v Buchaře. Afghánský představitel 
v Buchaře Abdalšukur Chán se proto již v polovině září 1920 obrátil V. V. Kujbyševa, který přijel do Buchary 
12. září 1920 jako oficiální představitel RSFSR, a požádal jej o zprostředkování v jednání s představiteli nové 
bucharské vlády v otázkách svého uznání jako oficiálního představitele Afghánistánu v Buchaře, obnovy spojení 
s afghánskou vládou a odškodnění afghánských občanů postižených boji mezi sovětskými vojsky a emírovou 
armádou. Kujbyšev afghánskému představiteli zajistil setkání s novým bucharským ministrem zahraničních věcí 
(oficiálně lidovým nazirem), který jej však odmítl uznat za oficiálního představitele afghánského emíra, dokud 
nebudou afghánskou vládou potvrzeny jeho plné moci. Viz Luka Stěpanovič Gaponěnko et al., eds., Dokumenty 
vněšnej politiky SSSR, Tom IV (Moskva: Gospolitizdat, 1960), Příloha č. 5, s. 717 (dále jen DVP SSSR IV). 
296 V této souvislosti se nabízí otázka, nakolik zájem Afghánců o Bucharu (a stejně tak i o Chivu), respektive 
výše zmíněný Amánulláhův plán přispěl k likvidaci jejich faktické nezávislosti sovětským Ruskem. Na základě 
pramenů, které jsou k dispozici, však na ni nelze spolehlivě odpovědět. Pokud se omezíme na oficiální rovinu, 
nezbývá než konstatovat, že Rusko se oficiálně snažilo svou účast na svržení bucharského emíra ospravedlnit 
snahou osvobodit toto území od vnitřní reakce a vlivu britského kolonialismu. 
297 Nabi M. Rafi, Die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen Afghanistan und der Sowjetunion, 
(Bonn: Institut für Afghanistanforschung e. V., 1992), 20. 
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podepsat smlouvu však mohlo skončit diplomatickou roztržkou. Tím by ovšem došlo 

k oslabení pozice Afghánistánu na mezinárodním poli. Velká Británie byla připravena využít 

jakéhokoliv ochlazení či roztržky sovětsko-afghánských vztahů ve svůj prospěch. Navíc 

v poslední době se opět rozhořely intenzivní srážky mezi pohraničními paštunskými kmeny a 

britskou armádou, které měly za následek tvrdé kárné expedice z britské strany. Případné 

roztržky kromě toho mohlo využít i sovětské Rusko, které podle afghánského přesvědčení 

mohlo v krajním případě zopakovat v Afghánistánu bucharský scénář.298 Afghánistán navíc 

nebyl schopen s ohledem na vlastní vojenskou slabost a všeobecný nedostatek zbraní a 

munice poskytnout bucharskému emírovi podstatnější pomoc.  

To vše nakonec vedlo Amánulláha k tomu, aby uznal krach své politiky v Turkestánu a 

přeci jenom se rozhodl sovětsko-afghánskou smlouvu podepsat. Veškerá srdečnost ze 

sovětsko-afghánských vztahů se však vytratila. Navíc otázka Buchary zůstala do budoucna 

jedním z neuralgických bodů sovětsko-afghánských vztahů. 

 

2.4 Trnitá cesta k podpisu sovětsko-afghánské dohody 

Navzdory podpisu sovětsko-afghánské smlouvy Afghánci nadále projevovali sympatie 

vůči svrženému bucharskému emírovi. Velkému množství afghánských důstojníků, vojáků, 

ale i civilních dobrovolníků bylo dovoleno připojit se k vojskům svrženého Sajjida 'Álima 

Chána v jejich boji s Rudou armádou apod.299  

Afghánská podpora svrženému bucharskému emírovi nezůstala přirozeně sovětské straně 

dlouho utajena. Jak se dalo očekávat, vyvolala její ostré protesty. V úterý 21. září 1920 

sovětský diplomatický zástupce v Kábulu Jakov Suric předložil afghánskému ministru 

zahraničních věcí Mahmúdu Begu Tarzímu nótu, ve které byl vyjádřen protest proti afghánské 

podpoře svrženého bucharského emíra.300 Suric v nótě přednesl afghánské straně řadu 

obvinění.301 Jménem vlády RSFSR sice ujistil, že sovětská strana viděla jediné vysvětlení 

v nedostatečném kontaktu mezi afghánskou centrální mocí a jejím přestaviteli v Buchaře, ale 

druhým dechem však požadoval stažení afghánských vojsk z Buchary i sovětského 

                                                 
298 Afghánci se toho přinejmenším obávali. Viz Volodarsky, The Soviet Union, 128. 
299 Volodarsky, The Soviet Union, 128. 
300 DVP SSSR  III, č. 101, s. 199–200. 
301 Suric si stěžoval, že vyšetřováním v Buchaře bylo zjištěno, že za vedením veškeré (a to dosti rozsáhlé) 
protiruské propagandy v Buchaře stál tamní afghánský diplomatický představitel Abdalšukur Chán, že afghánští 
důstojníci pak působili jako instruktoři v bucharské armádě a že v Buchaře působila seskupení afghánských 
oddílů, která navíc velice aktivně a až do konce bojovala proti sovětským vojskům. Vytkl však Tarzímu i 
afghánské dodávky zbraní do Buchary a jejich rozsáhlé skupování afghánskými kupci v Turkestánu s týmž 
cílem. Protestoval také proti pokračující pomoci basmačům ve Ferganě a východních bekstvích Buchary a proti 
účasti afghánských vojsk v nástupu na Čardžou a do týlu Kušky. Viz DVP SSSR III, č. 101, s. 200. 
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Turkestánu s tím, že další přebývání afghánských vojsk na bucharském území (oficiálně 

určených, jak bylo svého času Suricovi sděleno, k osobní ochraně bucharského emíra) nyní 

ztratilo svůj smysl.302 Na závěr nóty Suric afghánského ministra ujistil, že sovětské Rusko 

hodlá nadále uznávat plnou svobodu a nezávislost Buchary a zavazuje se odmítnout všechny 

dřívější koncesní a jiná práva Ruska vůči Buchaře.303  

Afghánské ministerstvo zahraničních věcí na Suricův protest reagovalo nótou z 22. září 

1920, ve které vyjádřilo ochotu přistoupit k vyjasnění činnosti afghánských představitelů 

v Buchaře.304 K zastavení afghánské podpory Sajjida 'Álima Chána však nedošlo. Na druhou 

stranu, Amánulláh 20. října 1920 přijal návrh nové bucharské vlády z 15. září 1920 o výměně 

diplomatických představitelů, zprostředkovaný diplomatickým zastupitelstvím RSFSR.305 

Hlavní příčinou tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že faktické ovládnutí Buchary sovětským 

Ruskem představovalo pro Afghánce velkou strategickou ztrátu. Afghánský emír se proto 

nevzdával myšlenky nadále ovlivňovat tamní situaci. Do Buchary byla proto vyslána 

afghánská diplomatická mise v čele s náměstkem ministra zahraničních věcí Abdulghádím 

Chánem, který disponoval širokými pravomocemi a měl v závislosti na situaci navázat vztahy 

s novou bucharskou vládou a vykonávat funkci vyslance namísto Abdalšukura Chána, nyní 

uvězněného bucharskými úřady. Naproti tomu do Kábulu byl posléze jako zástupce 

Bucharské lidové sovětské republiky vyslán mudarris306 Abdurrahím Júsúf, jehož mise 

odcestovala do Kábulu 11. ledna 1921.307 Jejím úkolem bylo začít s afghánskou vládou 

předběžné rozhovory o uzavření obchodní smlouvy, zastupovat zájmy bucharských občanů 

v Afghánistánu, získat zpět majetek dřívějšího bucharského diplomatického zastupitelství 

včetně afghánských garancí jeho nedotknutelnosti a nakonec vést rozhovory o výměně stálých 

diplomatických představitelů.308 Dosavadní bucharský představitel v Kábulu Karím 

Habíbulláh Toksaba, jmenovaný ještě emírem, byl současně zbaven svých pravomocí.309  

Pokud jde o činnost Abdulghádího Chána v Buchaře, bucharské úřady od něj požadovaly 

garance, že se nebude vměšovat do vnitřních věcí země.310 Abdulghádí Chán se však 

v Buchaře otevřeně vyjadřoval proti sovětským aktivitám a byl proto nakonec místní 

                                                 
302 DVP SSSR III, č. 101, s. 200. 
303 Ibid. 
304 DVP SSSR IV, Příloha č. 5, s. 663. 
305 Korgun, Istorija Afganistana, 78, viz též DVP SSSR III, č. 98, s. 194 a DVP SSSR IV, Příloha č. 5, s. 663.  
Sovětská diplomatická mise v Afghánistánu převzala počínaje zářím 1920 zastupování zájmů nové bucharské 
vlády v Afghánistánu. 
306 Tj. učitel na duchovní škole. 
307 DVP SSSR III, č. 248, s. 449. 
308 DVP SSSR IV, Příloha č. 5, s. 718. 
309 DVP SSSR III, č. 248, s. 449. 
310 Korgun, Istorija Afganistana, 78. 
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sovětskou vládou zatčen a uvězněn.311 Kábul nakonec uznal vládu Bucharské lidové sovětské 

republiky až v lednu 1921 a to pouze pod silným nátlakem Moskvy.312 Bucharská otázka tím 

však nebyla v žádném případě vyřešena a v budoucnu nadále komplikovala vztahy mezi 

Moskvou a Kábulem. 

Události v Buchaře značně zkomplikovaly i postavení sovětského diplomatického 

představitele v Kábulu. Situace Jakova Surice se v létě 1920 stala velmi nezáviděníhodnou. 

Na jednu stranu si Suric stále nebyl schopen (možná ani nechtěl) osvojit pravidla východní 

diplomacie, což se negativně projevovalo na jeho činnosti a na druhou neměl přesné instrukce 

z Moskvy a často jednal na svoji zodpovědnost. Tísnivá atmosféra neurčitosti a 

oboustranného klamu na něj silně doléhala a Suric proto několikrát požádal o odvolání.313  

Sovětské vedení si bylo vědomo, že je třeba svého zástupce v Kábulu nějakým způsobem 

podpořit. S cílem posílit sovětský vliv proto v červenci 1920 vyslalo do Afghánistánu 

významného tureckého vojenského a politického činitele Ahmeta Cemala Paşu,314 který 

v letech 1920–21 v rámci realizace svých plánů ve střední Asii spolupracoval se sovětskou 

vládou.315 Cemalova připravenost spolupracovat se sovětským vedením, která byla dána jeho 

zájmem se sovětskou pomocí rozpoutat ozbrojený boj muslimů Turkestánu, Afghánistánu a 

Indie proti Velké Británii, jeho profesionalita, takt a cit pro diplomacii a nenávist k Britům 

byly velice ceněny sovětským vedením, které v daný moment do určité míry vidělo 

v panislámském hnutí silného, byť dočasného spojence proti Velké Británii, jakkoliv toto 

hnutí bylo ze sovětského hlediska poněkud dvojsečné.  

Jeho cílem v Afghánistánu bylo rozvinout zpravodajskou činnost, ale zejména dosáhnout 

důvěry afghánského emíra a získat od něj odpovídající vojenskou hodnost.316 Cemal Paşa 

však měl ve střední Asii i své vlastní plány. Hodlal se sovětskou pomocí vytvořit svou vlastní 

                                                 
311 Volodarsky, The Soviet Union, 128. 
312 Bylo charakteristické, že Velká Británie zachovávala vůči těmto událostem ticho. Viz Volodarsky, The Soviet 
Union, 128. 
313 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 63. 
314 Rem Kazandžjan, Bolševiki i mladoturki. Novyje dokumenty o rossijsko-tureckych otnošenijach (1920–1922 
gg.) (Moskva: Institut Vostokověděnija Nacionaľnoj Akademii Nauk Respubliki Armenija – Institut 
Vostokověděnija Rossijskoj Akademii Nauk – Centr russko-armjanských iniciativ, 1996), 7. 
315 Ahmet Cemal Paşa byl široce znám ve všech muslimských zemích jako nesmiřitelný nepřítel Britů a zkušený 
vojevůdce. Po porážce Osmanské říše v první světová válce odešel do exilu v Německu. Náčelník německého 
generálního štábu Hans von Seeckt se obával, že Dohoda by mohla žádat vydání vedoucích osmanských 
představitelů a proto jej společně s Enverem Paşou nechal tajně vyslat do sovětského Ruska. Von Seeckt tím 
sledoval tři cíle – 1) zachránit dřívější německé spojence, 2) předat sovětskému vedení panislámské vůdce 
obeznámené se všemi německými plány pochodu na Indii, aby se tak Německou ještě jednou skrze cizí ruce 
pokusilo oslabit pozice Velké Británie v Asii, 3) učinit první krok k navázání tajné sovětsko-německé spolupráce 
v Afghánistánu. Hlavní roli ve von Seecktových plánech hrál Enver Paşa, ale při upevnění sovětsko-afghánských 
vztahů a při přípravě protibritského povstání Paštunů severozápadního pohraničí Indie nakonec sehrál 
významnější roli Cemal Paşa. Viz Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 63–64. 
316 Kazandžjan, Bolševiki i mladoturki, 7. 
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armádu turkestánských turkických povstalců a tu pak vrhnout proti Indii. Avšak již krátce po 

svém příjezdu do Taškentu 28. července 1920, byl nucen uznat nereálnost svých plánů. Už při 

prvním pokusu přimět ferganské basmače k pochodu na Indii se ocitl mezi dvěma ohni – 

turkestánští povstalci se odmítli účastnit tohoto dobrodružství, zatímco sovětské úřady 

v Turkestánu sledovaly kontakty Cemalových vyslanců s vůdci basmačů s velkým 

podezřením. Nakonec proto bylo rozhodnuto využít jeho schopností k organizaci protibritské 

činnosti v Afghánistánu a posílení tamního sovětského vlivu. Cemal nebyl proti. Afghánistán 

a paštunské kmeny v pohraničí Indie toho času představovaly jediné síly, se kterými mohl 

v daný moment počítat v boji proti Britům. Zájmy několika tureckých nacionalistů a 

sovětského Ruska v Kábulu tak v roce 1920 dočasně splynuly. Obě strany byly 

zainteresovány na oslabení Velké Británie a na přeměně Afghánistánu v nástupiště pro bojové 

operace proti Indii. Cemal Paşa byl kvůli tomuto cíli ochoten podniknout co nejrozhodnější 

opatření. Počítal pouze s reálnou vojenskou situací v Turkestánu, a nikoliv s ideologickým 

šířením panislamismu.317  

V neděli 4. července 1920 náměstek lidového komisaře zahraničních věcí L. Karachan 

odeslal Suricovi spěšný radiotelegram, ve kterém jej informoval o vyslání Cemala Paşi a 

deseti tureckých důstojníků do Afghánistánu. Karachan v telegramu dále sděloval, že se 

předpokládá společný postup s tureckou vládou Mustafy Kemala Paşi. Afghánská vláda měla 

být tímto činem ujištěna o reálné sovětské pomoci muslimskému světu proti Britům. 

Konkrétně tím mělo být demonstrováno, že sovětsko-britské rozhovory vedené L. B. 

Krasinem v Londýně nijak nemění dosavadní sovětský přístup. Karachan Surice dále 

informoval, že britský tisk posuzuje perské události318 jako předstupeň k revolučnímu požáru 

v Balúčistánu a v Indii. Patřičná diverze ze strany Afghánců by proto podle Karachanova 

přesvědčení mohla dát podnět k vážnému povstání v Indii. Suric měl proto zjistit, jak na 

všechny tyto události hledí afghánská vláda.319 

V Kábulu byl podobný scénář vývoje událostí přijat blahosklonně. Každé oslabení pozic 

Britské říše v zemích Blízkého východu automaticky snižovalo tlak tohoto hrozivého souseda 

na Afghánistán a tím by zvyšovalo jeho bezpečnost. Kromě toho, letitá nenávist Afghánců 

k Britům je často, navzdory obchodním zájmům, vrhala do různých nepřátelských kombinací 

proti nim. Emír Amánulláh proto souhlasil s příjezdem Cemala Paşi, který mohl svými 

                                                 
317 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 65. 
318 Tj. vyhlášení sovětské republiky v perské provincii Gílán 4. června 1920. 
319 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 64. 
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zkušenostmi a energií napomoci emírové úsilí modernizovat afghánskou armádu, respektive 

celé státní uspořádání. 

V říjnu 1920 Cemal Paşa dorazil v doprovodu tureckých důstojníků do Kábulu, kde jej 

přišlo uvítat veškeré obyvatelstvo hlavního města. Na jeho počest byla uspořádána vojenská 

přehlídka kábulské posádky a vypáleny čestné salvy z děl. Spolu s afghánskými hodnostáři 

tohoto „Lva islámu“ radostně přivítalo i vyšším muslimské duchovenstvo. Mezi vítajícími 

však byli na základě instrukcí z Moskvy i pracovníci sovětského diplomatického 

zastupitelství, kteří se posléze stali součástí Cemalovy svity.320 Cemalův příjezd s radostí 

uvítal i emír Amánulláh, který jej ihned jmenoval svým poradcem. 

Všem bylo jasné, že příjezd tak významné osobnosti a známého nepřítele Velké Británie 

nepřinášel nic dobrého pro britské koloniální úřady v Indii. A skutečně, Cemalovi se podařilo 

významnou měrou zasáhnout do zdejšího tradičního britsko-ruského soupeření.321 

Již v listopadu 1920 Cemal Paşa seznámil afghánského panovníka se svým plánem boje 

proti Britům. V průběhu několika listopadových dní pak byla v Kábulu za přísného utajení 

posuzována opatření pro případ války s Velkou Británií. Sovětští představitelé byli 

samozřejmě o průběhu těchto jednání podrobně informováni. Suric proto mohl krátce na to 

v depeši do Moskvy potvrdit Kremlem dlouho očekávanou informaci Cemala Paşi o možnosti 

uskutečnit plány dohodnuté v Moskvě.322 

Cemalovi se podařilo přesvědčit afghánského emíra, aby mu byla svěřena obrana 

afghánsko-indické hranice. Bylo mu také poskytnuto právo udržovat přímé kontakty s  

paštunskými kmeny v indickém pohraničí, v daný okamžik stále bojujícími proti Britům. 

Amánulláh také souhlasil s vytvořením zvláštní konspirativní komise v Afghánistánu, jejímž 

úkolem měla být organizace vojenské činnosti mezi těmito kmeny, a do které byl jako turecký 

důstojník zahrnut i sovětský představitel.323 

Skutečnost, že Cemalovi se v Kábulu podařilo dosáhnout tak velkých pravomocí, byla 

známkou, že Afghánců k němu chovali plnou důvěru. Jednou ze známek emírovy důvěry 

k Cemalově osobě bylo i povolení vytvořit v Kábulu „údernou“ brigádu. Cemal Paşa měl jako 

de facto moskevský emisar k dispozici dostatečně velký štáb tureckých důstojníků znalých 

místních jazyků a dostatek peněz. Mohl tak začít s výcvikem tří pěchotních praporů a jedné 

jízdní eskadrony. Do jeho oddílů se pak velmi ochotně nechali naverbovat příslušníci 

                                                 
320 Ibid., 66. 
321 Moisej Aronovič Persic, Zastenčivaja intervencija. O sovětskom vtorženii v Iran i Bucharu v 1920–1921 gg. 
(Moskva: Muravej-Gajd, 1999), 73. 
322 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 67. 
323 Ibid. 
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paštunských pohraničních kmenů. Budování úderné brigády postupovalo poměrně rychle a 

v únoru 1921 už početnost jejích jednotek dosáhla 3 000 mužů. Důstojnický sbor této brigády 

se z větší části skládal z Turků, kterým byl jejich plat vyplácen z Cemalova osobního fondu. 

Na vydržování nových oddílů se navíc každý měsíc vynakládalo 20 000 rupií a to ze 

sovětských zdrojů. Ačkoliv se jednalo o poměrně velkou částku, Suric soudil, že tyto výdaje 

jsou plně ospravedlnitelné, protože vzorové oddíly sloužily jako most značně ulehčující 

sovětské pronikání i do ostatních částí afghánské armády.324 

Příjezd Cemalovy mise na čas oživil zájem afghánského emíra na řešení afghánských 

zahraničně-politických problémů325 cestou těsného sblížení s RSFSR a na získání štědré 

sovětské pomoci, jejíž rozměry ovšem Cemal Paşa silně přehnal. Současně se dočasně 

zlepšilo také postavení sovětské diplomatické mise. Cemalova přítomnost v Kábulu a jeho 

vliv na afghánské kruhy měly pro sovětskou diplomatickou misi cenu zlata. Jen díky němu 

byl Suric obeznámen s nejnebezpečnějšími intrikami, jimiž se Britové v Kábulu snažili 

dosáhnout roztržky v sovětsko-afghánských vztazích, a byl tak schopen je neutralizovat.326  

Navzdory Cemalově nasazení ve prospěch těsnější vztahů se sovětským Ruskem však emírův 

zájem o sblížení s RSFSR postupně vyprchával, zejména když Moskva stále odkládala 

ratifikaci sovětsko-afghánské smlouvy.  

Otázka sovětsko-afghánské smlouvy se aktualizovala koncem listopadu 1920. Afghánský 

ministr zahraničních věcí Mahmúd Beg Tarzí se totiž 29. listopadu 1920 obrátil na sovětské 

Rusko notou se žádostí o co nejrychlejší ratifikaci sovětsko-afghánské smlouvy Moskvou. 

Afghánci očividně hodlali skrze zmiňovanou smlouvu přimět Moskvu k tomu, aby začala ctít 

nezávislost Chivy a zejména Buchary. Vypovídá o tom přinejmenším důraz, který Mahmúd 

                                                 
324 Ibid., 67–68. 
325 Šlo zejména o problémy vyplývající z neurovnaných vtahů s Velkou Británií (britsko-afghánská válka 
z předchozího roku byla uzavřena pouze smlouvou o příměří). Nejvýznamnějším problémem byly pohraniční 
spory, kdy Afghánci požadovaly navrácení území připojeného k Indii v 90. letech 19. století. Dále šlo o možnosti 
průvozu citlivého zboží (zejména) a o otázku navázání diplomatických vztahů mezi Kábulem a Londýnem. Viz 
Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 149 a nn. 
326 Například v lednu 1921 Britové předali afghánské straně podvrh Suricova telegramu, podle kteréhoSuric díky 
dohodě s afghánským emírem předpokládal ustanovení sovětského protektorátu nad Afghánistánem. Amánulláh 
a jeho okolí bylo tímto „telegramem“ velmi rozzuřeno. Suricovi se však s Cemalovou pomocí podařilo seznámit 
s daným dokumentem, přičemž se ukázalo, že šlo o Suricovu depeši veliteli pevnosti Kuška z 20. října 1920 
záměrně překroucenou britskou zpravodajskou službou, která do ní vložila větu o sovětském protektorátu. 
S pomocí Cemala Paşi se pak sovětskému zástupci nejen podařilo zlikvidovat vzniklou krizi důvěry, ale 
Cemalovy informace navíc sovětské tajné službě pomohly odhalit dobře zakonspirovanou buňku nepřátelské 
agentury v Turkestánu a ukončit tak únik tajných diplomatických informací (mj. výměnou šifry používané 
v komunikaci mezi diplomatickým zastupitelstvím RSFSR v Kábulu a lidovým komisariátem zahraničních věcí 
v Moskvě). Viz Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 68–69. 
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Beg Tarzí kladl na tuto otázku ve své nótě.327 Prakticky ve stejnou dobu se do Moskvy vydala 

i afghánská mise vedená generálem Muhammadem Valím Chánem. 

Pro Moskvu však záležitost nebyla tak jednoduchá. Amánulláhova neochota pomáhat 

sovětskému Rusku ve vývozu revoluce byla mnohými sovětskými činiteli chápána jako 

dočasná porážka sovětských plánů. Sovětská strana proto s konečným podpisem smlouvy 

nepospíchala. Z Afghánistánu navíc přicházely rozporné zprávy, pokud šlo o tamní situaci. I 

sám Suric ve svých hodnoceních nezřídka kolísal.328 Pozitivní efekt expedice Cemala Paşi 

pozvolna vyprchával s ohledem na následující okolnosti: a) neúspěch Afghánistánu v kampani 

indických emigrantů329 spojený s kompromitováním emíra v očích indomuslimských mas, b) 

svržení bucharského emíra, c) prodlevy s podpisem sovětsko-afghánské smlouvy, které byly 

v Kábulu vykládané jako sovětské odmítnutí a jako pohrdání ze sovětské strany a za d) 

očekávaný příjezd britské mise vedené H. Dobbsem, které s sebou měla přivézt pro 

Afghánistán údajně příznivé návrhy řešení problémů zatěžujících britsko-afghánské vztahy.330  

Zplnomocněný představitel lidového komisariátu zahraničních věcí v Turkestánu D. 

Gopner se proto obával, jak na to v dopise ze 4. ledna 1921 upozornil Čičerina a Karachana, 

že odmítnutí podpisu sovětsko-afghánské smlouvy by mohlo vést k obratu Afghánistánu na 

stranu Velké Británie. Jediné, co by tomu za dané situace dokázalo zabránit, by byly 

výjimečně vážné a rozhodujících události v Indii.331 Rychlá ratifikace sovětsko-afghánské 

dohody byla podle jeho názoru jedinou okolností, která by dovolila vyřešit afghánskou otázku 

ve smyslu obnovy sovětského politického vlivu v Afghánistánu, při jeho současném využití 

jako základny pro sovětskou propagandu v Indii pro neutralizaci vojensko-strategických 

příprav podél celé indicko-afghánské hranice.332 

Ratifikaci sovětsko-afghánské smlouvy však komplikovala i skutečnost, že v mezidobí se 

znovu otevřely některé otázky týkající se několika bodů sovětsko-afghánské smlouvy, které 

sovětská strana již považovala za vyřešené. Konkrétně šlo o body 5 a 6 smlouvy, týkajících se 

                                                 
327 DVP SSSR III, č. 316, s. 560. Viz též DVP SSSR, IV, Příloha č. 5, s. 664. 
328 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 44, d. 597, l. 1. 
329 Šlo o muslimské emigranty z Indie. Afghánský emír nejprve vydal dekret vyzývající indické muslimy 
k emigraci do Afghánistánu, ale posléze kvůli neexistenci vhodných podmínek pro jejich ubytování a usídlení 
byl nucen dekret odvolat a uzavřít emigraci indických muslimů hranice. Viz Modrzejewka-Leśniewska, 
Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 115–116. Viz též Satish Ganjoo, Soviet Afghan 
Relations (Delhi: Akashdeep Publishing House, 1990), 14. 
330 Neméně důležitým cílem mise ovšem bylo zabránit ratifikaci sovětsko-afghánské smlouvy. Viz Panin, 
Sovětskaja Rossija, 44. 
331 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 44, d. 597, l. 2. 
332 Ibid., l. 1. 
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problematiky konzulátů a bodu I přílohy ke smlouvě, který pojednával o sovětské finanční 

pomoci Afghánistánu.333  

V záležitosti konzulátů, kde se nakonec obě strany shodly na paritě pěti sovětských 

konzulátů v Afghánistánu a pěti afghánských konzulátů v RSFSR, šlo především o to, že 

sovětští představitelé v Turkestánu považovali afghánské konzuláty za centra: špionáže (a to 

nejen ve prospěch Kábulu, ale i Londýna), skupování zbraní, „monstrózních“ spekulací 

s valutami a cennostmi a vyzývavé protiruské propagandy. Gopner v této souvislosti varoval, 

že při existenci pěti afghánských konzulátů v Turkestánu, navíc bez smluvně omezeného 

počtu jejich pracovníků, se stane boj proti panislámismu zcela nemožným.334 Vzniklo by tak 

pět legalizovaných panislámských základen s neomezeným množstvím špionů, spekulantů a 

agitátorů s diplomatickou imunitou. Při známé nerozvinutosti sovětských orgánů v 

Turkestánu, které mimo Taškent v podstatě neexistovaly, by tak do půl roku sovětské straně 

vznikly velké komplikace. Jestliže Suric považoval za dostatečnou kompenzaci těchto 

problémů možnost otevřít v Afghánistánu pět sovětských konzulátů, které by pak při 

neomezeném počtu pracovníků sloužily jako opora pro „hindskou práci“, jinými slovy pro 

pronikání sovětských agentů a propagandistických materiálů do Indie, Gopner varoval, že 

organizace výše zmíněné činnosti nezávisí ani tak na počtu konzulátů v Afghánistánu, jako 

spíše na politické situaci, která by umožnila afghánské vládě porušit závazky poskytnuté 

Velké Británii v Masuri.335 Pokud by je afghánská vláda dodržovala, museli by se příslušníci 

indických revolučních organizací ve své činnosti omezit pouze na prostory sovětské 

diplomatické mise a sovětských konzulátů. V opačném případě by pak přímou sovětskou 

ochranu nepotřebovali. 

Vydržování konzulátů bylo navíc spojeno s velkými neproduktivními náklady na 

reprezentaci v kovové valutě, která by jinak mohla být bezprostředně využita pro přímé 

sovětské cíle. Sověti také měli obtížně řešitelný problém s pracovníky svých konzulátů. Podle 

Gopnerovy správy působily ve třech konzulátech,336 zřízených ještě Bravinem, jako personál 

naprosto nevhodné osoby, neschopné vyrovnat se samými nejzákladnějšími úkoly a naprosto 

nevytvářející nutný účinek v očích afghánských úřadů.337 Ačkoliv ve dvou z těchto konzulátů 

byl personál obměněn, k výraznému zlepšení nedošlo. Sovětskému konzulárnímu personálu, 

ale i jejich spolupracovníkům z řad indických revolucionářů se zejména nedařilo překonat zeď 

                                                 
333 Ibid., l. 2. 
334 Ibid. 
335 Ibid., l. 3. 
336 Tj. v konzulátech Herátu, Mazáre Šerífu a v Majmene. 
337 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 44, d. 597, l. 3. 
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jazykového, náboženského a národního charakteru. Afghánci v Turkestánu takový problém 

neměli. S ohledem na výše uvedené Gopner doporučoval, aby byl počet konzulárních 

pracovníků omezen na maximálně 18 osob,338 s tím, že sovětské Rusko by udržovalo své 

konzuláty pouze v Mazáre Šerífu, Kandaháru a Herátu, zatímco Afgháncům by bylo povoleno 

zřídit si konzuláty ve dvou městech centrálního Ruska a dále v Taškentu, Ašchabadu a 

Samarkandu. Udržování sovětských konzulátů v Majmene a Ghazní nepovažoval Gopner za 

nutné, neboť obě místa by bylo možno zabezpečit cirkulací sovětských pracovníků a sítí 

indických organizací.339 

Pokud šlo o otázku finanční pomoci, Gopner ji považoval za velmi důležitou s ohledem na 

skutečnost, že Afghánistán od roku 1919 ztratil dva své nejdůležitější zdroje příjmů – subsidie 

od Velké Británie a příjmy z cel z tranzitního obchodu, které běžně dosahovaly až 40 % 

hodnoty zboží. Afghánská vláda byla nucena tyto výpadky řešit zesílenou daňovou zátěží 

domácího obyvatelstva, což jí pochopitelně na popularitě nepřidávalo. Navíc to objektivně 

posilovalo probritskou stranu. Gopner proto varoval, že případné odstranění bodu o sovětské 

finanční pomoci ze smlouvy by znamenalo postavit na hlavu vzájemné vztahy 

s Afghánistánem a zničit sovětské pokusy o sblížení se s ním.340 

Z výše uvedeného Gopner vyvozoval, že pokud měly vztahy s Afghánistánem pro RSFSR 

pouze instrumentální účel manévrování proti Velké Británii,341 odmítnutím podepsat smlouvu 

by byla připravena půda pro nejméně výhodný, ale celkově zcela nebezpečný konec – k 

faktické roztržce s Afghánistánem. To by nevyhnutelně zavleklo Afghánistán do orbitu 

britského vlivu a zanechalo RSFSR v obranné situaci na Amudarje a na linii Kuška – Tachta-

Bazar. Změna politické konstelace v Buchaře RSFSR zajistila klidný týl, zatímco vnitřní 

komplikace v Afghánistánu a rozvoj národně-osvobozeneckého hnutí v Indii by RSFSR 

zabezpečil před bezprostředním nebezpečím ve střední Asii. Pokud však mezinárodní situace i 

nyní zavazovala RSFSR, aby stavěla do čela své východní politiky urychlování indické 

revoluce a využila pro tento úkol (jestliže by to ovšem situace dovolila) nejlepšího ze tří 

možných koridorů – afghánského, bylo třeba odmítnout charakteristiku vztahů 

s Afghánistánem coby manévru, či dočasné a vynucené nebo demonstrativní politiky. 

Namísto toho bylo třeba zabývat se získáním Afghánistánu pro sovětskou sféru vlivu jako 
                                                 
338 Vedle konzula a jeho spolupracovníků by jej tvořili čtyři diplomatičtí kurýři a sedm osob ochranky. Viz AVP 
RF, f. 04, op. 39, p. 44, d. 597, l. 3. 
339 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 44, d. 597, l. 4. 
340 Ibid., l. 5. 
341 Gopner konkrétně Čičerinovi napsal: „Jestliže rozhovory, zahájené ve složitém okamžiku pro republiku, 
neměly jinou cenu, než lehké manévrování proti Anglii na Východě, tak nyní je třeba přiznat, že tento okamžik 
pro republiku minul, a v případě neexistence důležitých úkolů bude možno nějak zlikvidovat rozhovory 
uváznuvší ve slepé uličce.“ Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 44, d. 597, l. 5. 
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jedním z nejdůležitějších taktických problémů sovětské politiky na Blízkém východě. 

V takovém případě mohla být otázka finanční pomoci řešena jedině v duchu závazků 

přijatých Ja. Z. Suricem. Gopner ovšem soudil, že případná výplata sovětských subsidií by 

byla pouze dočasná – buď by ji ukončila revoluce v Indii anebo kapitulace RSFSR před 

Velkou Británií na Blízkém východě. Na závěr svého rozboru proto Gopner vyzval, aby po 

revizi podmínek, týkajících se konzulátů, bylo rozhodnuto o podpisu smlouvy.342  

V průběhu ledna 1921 se otázka sovětsko-afghánské smlouvy dále zkomplikovala 

příjezdem britské mise Sira Henryho Dobbse do Kábulu. Hlavním cílem mise bylo zabránit 

ratifikaci sovětsko-afghánské dohody a současně uzavřít novou britsko-afghánskou dohodu. 

Londýn byl přitom o sovětských plánech v Afghánistánu velmi dobře informován. Britská 

zpravodajská síť v Turkestánu byla velmi rozvětvená, a to již od carských dob. Úzce také 

spolupracovala s tajnými službami bělogvardějských vojsk. Ve spolupráci s nimi se Britům 

podařilo rozšifrovat většinu sovětských radiodepeší včetně tajné diplomatické korespondence 

lidového komisariátu zahraničních věcí se svým zastupitelstvím v Taškentu. Moskva to však 

zjistila až po Vrangelově pádu v prosinci 1920.343 

Dobbs s ohledem na svůj prvořadý úkol v rámci svých návrhů, které přednesl afghánské 

straně, požadoval, aby Kábul odmítl podepsat sovětsko-afghánskou smlouvu a aby přinutil 

sovětskou diplomatickou misi v Kábulu k odjezdu. Výměnou za to sliboval britskou 

vojenskou pomoc, obnovu výplaty každoroční penze pro emíra a garanci volného obchodu 

skrze Indii.344  

Britská nabídka byla pro afghánského emíra velmi lákavá, avšak její přijetí v sobě skrývalo 

čertovo kopýtko. Roztržkou diplomatických vztahů se sovětským Ruskem by se Afghánistán 

dostal do orbitu britského vlivu a Velká Británie by znovu převzala faktickou kontrolu 

afghánské zahraniční politiky. To bylo pro Afghánce, nehledě na další sporné body,345 

naprosto nepřijatelné. Rovněž v Moskvě si mezitím očividně uvědomili nebezpečí, které 

plynulo z britských návrhů. Jelikož text smlouvy vypracovaný v průběhu jara a léta 1920 

                                                 
342 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 44, d. 597, l. 6. 
343 The Trotsky Papers II, č. 651, s. 368. Afghánci si nicméně byli patrně vědomi o britském odposlechu 
sovětských radiostanic a počátkem roku 1921 zakázali sovětské diplomatické misi používat radiostanici, kterou 
sovětské Rusko v létě 1920 darovalo afghánské vládě, k zasílání zpráv do Taškentu. Svůj zákaz odvolali teprve 
v říjnu 1921, tj. až po ratifikaci sovětsko-afghánské smlouvy. Viz též Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 127–
128. 
344 Britská pomoc měla zahrnovat dodávku 20 000 pušek, děl pro 20 polních baterií, výzbroj pro 20 kulometných 
rot, každoroční výplatu subsidie 4 000 000 rupií a výplatu 40 000 000 rupií, slíbených emíru Habíbulláhovi za 
zachování neutrality v čase první světové války, v průběhu dvaceti pěti let. Viz Teplinskij, 50 let, 36. 
345 Klíčovou spornou otázkou byla zejména problematika pohraničních kmenů a jejich území. Blíže k tomu viz 
Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 161 a nn. 
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sovětské vedení neuspokojoval, bylo rozhodnuto co nejdříve podepsat novou smlouvu 

s představiteli afghánské mise Muhammada Valího Chána, která t. č. přebývala v Moskvě.  

Během následujících jednání se podařilo přimět afghánskou stranu k některým ústupkům, 

zejména v otázce konzulátů, a také k tomu, aby text sovětsko-afghánské dohody podepsané 

v létě předchozího roku byl považován jen za předběžný. 

Sovětsko-afghánská smlouva346 byla podepsána 28. února 1921 v Moskvě. Za sovětskou 

stranu ji podepsal lidový komisař zahraničních věcí Georgij Vasiljevič Čičerin a jeho 

náměstek Lev Michailovič Karachan, za afghánskou stranu pak vedoucí afghánské delegace 

Muhammad Valí Chán347 a spolu s ním Mirzá Muhammad Chán348 a  Ghulam Sadyk Chán. 

Smlouva obsahovala celkem dvanáct článků a dodatek. Obě strany se smlouvě zavazovaly 

uznávat navzájem svoji nezávislost navázat mezi sebou řádné diplomatické vztahy. Dále se 

zavazovaly neuzavírat takové vojenské nebo politické dohody s třetím státem, které by 

přinesly jedné ze smluvních stran škodu. Velvyslanectví a konzuláty obou zemí měly požívat 

diplomatických privilegií v souhlase s mezinárodním právem a to na základě principu 

vzájemnosti a rovnoprávnosti. Konkrétně šlo o právo vyvěšovat státní vlajku, o právo osobní 

nedotknutelnosti zaregistrovaných členů velvyslanectvích a konzulátů, jakož i diplomatické 

korespondence, o možnosti užívání kurýrní služby, telefonního, radiového a telegrafního 

spojení a o exteritorialitu pozemků patřících velvyslanectvím a konzulátům.349 Obě země 

získaly právo otevřít na území druhé smluvní strany své konzuláty, přičemž RSFSR mohla 

v Afghánistánu otevřít pět konzulátů, zatímco Afghánistán získal právo otevřít na ruském 

území konzulátů sedm, z toho pět v ruském Turkestánu.    

Ruské konzuláty měly být zřízeny v Herátu, Majmene, Mazáre Šerífu, Kandaháru a 

v Ghazní, zatímco v afghánském případě mělo jít o generální konzulát v Taškentu a konzuláty 

v Petrohradě, Kazani, Samarkandu, Mervu a Krasnovodsku. Pořadí a lhůty faktického 

otevření měly být předmětem zvláštní dohody. Sovětské Rusko dále v dohodě souhlasilo se 

svobodným a bezcelním tranzitem všech nákladů zakoupených Afghánistánem jak v Rusku, 

tak mimo něj, přes své území. Obě smluvní strany se také shodly na uznávání svobody národů 

Východu na základě nezávislosti a v souladu s obecným přáním každého z jeho národů. 

V souvislosti s tím se výslovně shodly na skutečné nezávislosti a svobodě Buchary a Chivy, 
                                                 
346 Text smlouvy viz DVP SSSR III, č. 309, s. 550–553. 
347 Muhammad Valí Chán, který za tímto účelem do Moskvy dorazil již na podzim 1920, využil přítomnosti 
v Moskvě i k uzavření spojenecké smlouvy s Tureckem, která byla podepsána 1. března 1921. Téhož dne 
afghánská mise opustila Moskvu a vydala se na svou více než roční cestu po Evropě. Viz Adamec, Afghanistan´s 
Foreign Affairs, 61 a nn. 
348 Posléze převzal pozici afghánského velvyslance v Moskvě. Viz Teplinskij, 50 let, 43. 
349 Exteritorialita však nezahrnovala právo poskytovat azyl lidem, které místní vláda oficiálně považuje za 
narušitele zákonů země. Viz DVP SSSR III, č. 309, s. 551. 
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bez ohledu na tamní formu vlády, byla-li by tato v souladu s přáním tamních národů. Sovětské 

Rusko se kromě toho zavázalo navrátit Afghánistánu pohraniční oblasti, patřící mu v 19. 

století a to v souhlase s principem spravedlnosti a svobodně projevenou vůle místního 

obyvatelstva. Způsob, jakým mělo dojít k projevu této vůle, a ke zjištění názoru většiny 

místního obyvatelstva měl být určen zvláštní dohodou mezi oběma státy prostřednictvím 

zplnomocněnců obou stran.350 RSFSR se dále zavázala poskytnout Afghánistánu peněžní a 

jinou materiální pomoc. Poslední dva články se týkaly autentičnosti ruské a perské verze textu 

a vstupu dohody po ratifikaci vládami obou smluvních stran. Výměna ratifikačních listin měla 

proběhnout v Kábulu. V dodatku351 byla konkretizována sovětská finanční a materiální pomoc 

Afghánistánu. Sovětské Rusko se v něm mj. zavazovalo poskytnout afghánské vládě 

každoroční subsidii ve výši 1 milion rublů ve zlatých nebo stříbrných mincích či slitcích.352 

Dále přislíbilo pomoc při výstavbě telegrafní linky Kuška – Herát – Kandahár – Kábul353 a 

vyjádřilo připravenost vyslat do Afghánistánu technické a jiné specialisty. Kromě toho se 

předpokládalo, že sovětské Rusko Afghánistánu dodá 5 000 pušek s příslušným množstvím 

munice, 12 letadel, 8 protiletadlových děl a pomůže při vybudování letecké školy a závodu na 

střelný prach.354 

Jak plyne z výše uvedeného, z dohody vypadly některé důležité otázky. Šlo například o 

obecný závazek sovětské vojenské pomoci Afghánistánu a podpory při zvyšování 

akceschopnosti afghánské armády, o možnost kontaktů mezi armádními štáby apod. Ze 

smlouvy se také podařilo vyloučit sovětskou povinnost vyklidit pevnosti Termez a Kerki 

s jejich následným předáním Buchaře, a stejně tak i otázku správy železnice vedoucí přes 

bucharské území k afghánským hranicím. Na druhou stranu se sovětské straně nepodařilo do 

smlouvy zařadit bod, na kterém měla eminentní zájem – bod týkající se aktivní podpory 

osvobození Indie a vzájemné spolupráce obou smluvních stran při tomto úkolu, zvláště pokud 

šlo o afghánskou podporu činnosti sovětských agentů a jejich agitační a zpravodajské činnosti 

zaměřené na Indii a její pohraničí. Stejně tak dopadla i otázka distribuce sovětské pomoci 

pohraničním paštunským kmenům, která rovněž měla pro sovětské Rusko klíčový význam 

                                                 
350 Tento článek nebyl nakonec nikdy realizován a v roce 1946 byl podle protokolem, uzavřeným mezi SSSR a 
Afghánistánem současně se smlouvou o pohraničních otázkách zrušen jako neplatný. 
351 Text dodatku viz Adamec, Afghanistan. 1900–1923, 191. 
352 První část této sumy – 120 000 zlatých rublů – byla dána k dispozici Lidovému komisariátu zahraničních věcí 
pro výplatu afghánské vládě rozhodnutím pléna ÚV KSR[b] ze 7. března 1921. Viz Teplinskij, Istorija, 57. 
Výplata této sumy se uskutečnila 12. března 1921. Viz Teplinskij, 50 let, pozn. č. 13 na s. 40. 
353 Původně požadovaná radiostanice byla mezitím v létě 1920 afghánské vládě darována a dopravena do 
Kábulu. Provoz zahájila v září 1920. Viz DVP SSSR II, č. 367, s. 550–551 a DVP SSSR III, č. 66, s. 139–140. 
Výše zmíněná telegrafní linka mj. spojovala města, v nichž byl či měl být umístěn sovětský konzulát. 
354 Makejev et al., Centralnaja Azija, 104. 
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(možnosti pro nelegální protibritskou činnost však nadále do určité míry trvaly). Kromě toho 

sovětské Rusko bylo nuceno výslovně se zavázat k uznání nezávislosti Chivy a Buchary. 

Smlouva však sovětskému Rusku přinesla i některé výhody. Smlouva znamenala určité 

zpevnění sovětských pozic ve střední Asii. Skrze článek 2 získalo garance proti nebezpečí, že 

afghánské území se stane základnou pro intervenci proti RSFSR. Nepominutelný význam 

mělo také smluvní zajištění průběhu téměř dva tisíce čtyři sta kilometrů dlouhého úseku 

sovětské hranice, byť tato otázka nebyla smlouvou ještě definitivně uzavřena. Smlouvou se 

také podařilo zasadit citelný úder snahám Velké Británie znovu získat nepřímou kontrolu nad 

Afghánistánem. K ukončení britsko-afghánských rozhovorů však smlouva, k nelibosti 

Moskvy, nevedla. Jen malou útěchu mohlo přestavovat, že v textu obchodní smlouvy mezi 

RSFSR a Velkou Británií z 16. března 1921 byl Afghánistán charakterizován jako nezávislá 

země, přičemž obě smluvní strany se zavázaly ctít jeho nezávislost a nedotknutelnost.355 

 

2.5 Afghánistán a Kominterna 

Činnost sovětské diplomacie v Afghánistánu by byla mnohem snadnější a úspěšnější, 

kdyby nedocházelo ke vměšování Kominterny a jejích struktur do záležitostí lidového 

komisariátu zahraničních věcí. Kominterna mající charakter štábu světové revoluce 

disponovala značnou samostatností a bohatými materiálními zdroji. Její cíle se v mnohém 

lišily od cílů lidového komisariátu zahraničních věcí. Horečnatá aktivita jejích pracovníků 

proto vytvářela řadu problémů sovětskému diplomatickému zastupitelství v Afghánistánu (a 

nejen zde).356 Pracovníci Kominterny totiž při vší závislosti na sovětském Rusku a jeho 

vedení neváhali čas od času obětovat ruské národní zájmy na oltář revoluční účelnosti.  

Počátky působení Kominterny v Afghánistánu, respektive „v afghánském koridoru“ k Indii 

byly spjaty s řadou vážných komplikací a obtíží. Zásadní komplikaci představovala už situace 

v sovětském Turkestánu, která dlouhodobě komplikovala možnosti zorganizovat z Taškentu 

vývoz revoluce, či alespoň efektivní šíření sovětské propagandy. Další problém představovala 

zaostalost asijských zemí a Afghánistánu zvláště, v jejímž důsledku klasická marxistická 

schémata nefungovala tak, jak si to pracovníci Kominterny představovali. Turkestánští 

komunisté tak například při veškerém vynaloženém úsilí nemohli najít dostatek vhodných 

marxisticky orientovaných kádrů pro práci v Afghánistánu a v Indii. Ačkoliv tzv. 

internacionálních prvků byla v Turkestánu k dispozici celá řada, jednalo se převážně o 

obchodníky, pašeráky, sezónní dělníky apod., kteří neměli pro revoluční práci patřičné 

                                                 
355 DVP SSSR III, č. 344, s. 607–614. Viz též Teplinskij, 50 let, 46. 
356 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 76.  
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pochopení a zápal.357 A s výjimkou odbočky Svazu osvobození Východu vzniknuvší v roce 

1918 v Taškentu a slabé organizace mladobucharců, která však byla zpočátku dosti vzdálená 

idejím marxismu, chyběly také vhodné organizace, o které by se Kominterna při své práci 

mohl opřít.358 Akce Kominterny však komplikovala i činnost afghánských úřadů, zejména 

velmi aktivní emírovy kontrarozvědky, která bedlivě sledovala všechny cizince na 

afghánském území a pokud to bylo možné, tak i v Turkestánu. Připočítá-li se k tomu i nízká 

úroveň znalostí o místních poměrech a podmínkách u většiny pracovníků Kominterny, 

vzniklý dojem je poměrně tristní.  

Prvním problémem, který Komunistická internacionála ve střední Asii musela vyřešit, bylo 

konkrétnější zaměření své činnosti. V úvahu v zásadě přicházely dvě varianty.359 V první řadě 

to byla linie orientovaná na vytvoření protibritské fronty ve střední Asii. Druhou variantu pak 

představovala linie zacílená na vytvoření indické fronty proti Velká Británii. Ačkoliv cíl obou 

linií byl totožný, vytvoření protibritské fronty představovalo rozsáhlejší úkol, který si 

vyžadoval nejen obrovské množství prostředků, ale i pevné spojenectví se všemi 

protibritskými silami v oblasti. Kominterna si však tak velké výdaje nemohla dovolit. Rovněž 

dosažení pevného spojenectví s protibritskými silami, zejména islámskými nacionalisty, bylo 

dosti obtížné. Ani tak významný společný nepřítel, jakým byla Velká Británie, nedokázal 

dlouhodobě sjednotit islám a komunismus, ideu světové revoluce a džihádu. I když ostré 

ideologické rozpory nebránily vzniku různých dočasných dohod, islámští nacionalisté dávali 

přednost spolupráci se sovětskými orgány a kontaktům s Kominternou se spíše vyhýbali.  

Vývoz revoluce do Indie oproti tomu představoval mnohem konkrétnější úkol, který navíc 

dovoloval větší soustředění zdrojů do oblasti, kde byla Velká Británie velmi zranitelná, tj. 

především do severozápadního pohraničí Indie, na území obývané a ovládané paštunskými 

kmeny. Velké povstání těchto kmenů, případně ještě doplněné o ozbrojený vstup do 

Paňdžábu, by bylo mohutným úderem britské moci v Indii a vedlo by k celkovému oslabení 

pozic Velké Británie na mezinárodním poli. Stejně jako první z uvažovaných variant, také 

takto předpokládala úzkou spolupráci s afghánskými úřady. Byla však na ní mnohem méně 

závislá a v krajním případě ji bylo možno do určité míry realizovat i bez spolupráce 

s kábulskou vládou. Sovětské vedení a Kominterna se proto nakonec rozhodly pro tuto linii.360  

První organizací, která se ve střední Asii začala systematicky zabývat revolučními úkoly, 

však nebyla Kominterna, ale Turkestánská komise Všeruského výkonného výboru a Rady 

                                                 
357 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 77. 
358 Panin, "Sovětskaja ugroza", 24. 
359 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 79. 
360 Ibid. 
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lidových komisařů, která byla do Taškentu vyslána z Moskvy na přelomu září a října 1919. 

Jedním z jejích hlavních úkolů bylo vedení revoluční práce na Východě, udržování spojení 

s tamními revolučními organizacemi a koordinování jejich činnosti. Za tímto účelem bylo 

v rámci jejího Oddělení vnějších styků zorganizováno Pododdělení agitace a propagandy. 

Oddělení vnějších styků, které současně podléhalo i moskevskému Lidovému komisariátu 

zahraničních věcí, představovalo oficiální sovětský orgán zaobírající se udržováním 

diplomatických vztahů se sousedními zeměmi. S ohledem na to se brzy ukázalo, že nemůže 

dost dobře vést současně i tajnou revoluční propagandu. Následně bylo proto rozhodnuto 

předat vedení revoluční propagandy v zemích sousedících se sovětským Turkestánem 

zvláštnímu orgánu. Tímto orgánem se stala Rada internacionální propagandy na Východě, 

založená rozhodnutím Turkestánské komise VÚVV a RLK 23. prosince 1919.361  

Rada internacionální propagandy byla orgánem KSR[b] a jako taková byla podřízena 

Turkestánské komisi VÚVV a RLK, přičemž měla plnit i zadání Výkonného výboru na jaře 

vzniklé Kominterny. Úzce také spolupracovala se sovětskými diplomatickým představitelem 

v Kábulu.362 V jejím čele stálo pětičlenné Výkonné byro a jejím hlavním úkolem bylo 

rozvinout propagandistickou a agitační činnost na Východě, navázat spojení s revolučními 

organizacemi středoasijských zemí a vytvořit sítě agentů, kteří by Radu informovali o 

hnutích, uskupeních a politických událostech v sousedních zemích. Pokud jde o Afghánistán, 

tato země představovala v očích Výkonného byra zemi nejvíce ohroženou „vlivem 

mezinárodního imperialismu.“ Hlavním úkolem Rady v Afghánistánu proto v první řadě bylo 

tento vliv paralyzovat. Rada měla také využít všech místních „antiimperialistických“ proudů a 

podle možností se snažit o průnik do Indie. 363 Afghánistán nicméně neměl mít v těchto 

plánech samostatné postavení, ale měl hrát především roli základny pro činnost vůči Indii. 

V Kábulu mělo být za tímto vytvořeno centrum pro vedení zpravodajské, organizační a 

agitační činnosti. Na podzim 1919 tak v Turkestánu a v Kábulu začala práce na vytvoření 

základny pro indickou revoluci.  

Rada v průběhu první poloviny roku 1920 zřídila v řadě turkestánských pohraničních měst 

svá oddělení pro vedení revoluční práce v sousedních zemích. V oblastech sousedících 

s Afghánistánem bylo takové oddělení 16. března 1920 zřízeno v Kušce.364 Další základnu 

pak představovalo stanoviště v Tachta-Bazaru, které se postupně stalo důležitější. Činnost 

obou základen se soustředila zejména na propagandistickou a zpravodajskou činnost 

                                                 
361 Panin, Sovětskaja Rossija, 70. 
362 Korgun, Istorija Afganistana, 80. 
363 Panin, "Sovětskaja ugroza", 24–25. 
364 Vzniklo původně jako pododdělení. Viz Panin, Sovětskaja Rossija, 71. 
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v severním Afghánistánu, jelikož tamní obyvatelstvo bylo etnicky blízké 

obyvatelstvu sovětské střední Asie. Obě základny za tím účelem začaly záhy po svém vzniku 

vysílat do Afghánistánu své agenty z řad místního obyvatelstva a afghánských emigrantů. 

V dubnu 1920 tak zahájila činnost agentura v Herátu. Rada byla ve vysílání agentu velmi 

aktivní, protože jen v březnu a dubnu 1920 bylo do Buchary, Chivy, Persie, Afghánistánu a na 

afghánsko-indické pomezí vysláno na 35 agentů.365 Afghánští emigranti si sice ukazovali jako 

nejvhodnější pro danou práci, zejména pokud šlo o získávání informací vojenského a 

hospodářského charakteru, avšak pouze zřídka šlo o ideové stoupence sovětské moci, se 

kterými bylo možno spolupracovat při šíření sovětské propagandy. Jejich hlavní motivací 

byly peníze.  

Zprávy, které do Taškentu přicházely od agentů Rady, se přinejmenším v případě 

severního Afghánistánu zdály povzbudivé. Agenti hlásili, že místní obyvatelstvo je 

nespokojené se svou situací a chová sympatie vůči sovětské moci. Rada považovala za zvláště 

důležité, že k těmto nespokojeným masám se přidávali i chánové některých kmenů, kteří se 

dostali do klatby a kteří se tak stali nepřáteli emíra.366 Rada se proto snažila získat pro 

spolupráci představitele kmenů, které kočovaly na sovětsko-afghánském pomezí. Podařilo se 

jí to zejména v případě vůdců kmenů Ersarinců, Uzbeků a Džamšidů, které svého času pod 

afghánským tlakem přesídlily na sovětské území. Zvláštní význam byl v této souvislosti 

přikládán spolupráci s kmenem Džamšidů, kteří se podle představ pracovníků Rady mohli stát 

nejdůležitějším článkem při organizaci revoluční práce v Afghánistánu, a dokonce i hlavním 

činitelem revolučního převratu „ve prospěch proletariátu.“ Ve skutečnosti to však byla 

chiméra, protože afghánské podmínky tak dalekosáhlé kroky v dané etapě rozvoje 

neumožňovaly, mj. proto, že vrstva proletariátu byla v Afghánistánu toho času v počáteční 

etapě svého vzniku. Určitou spolupráci s Džamšidy se nicméně navázat podařilo. 

Na přelomu května a června 1920 byl ke spolupráci získán jeden z džamšidských 

náčelníků Azimbej, který měl k dispozici okolo tří set ozbrojených mužů a který napomáhal 

odchodu Džamšidů na sovětské území. Po dvoutýdenních jednáních s emisarem Rady bylo 

dosaženo dohody. Azimbej výměnou za spolupráci požadoval půdu, výzbroj pro sto mužů, 

kteří by mj. poskytovali podporu šesti tisícům džamšidských rodin při jejich přesídlení na 

sovětské území. První krok k uskutečnění dohody byl učiněn bezprostředně po jejím uzavření, 

                                                 
365 Panin, Sovětskaja Rossija, 71–72. 
366 Ibid., 72. 
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kdy Azimbej vyslal dva Džamšidy do Majmene s cílem otevřít tam nelegální zpravodajské 

středisko.367 

Krátce po uzavření dohody s Azimbejem poskytl vůdce Džamšidů Sajjid Ahmad Chán, 

který udržoval vztahy s ruskými orgány již od carských dob, své lidi pro práci v oddělení rady 

v Kušce. Předpokládalo se, že tito Džamšidové budou po krátkém zaškolení vysíláni směrem 

na Herát s cílem vybudovat v Afghánistánu protibritskou a protivládní agenturu. Změna 

sovětské politiky vůči Džamšidům po začátku sovětsko-afghánských rozhovorů však přinutila 

pracovníky Rady najít si perspektivnější opory pro svou činnost v Afghánistánu.368 

Kromě budování vlastní agenturní sítě v Afghánistánu Rada také navázala těsnou 

spolupráci se sovětským diplomatickým zastupitelstvím v Kábulu a se sovětskými konzuláty, 

kterým byla svěřena zejména práce mezi paštunskými pohraničními kmeny. V praktické 

rovině se jednalo zejména o organizaci zpravodajské činnosti na afghánsko-indické hranici a 

udržování styků s tamními kmeny. Sovětské diplomatické zastupitelství a konzuláty začaly 

také postupně zasílat do Moskvy (jak svým nadřízeným v Lidovém komisariátu zahraničních 

věcí, tak také Výkonnému výboru Kominterny) zprávy o situaci v Afghánistánu a v Indii. 

V Kábulu podnikl první kroky v tomto směru již N. Z. Bravin. Bravin přislíbil indickým 

nacionalistům pobývajícím v Kábulu a také představitelům paštunských pohraničních kmenů 

pomoc v boji proti Velké Británii. Podařilo se mu také navázat spojení s představiteli kmenů 

Afridů, Jagistánců a Balúčů. Některým z jejich představitelů pak vydal propustku k cestě do 

Taškentu.369 

V plné míře se pak spolupráce mezi Komunistickou internacionálou a protibritskými silami 

v Afghánistánu a v Indii rozjela až po příjezdu Ja. Z. Surice, který byl, jak známo, také 

představitelem Kominterny v zemích střední Asie.370 Suric přikládal práci mezi paštunskými 

pohraničními kmeny a podpoře revolučního hnutí v Indii velký význam a žádal za tím účelem 

značné finanční prostředky – dvacet tisíc afghánských rupií měsíčně, z čehož mělo být čtrnáct 

tisíc určeno na propagandistickou práci (šíření literatury, vysílání agitátorů apod.) a zbytek na 

zpravodajskou činnost.371 Předpokládal, že hlavní úlohu by při organizaci práce mezi 

pohraničním paštunskými sehrály plánované konzuláty v Ghazní a Kandaháru. Nutným 

podmínkou takto široce koncipované činnosti byla spolupráce nebo alespoň neutralita ze 

strany afghánských úřadů. Afghánská ochota poskytnout přímou podporu pro 
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propagandistickou a zpravodajskou činnost na afghánsko-indickém pomezí se však vytratila 

s uzavřením britsko-afghánského příměří v Rávalpindí počátkem srpna 1919. Afghánci sice 

až do začátku britsko-afghánských rozhovorů v Masuri souhlasili, že umožní sovětské straně 

vést protibritskou propagandu mezi paštunskými pohraničními kmeny, avšak pouze pod 

podmínkou, že bude vedena tajně a výhradně v orientaci na indickou hranici.372  

Suricovým prvním úspěchem bylo vytvoření Indické revoluční asociace v Kábulu v únoru 

1920, ve které se sjednotily různé skupiny indických nacionalistů pobývajících v afghánské 

emigraci. Mimo zůstali pouze lidé spjatí se skupinou okolo prozatímní vlády Indie v čele 

s rádžou Mahéndrou Pratápem. Po schválení afghánskými úřady byl do čela asociace zvolen 

Ind Abdur Ráb. Asociace, která se podle představ Rady internacionální propagandy měla stát 

revoluční stranou, nicméně zůstala poměrně volným uskupením, kde jednotícím prvkem byl 

především společný nepřítel – Velká Británie.373 Asociace se sice obecně hlásila k principům 

komunismu, nicméně jako hlavní úkol si vytyčovala provádění národní a náboženské 

propagandy.374 Suric si byl této rozporné povahy asociace vědom a záměrně se asociaci 

nesnažil vštěpovat ideologické principy Komunistické internacionály, za jejíž součást byla 

asociace záhy po svém vzniku uznána. Spolupráce s asociací nicméně byla budována na čistě 

praktickém základě, přičemž asociace omezila svou činnost na paštunské kmeny při indické 

hranici. Jejím cílem proto bylo dosáhnout svolení k průjezdu agentů a k průvozu tajných 

materiálů na řečené území. Díky obecným ideologickým principům a natolik konkrétnímu 

úkolu se asociace brzy rozrostla na sto padesát členů a mohla tak zahájit svou činnost mezi 

paštunskými kmeny.375 Agenti asociace následně dopravili k paštunským kmenům množství 

letáků a brožur.376 Část z nich byla ovšem zajištěna britskou zpravodajskou službou, což 

nevyhnutelně vedlo k zatčení prvních agentů Kominterny v Indii.  

Indičtí a afghánští nacionalisté si mezitím rychle uvědomili výhody plynoucí ze spolupráce 

se sovětským Ruskem a začali se o ni aktivně ucházet. Prozatímní vláda Indie, která 

nedokázala dosáhnout od Ja. Z. Surice uznání svého vedoucího postavení mezi organizacemi 

a skupinami indických nacionalistů v Afghánistánu, se začala orientovat na mnohem 

skromnější cíl – rovný statut s Indickou revoluční asociací. Vyslala proto do Taškentu dva své 

                                                 
372 Panin, Sovětskaja Rossija, 76. 
373 Stranou ovšem nelze nechávat ani finanční podporu ze strany sovětské diplomatické mise. Viz Tichonov, 
Afghanskaja vojna Stalina, 80. 
374 Moisej Aronovič Persic, „O zarožděnii indijskogo kommunističeskogo dviženija i vostočnoj politike 
Kominterna (1918–1921)“, in Komintern i Vostok: kritika kritiky, ed. Rostislav Alexandrovič Uljanovskij et al. 
(Moskva: Nauka, 1978), 111. 
375 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 81. 
376 Mj. poselství Ja. Z. Surice a Leninův dopis Indické revoluční asociaci. Viz Tichonov, Afghanskaja vojna 
Stalina, 81. 
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zástupce – náměstka pro vnitřní záležitosti Muhammada Alího377 a Muhammada Šafíka,378 

aby zde navázali spojení se sovětskou vládou a získali od ní pomoc v boji proti Velké Británii, 

obdobnou výhodám, kterými disponovala skupina okolo Abdura Rába.379 

Muhammad Alí se v Taškentu, kam se svým kolegou dorazil posledního březnového dne 

roku 1920, velmi rychle zorientoval v tamní situaci a přistoupil na spolupráci s Radou 

internacionální propagandy. Už v dubnu 1920 tak byla při Radě internacionální propagandy 

vytvořena indická komunistická sekce, která si jako svůj cíl vytyčila svržení britského panství 

v Indii a její přeměnu v sovětskou republiku.380  

Afghánské úřady zpočátku sovětským aktivitám v tomto směru nijak podstatně nebránily.  

Velmi dobře znaly cíle Indické revoluční asociace a velký zájem sovětské strany na její 

existenci na afghánském území. Tento vcelku kladný postoj afghánských úřadů a emíra 

Amánulláha samého se však začal měnit po přerušení sovětsko-afghánských rozhovorů na 

jaře 1920. Tento obrat pak zesílil s nadcházejícím zahájení britsko-afghánských rozhovorů 

v Masuri. Nejprve k sobě emír 7. dubna 1920 povolal Abdura Rába, kterého obvinil, že jím 

vedená asociace vede bolševickou propagandu nejen mezi pohraničními paštunskými kmeny, 

ale také v samém Afghánistánu. 381 Krátce poté následoval druhý krok, kdy byli vůdci Indické 

revoluční asociace Abdur Ráb a M. P. T. Ačárja 26. dubna 1920 velmi zdvořilou formou 

vybídnutí k opuštění země. Afghánské úřady tento požadavek oficiálně vysvětlovaly 

emírovým nesouhlasem s charakterem práce asociace. Ukončení činnosti indických emigrantů 

v Afghánistánu však současně bylo jedním z požadavků, které předložila britská strana během 

britsko-afghánských rozhovorů v Masuri.382 

 Navzdory Suricově snaze intervenovat ve prospěch Indické revoluční asociace na 

afghánském ministerstvu zahraničních věcí se afghánské rozhodnutí nepodařilo zvrátit.383 

Faktický zákaz činnosti Indické revoluční organizace na afghánském území současně značně 

zproblematizoval sovětské plány na vytvoření revolučního centra v Kábulu a omezil možnosti 

pro vedení revoluční propagandy. Tu bylo do budoucna možno vést pouze nelegální cestou.  

                                                 
377 Muhammad Alí měl s podobnými rozhovory v Taškentu již zkušenost. V roce 1916 jménem prozatímní vlády 
Indie vyjednával s carskými orgány v Taškentu, u kterých sondoval pozici ruské vlády v případě protibritského 
povstání v Indii. Viz Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 82.  
378 Muhammad Šafík za svého pobytu v Taškentu vydal v květnu 1920 jediné číslo časopisu Zamíndár (Statkář 
ve významu „hospodář země“, tj. rolník), coby tiskového orgánu Indické revoluční asociace. Viz K. A. 
Antonova, G. M. Bongard-Levin a G. G. Kotovskij, Dějiny Indie, 475. 
379 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 81–82. 
380 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 83. 
381 Vedení Indické revoluční asociace následně přesídlilo do Taškentu. Viz dále. 
382 Panin, Sovětskaja Rossija, 76. Skupina okolo rádži Mahéndry Pratápa, která nebyla přímo napojena na 
sovětské Rusko, však nijak postižena nebyla. Viz tamtéž. 
383 Panin, Sovětskaja Rossija, 76. 
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Nová situace, která nastala v důsledku změny postoje afghánských úřadů vůči vedení 

sovětské revoluční propagandy na afghánsko-indické hranici, jakož i zahájením sovětsko-

britských rozhovorů v Londýně si vyžadovala reorganizaci orgánů pověřených revoluční prací 

na Východě. Činnost Rady internacionální propagandy vyvolávala řevnivost s konkurenční 

Kominternou, která nesla velmi těžce skutečnost, že střední Asie byla fakticky výlučnou 

sférou propagandistické činnosti KSR[b]. Jako mnohem závažnější se však ukazovaly možné 

komplikace, které mohly z tohoto faktu vyplynout pro sovětskou zahraniční politiku a to 

zvláště v souvislosti se sovětsko-britskými rozhovory o obchodní smlouvě vedenými 

v Londýně. Britská strana totiž vznášela požadavek zastavit protibritskou a revoluční 

propagandu v Indii a v Afghánistánu. Za této situace bylo zvláště důležité, aby spojení mezi 

sovětskými úřady a vedením revoluční propagandy zůstalo utajené. 

Kominterna této situace využila a její Výkonný výbor následně nastolil požadavek 

reorganizace Rady internacionální propagandy v jednu z jejích sekcí. Výkonný výbor 

následně získal souhlas sovětského vedení k otevření vlastního Turkestánského byra 

Komunistické internacionály384 v Taškentu. Zasedání Výkonného byra Rady internacionální 

propagandy z 30. července 1920 bylo následně nuceno souhlasit s předáním všech 

principiálních otázek byru Kominterny.385 Jednou z těchto otázek byla i podpora indického 

revolučního hnutí, respektive skupiny okolo Muhammada Alího a Muhammada Šafíka.  

Pracovníci Komunistické internacionály si nicméně byli vědomi, že oba Indové hrají dvojí 

hru, a že principy komunismu jsou v rozporu s jejich světovým názorem. Nicméně vysoce 

oceňovali jejich nenávist vůči Velké Británii a jejich odhodlání za každou cenu bojovat za 

svobodu své vlasti. To bylo pro danou etapu společné práce dostačující. Na pozici budoucího 

vůdce indické revoluce se však ani jeden z nich nehodil. Taková pozice si vyžadovala 

osobnost vysokých kvalit – revolucionáře, alespoň částečně znalého marxismu, mající 

zkušenosti z nelegální práce a dostatečnou míru energie. Takových osobností nebylo nazbyt a 

vhodného kandidáta se pracovníkům Kominterny podařilo nalézt až v Mexiku. Byl jím 

Mánabendranáth Ráj, který měl velké zkušenosti z protibritské podvratné činnosti v Indii i 

mimo ni, a který byl jedním ze zakládajících členů Komunistické strany Mexika.386  

Ráj byl v roce 1920 vyslán jako delegát Komunistické strany Mexika na II. kongres 

Komunistické internacionály.387 V Moskvě se setkal s V. I. Leninem, který vysoce ocenil jeho 

                                                 
384 O složení a činnosti byra viz níže. 
385 Panin, Sovětskaja Rossija, 77. 
386 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 84. 
387 Viz Osip Pjatnickij et al., eds., Protokoly kongresov Kommunističeskogo Internacionala. Vtoroj  
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zkušenosti a energii (soudě přinejmenším podle jeho dalšího vzestupu). Následně byl zvolen 

do Výkonného výboru Kominterny388 a jmenován jedním z vedoucích nově vytvořeného 

Turkestánského byra Komunistické internacionály. Získal tak poměrně rozsáhlé pravomoci a 

prostředky k organizaci vývozu revoluce přes Afghánistán do Indie. Patrně také velmi brzy 

dostal příkaz navázat spolupráci s paštunskými kmeny v Indii.  

Ráj byl přesvědčen o tom, že povstání v Indii je možné. V létě 1920, po svém příjezdu do 

Moskvy, proto předložil Plán vojenských operací na hranicích Indie, který předpokládal 

dodávky velké množství zbraní a výbušnin paštunským pohraničním kmenům s cílem ničení 

železničních tratí, telegrafních a telefonních linek, mostů atd., čímž by se zbrzdila mobilizace 

britských sil. Ráj také předpokládal, že týl britských armád by byl dezorganizován 

všeobecnou stávkou a povstáním oddílů indické armády. Poté měla z Afghánistánu do 

Pandžábu vpadnout pětadvacetitisícová armáda vedená Rájem. Tato armáda měla být složená 

hlavně z Paštunů a měla být moderně vyzbrojená.389 Plán také obsahoval soupis nutného 

vybavení.390 

Náměstek lidového komisaře zahraničních věcí Karachan plán uvítal a lidový komisariát 

jej následně schválil.391 Za účelem realizace Rájova plánu se od léta 1920 začala připravovat 

rozsáhlá mise do Afghánistánu. V jejím čele stál odpovědný pracovník Výkonného výboru 

Kominterny M. M. Borodin, kterému byl podřízen M. Ráj, coby osoba zodpovědná za 

realizaci výše uvedeného plánu.  

Cílem měla být zpravodajská a revoluční činnost na indické hranici. Mise měla 

v Afghánistánu vybudovat revoluční základny, která by posloužila při vývozu revoluce do 

Indie.392 Mise dále měla vytvořit těsné spojení s místním obyvatelstvem a dosáhnout co 

největšího vlivu na něj.393 Mezi úkoly mise kromě toho spadalo i vytvoření leteckého mostu 

mezi Kábulem a Kuškou a příprava záložních letišť podél této trasy.394 V neposlední řadě 

měla mise vytvořit za pomoci kábulských úřadů a tureckých emigrantů v čele s Cemalem 

                                                                                                                                                         
kongress Kominterna (Moskva: Partijnoje izdatěľstvo, 1934), 621 (dále jen Vtoroj kongress). Viz též K. A. 
Antonova, G. M. Bongard-Levin a G. G. Kotovskij, Dějiny Indie, 475. 
388 Vtoroj kongress, 621. 
389 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 85. 
390 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 6. 
391 Ibid., l. 14. 
392 Panin, "Sovětskaja ugroza", 29. 
393 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 2. Za tímto účelem se předpokládala organizace bezplatné lékařské 
pomoci při sovětských konzulátech, bezplatná výuka ruštiny nebo organizace filmových představení 
s promítáním filmů vědeckého a politického zaměření, doprovázených výkladem v místním jazyce. Viz AVP 
RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 2. 
394 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 85. 
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Paşou Rájem revoluční armádu pro tažení do Indie složenou z příslušníků paštunských 

pohraničních kmenů a indických emigrantů.395  

Mise proto měla mít mezinárodní složení a zahrnovat vedle obvyklých diplomatických 

členů i dvacet dva vojenských instruktorů a specialistů na všechny možné typy zbraní (od 

dělostřelectva po kulomety), spojení, organizaci muničních závodů, stavbu cest a železnic 

apod.396 Součástí mise dále mělo být pět instruktorů (Američan, Brit, dva Rusové a muslim) 

pro přípravu propagandistů a organizátorů dělnického hnutí v Indii.397 Mise měla celkově 

zahrnovat sedmdesát jedna osob. Zatímco Borodin měl v Kábulu nastoupit na místo zastávané 

dříve Bravinem, většina členů mise měla přejít pod Suricovo vedení a podílet se na plnění 

výše zmíněných úkolů.398  

K zajištění těchto úkolů měla mise podle původních plánů dostat množství vojenského 

apod. materiálu a zbraní.399 Mise měla být vybavena také blíže neurčeným množstvím 

finančních prostředků ve zlatě, přičemž většina by jich byla z bezpečnostních důvodů držena 

na sovětském území v Turkestánu.400 Další materiál a zbraně měl mít k dispozici Ja. Z. 

Suric.401 Ostatní zbraně měly být připravené v Turkestánu. V Turkestánu se navíc měly 

soustřeďovat i vyčleněné jednotky Rudé armády, s jejichž zapojením do tažení do Indie se 

nicméně počítalo pouze v krajním případě.402  

Navzdory veškerému úsilí však mise v průběhu srpna 1920 získala jen část potřebného 

vybavení.403 I pro získaný materiál nicméně chyběly vhodné dopravní prostředky.404 Navíc 

                                                 
395 Část armády se měla formovat na území sovětského Turkestánu. Panin, "Sovětskaja ugroza", 30. 
396 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 5.  
397 Ibid. 
398 Panin, "Sovětskaja ugroza", 29. 
399 Mise měla dostat 2 letadla s posádkami, mechaniky a materiálem pro zajištění leteckého mostu mezi Kábulem 
a Kuškou a přípravu záložních letišť podél této trasy, 15 000 pušek a 1 500 000 nábojů, 50 kulometů s 500 000 
nábojů, 500 revolverů s 50 000 náboji, 4 000 ručních granátů, 5 mobilních radiotelegrafních přístrojů, 1 nákladní 
a 2 osobní automobily, promítačku s propagandistickými filmy, tiskový materiál zaměřený na propagaci 
socialismu, komunismu, sovětské výstavby, Kominterny apod., tiskárnu s matricemi v angličtině, arabštině, 
hindštině a bengálštině, vagon papíru a další potřeby pro tisk. Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 6. Viz 
též Panin, "Sovětskaja ugroza", 30. 
400 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 6. 
401 Ja. Z. Suric měl mít k dispozici 5 000 pušek, padesát kulometů, 500 revolverů s příslušným množstvím 
munice, 500 granátů, 8 mobilních radiotelegrafních stanic a 5 letadel s posádkami a technickým personálem. Viz 
AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 6. 
402 Panin, "Sovětskaja ugroza", 30. 
403 Šlo o tiskařské vybavení, knihovnu s více než osmi sty tituly, 300 revolverů, 30 000 revolverových nábojů, 4 
000 granátů, 3 letadla s posádkami a mechaniky, požadované automobily, 3 telefony, 10 polních dalekohledů, 3 
kompasy a 60 polních lahví.  Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 13. Viz též Tichonov, Afghanskaja 
vojna Stalina, 84–85. Srovnej Panin, "Sovětskaja ugroza", 30. 
404 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 8. 
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velení Rudé armády nebylo v podmínkách občanské války ochotno uvolnit některé 

specialisty, takže na konce července 1920 mise zahrnovala jen 53 osob. 405 

Příjezd Borodinovy a Rájovy mise do Taškentu se zdržel kvůli nízké míře koordinaci 

činnosti mezi Kominternou a lidovým komisariátem zahraničních věcí a došlo k němu až 

v druhé polovině září 1920.406 Pokračování její cesty do Afghánistánu mezitím znemožnily 

události v Buchaře. Sovětský představitel v Kábulu Ja. Z. Suric považoval za této situace 

příjezd mise za nevhodný, protože by mohla vyvolat podezření stran skutečných záměrů 

Moskvy s Afghánistánem. Naléhal proto na její zadržení v Taškentu, k čemu také nakonec 

došlo.407  

Afghánské úřady navíc odmítaly připustit přímé kontakty mise s paštunskými kmeny. 

Kromě toho se začalo ukazovat, že s ohledem na sovětské válečné vyčerpání a potřebu 

soustředit zbývající zdroje na boj proti Polsku a Vrangelovi (nemluvě už o existenci dalších 

sovětských závazků ve formě podpory Perské sovětské republiky v Gílánu v Persii, či 

závazku materiální a finanční pomoci kemalistům v Turecku) nebylo myslitelné otevřít další 

frontu ve střední Asii, k čemuž by jinak realizací Rájova plánu došlo. S ohledem na tyto 

překážky bylo rozhodnuto omezit program mise pouze na vedení propagandy v Indii.408 Plánu 

v této redukované podobě se následně dostalo i oficiální sankce Politbyra ÚV KSR[b] a Rady 

lidových komisařů RSFSR.409  

Reálné vedení mise v Taškentu následně přešlo do rukou M. Ráje.410 M. Ráj se v Taškentu 

snažil získat kontrolu nad veškerou činností zaměřenou na Indii. Svou činností však fakticky 

znemožnil spojenectví s protibritskými silami v Taškentu i v zóně paštunských pohraničních 

kmenů. Ráj v Taškentu založil Prozatímní indický revoluční výbor.411 Ten se ovšem brzy 

dostal do sporu s Indickou revoluční asociací, jejíž vedení v čele s Abdurem Rábem bylo 

v závěru května 1920 vyhoštěno z Afghánistánu a nuceno přesídlit do Taškentu. Jelikož 

většina indických nacionalistů v Taškentu podporovala skupinu Abdura Rába, který zastával 

střízlivé postoje stran šíření komunistických myšlenek mezi muslimským obyvatelstvem 

Afghánistánu a Indie, Ráj se rozhodl Indickou revoluční asociaci fakticky zlikvidovat. 

                                                 
405 Panin, Sovětskaja Rossija, 85. 
406 Persic, Zastenčivaja intervencija, 28. 
407 Ibid., 86. 
408 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 10. Viz též AVP RF, f. 04, op. 39, p. 43, d. 589, l. 13. 
409 Panin, Sovětskaja Rossija, 84. Viz též Günther Nollau a Hans Jürgen Wiehe, Russia´s South Flank. Soviet 
operations in Iran, Turkey, and Afghanistan (New York – Londýn: F. A. Praeger, 1963), 97. 
410 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 84. 
411 Ráj kromě toho v Taškentu 17. října 1920 inicioval vznik Komunistické strany Indie. Tento pokus však zůstal 
bez širší odezvy i mezi Indy usedlými v Taškentu a strana tak měla pouze sedm členů – Rájových nejbližších 
spolupracovníků. Viz Persic, „O zarožděnii indijskogo kommunističeskogo dviženija“, 114–115. 
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Odebral jí finanční prostředky a budovy a osobně rozhodoval o tom, komu z Indů budou 

vydávány potravinové příděly. To v důsledku vedlo k přechodu většiny Indů k Rájově 

organizaci.412  

Navázání spolupráce s paštunskými pohraničními kmeny komplikoval vedle Rájovy 

činnosti v Taškentu i jeho původ. Ráj byl bráhman a v očích muslimů byl tedy nevěřícím. 

Ačkoliv pro vedení III. internacionály nebyla náboženská příslušnost potenciálního vůdce 

protibritského povstání významnou okolností, pro vytvoření revoluční základny 

v Afghánistánu a severozápadní Indii byla naopak krajně důležitá. 

V létě 1920 byl v Taškentu založen nový orgán k řízení aktivit Kominterny ve střední Asii 

– Turkestánské byro Komunistické internacionály. Tuto reorganizaci si vynutila skutečnost, 

že Rada internacionální propagandy přes dílčí výsledky nebyla schopna zorganizovat 

v zemích sousedících se sovětským Turkestánem dobře zakonspirovanou zahraniční síť. Její 

práce na tomto úkolu skýtala poměrně žalostný obraz – nebyly vytvořeny fungující spojovací 

body na hranicích, nebyl veden systematický sběr a zpracování zpravodajských informací, a 

nebyly dodržovány ani základní normy utajení, což přispělo k prozrazení řady agentů. 

Nově vytvořené Turkestánské byro Kominterny zpočátku fungovalo paralelně s Radou 

internacionální propagandy, jejíž činnost však postupně utichala, až byla v závěru roku 1920 

ukončena úplně. Úkolem Turkestánského byra byly vytvořit nové nelegální struktury ve 

střední Asii. V čele byra stanul Ja. Sokolnikov, který byl současně velitelem Turkestánského 

frontu Rudé armády, předsedou Turkestánského byra ÚV KSR[b]
413 a hlavou Turkestánské 

komise VÚVV a RLK.414 Jeho zástupcem byl G. I. Safarov, který byl taktéž zároveň členem 

Turkestánského byra ÚV KSR[b]. Jediným členem vedení byra, který zastupoval pouze 

Kominternu, byl již několikrát zmiňovaný M. Ráj.  

V čele aparátu Turkestánského byra KI stál odpovědný tajemník, přičemž až do března 

1921 se o tuto funkci dělili výše zmínění členové vedení byra. Součástí aparátu byra pak byla 

všeobecná kancelář, účtárna, oddělení zásobování a literárně-vědní oddělení, které vydávalo 

agitační literaturu, letáky a brožury. Nejvýznamnější složkou však bylo organizační oddělení, 

které se dále dělilo na tajný, nelegální a legální útvar. Nelegální útvar řídil práci tzv. 

zplnomocněnců pro spojení s Afghánistánem, Pamírem a dalším státy a územími střední Asie. 

Úkolem zplnomocněnců bylo spravovat střediska na hranicích a v zahraničí. Tajný útvar se 

vedl šifrovanou korespondenci a evidoval zahraniční agenturu, zatímco legální útvar tvořili 

                                                 
412 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 86. 
413 V létě 1920 převzalo většinu úkolů dosavadní Turkestánské komise VÚVV a RLK. 
414 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 90. Nollau a Wiehe, Russia´s South Flank, 97. 
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zplnomocnění představitelé v Chivě, Buchaře a dále Prozatímní indický revoluční výbor  a 

instruktoři Rady čínských pracujících. V březnu 1921 v aparátu byra pracovalo 157 osob.415  

M. Ráj se v rámci Turkestánského byra Kominterny zabýval především realizací svého 

plánu vojenských operací na hranicích Indie. Z členů jeho mise byla vyčleněna vojenská 

sekce, na jejímž základě byla posléze vytvořena Vojenská škola pro přípravu velitelského 

sboru z indických revolucionářů. Dvě třetiny posluchačů měli tvořit muslimové ze 

severozápadních oblastí Indie. Ráj se Sokolnikovem plánovali vyslat nejpozději do půl roku 

do oblasti paštunských pohraničních kmenů na tisíc vyškolených revolučních důstojníků, aby 

zde vytvořili bojové oddíly. Škola byla proto koncipována dosti velkoryse.416 Musela se však 

potýkat s nedostatkem vhodných adeptů pro studium a to navzdory faktu, že na podzim 1920 

začali do Buchary a do Taškentu přicházet desítky Indů, kteří se chystali vystoupit na ochranu 

osmanského sultána proti britským úkladům.417 Rovněž materiální zajištění školy a úroveň 

výuky nedosahovaly potřebné výše. Škola musela být nakonec v březnu 1921 uzavřena.  

Ráj v Taškentu patrně, jako řada příslušníků Kominterny, podlehl iluzi, kterou u nich 

zrodilo nastolení sovětské moci v Buchaře, a sice že podle bucharského scénáře bude možné 

postupovat i v ostatních zemích střední Asie. V případě Afghánistánu pak tyto aktivity zesílily 

po pádu Buchary, kdy vzrostlo nebezpečí afghánského vměšování do záležitosti Buchary. Ve 

Staré Buchaře byl proto s podporou turkestánských úřadů a bucharských komunistů ustaven 

Afghánský ústřední revoluční výbor pod vedením Muhammada Jakúba, syna afghánského 

emigranta.418 V rámci této organizace se sjednotilo okolo 150 osob a v jejím čele stanulo 

sedmičlenné předsednictvo. Větší část jeho členů nicméně tvořili afghánští emigranti již delší 

čas pobývající na území Buchary. Pouze menší část z nich byli nově příchozí. Co do původu 

se jednalo o dosti sociálně rozmanitou skupinu, jejímž jediným jmenovatelem bylo 

nepřátelství vůči afghánské vládě.419  

Cíly této nově utvořené organizace bylo se sovětskou pomocí svrhnout emíra Amánulláha 

Chána, vytvořit v Afghánistánu lidovou sovětskou republiku na základě principů Kominterny 

                                                 
415 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 90–91. 
416 Podle původního plánu se měla skládat z leteckého, pěchotního, dělostřeleckého, jezdeckého, kulometného a 
ženijního oddělení. Nakonec však činnost zahájila jen první dvě oddělení. Viz Tichonov, Afghanskaja vojna 
Stalina, 91. 
417 Šlo o stoupence tzv. chalífátského hnutí. Jejich plánem bylo co nejrychleji odjet do Malé Asie, ale v důsledku 
okolností většinou na dlouho uvízli v Turkestánu. Mnozí z nich posléze byli proti své vůli zataženi do boje proto 
basmačům.  
418 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 87. 
419 Panin, Sovětskaja Rossija, 79–80. 
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(tj. s všeobecným hlasovacím právem a likvidací třídních rozdílů), předat zemi do rukou 

proletariátu, zničit kapitalisty při zachování kapitálu a rozvoj obchodu a průmyslu.420  

Muhammad Jakúb se následně, aby získal pozornost Kominterny, s tímto programem 

obrátil na Turkestánské byro KI, jakož i na V. V. Kujbyševa, přestavitele Kominterny a 

diplomatického zástupce RSFSR v Buchaře. Požádal o jeho schválení a poskytnutí finančních 

prostředků. Výměnou za finanční podporu sliboval vytvořit nelegální síť v severním 

Afghánistánu a sběr informací v důležitých městech země.  

Jak Turkestánské byro Kominterny, tak Kujbyšev však na žádost Muhammada Jakúba 

nijak nereagovali. Hlavní příčinou byla nedůvěra sovětských představitelů v možnost 

rychlých revolučních změn v Afghánistánu a to zvláště s ohledem na právě vrcholící neúspěch 

obdobných nadějí v severoperském Gílánu. Představitelé Kominterny také pochybovali o 

skutečné revolučnosti členů mladoafghánské organizace a obávali se, aby ve skutečnosti 

netvořila nástroj v rukou afghánské vlády vytvořený za účelem provokace. Tyto obavy však 

byly do značné míry plané. Afghánská vláda byla sice o vzniku Afghánského ústředního 

revolučního výboru informována již počátkem listopadu 1920 prostřednictvím indických 

emigrantů, informace o jejím cíli ji však značně znepokojily. Obávala se totiž, aby tato 

organizace nebyla využita jako protiafghánský nástroj obdobným způsobem jako 

mladobucharské hnutí před nedávnou dobou. Afghánské ministerstvo zahraničních věcí se 

proto ihned obrátilo na sovětského diplomatického představitele v Kábulu Ja. Z. Surice a 

požadovalo vyjasnit, kým byla tato organizace vytvořena a zda disponuje oficiální podporou 

sovětského Ruska a nového bucharského režimu. Ačkoliv Suric ve své zprávě pro Moskvu 

nijak proti vzniku Afghánského ústředního revolučního výboru nevystoupil, načasování jejího 

vzniku však označil s ohledem na výše uvedené afghánské obavy za nešťastné.421 

V důsledku výše uvedeného se Afghánskému ústřednímu revolučnímu výboru nakonec 

nepodařilo získat žádné oficiální uznání. Jeho činnost v Buchaře pokračovala jen díky 

podpoře levého křídla bucharských komunistů, s jejichž pomocí výbor dokonce vydal 

propagandistický leták v perštině. Afghánci nicméně výbor bedlivě sledovali. Afghánský 

diplomatický představitel v Buchaře Abdulghádí Chán dal dokonce zajistit jednoho z členů 

jejího předsednictva a násilnou cestou se z něj snažil získat informace. Příslušníci ochrany 

afghánské mise následně na veřejnosti zatkli Muhammada Jakúba a neúspěšně se jej pokusili 

silou zavléci na území afghánského diplomatického úřadu. Afghánský velvyslanec poté 

ztropil bucharské vládě skandál a vyhrožoval jí, že bude svou vládu informovat o stycích 

                                                 
420 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 88. 
421 Ibid., 81. 
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bucharských úřadů s afghánskými revolucionáři. Současně požadoval jejich vypuzení 

z Buchary.422  

Skandál, vyvolaný afghánským diplomatickým představitelem, přiměl sovětské diplomaty 

a představitele Kominterny věnovat Afghánskému ústřednímu revolučnímu výboru více 

pozornosti. Představitelé Kominterny i sovětské diplomatické mise v Buchaře se následně 

pokusili zorganizovat shromáždění afghánských emigrantů, na kterém by došlo k utvoření 

jednotné organizace. Pokusy o konsolidaci afghánských emigrantů však nakonec selhaly, mj. 

proto, že do Afghánského ústředního revolučního výboru pronikl afghánský agent, který do 

Kábulu předal seznam všech členů a zejména informace o jeho kontaktech se sovětskými 

diplomatickými představiteli v Buchaře. Po podpisu sovětsko-afghánské smlouvy v únoru 

1921 bylo sovětské diplomatické zastupitelství v Buchaře nakonec nuceno omezit podporu 

výboru na minimum, jakkoliv ji tou dobou poskytovalo již výlučně nelegální cestou.423 

Navzdory neúspěchu s Afghánským ústředním revolučním výborem se Kominterně 

v posledních měsících roku 1920 podařilo vybudovat nelegální střediska v Herátu, Majmene, 

Mazáre Šerífu a několika pohraničních městech – např. v Mervu a Serahsu.424  Kominterna 

rozvinula také činnosti v oblasti paštunských pohraničních kmenů, kde se podařilo otevřít 

středisko např. v Bádžauru. Činnost těchto středisek se zaměřovala především na sběr 

zpravodajských informací o situaci v Afghánistánu a v Indii. Zvláštní pozornost byla 

věnována informacím o skupinách Indů směřujících do sovětského Turkestánu, o politice 

afghánské vlády a o britských agentech v zemi. Kromě toho byla podniknuta řada pokusů o 

vyslání agentů, zbraní, peněz a propagandistické literatury do oblasti pohraničních 

paštunských kmenů, k čemuž se podařilo vybudovat několik tras k přepravě agentů a emisarů 

do Indie. Problémem ale bylo, že vybudování nelegální sítě v Afghánistánu si vyžadovalo 

velké množství finančních prostředků. Ty však byro nemělo. M. Ráj sice sebou do Taškentu 

přivezl dva miliony zlatých rublů, které předal do úschovy představiteli lidového komisariátu 

zahraničních věcí v Taškentu A. Gopnerovi, nicméně tyto prostředky byly určeny na práci 

mezi paštunskými horaly a na přípravu protibritského povstání. 

Rozvinutí činnosti mezi paštunskými pohraničními kmeny navíc komplikovala skutečnost, 

že kvůli velké vzdálenosti, odporu afghánských úřadu i aktivitám britské rozvědky nebylo 

možné tuto činnost efektivně řídit z Taškentu. Do Taškentu bylo schopno dorazit jen málo 

paštunských vůdců a emisarů, a většina z nich se navíc dříve či později ocitla v zorném poli 
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423 Ibid., 82. 
424 Ibid., 94. 
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britské zpravodajské služby, která měla v Turkestánu dosti rozvětvenou agenturu.425 Navíc při 

zběhnutí některých z nich se jasně ukázalo, že vůdcové paštunských kmenů byli připraveni 

ucházet se o sovětskou pomoc k pokračování boje proti Velké Británii, avšak nebyli ochotni 

spolupracovat s Kominternou a sovětským Ruskem na podnícení indické revoluce. Většina 

z kmenových vůdců totiž považovala za svého hlavního spojence a ochránce v boji proti 

Britům afghánského emíra, a bez jeho vědomí a proti jeho vůli nebyla ochotna uskutečňovat 

tajné operace na afghánském území. Mezi džihádem proti Britům a socialistickou revolucí 

v Indii byl zkrátka příliš velký rozdíl.  

Efektivně a poměrně bezpečně se dala činnost v pásmu paštunských pohraničních kmenů 

řídit pouze z afghánského území. M. Ráj proto usiloval, aby od afghánských úřadů dosáhl 

svolení vytvořit v Kábulu revoluční centrum. V průběhu podzimu 1920 vedl v Taškentu 

rozhovory s afghánským konzulem Abdulghádím Chánem. Afghánská strana, která si přála 

získat sovětské zbraně a peníze, vytvářela dojem, že je připravena s tímto požadavkem 

souhlasit. Abdulghádí Chán 19. listopadu 1920 přislíbil indickým revolucionářům svobodu 

činnosti v Kábulu.426 Afghánci také souhlasili s dovozem zbraní pro paštunské pohraniční 

kmeny do Afghánistánu, nikoliv však s jejich další dopravou až na místo určení.427 Ráj však 

krátce na to možnost vést revoluční práci v Kábulu sám zhatil, protože před afghánským 

konzulem během jedné z porad prohlásil, že základnu v Kábulu potřebuje, aby mohl 

zorganizovat komunistickou revoluci v Indii a dodal, že poté by vytvořil také sovětskou vládu 

v Afghánistánu. Po tomto prohlášení již vybudování revoluční základny nebylo možné. 

Kábulské úřady následně mj. zesílily opatření, mající za cíl zamezit stykům mezi sovětskými 

představiteli a příslušníky paštunských pohraničních kmenů apod.428 Pro úplnost je ovšem 

třeba dodat, že svou roli při opuštění plánu na vybudování revolučního centra v Kábulu 

sehrála i sovětská neochota dodávat do Afghánistánu zbraně určené pro paštunské pohraniční 

kmeny bez garancí, že tyto zbraně budou skutečně uvedeným kmenům předány. 

Nehledě na výše uvedené obtíže se Kominterně podařilo vybudovat v Kábulu nelegální 

centrum, jehož úkolem bylo podporovat vzbouřené pohraniční kmeny. Prvním rezidentem 

Kominterny v Kábulu se stal již zmiňovaný Muhammad Alí, který 5. ledna 1921 odjel na 

Rájův příkaz do Kábulu.429 Jeho úkolem bylo vybudovat nelegální agenturní síť v 

                                                 
425 Ibid., 99. 
426 Ibid., 87. 
427 Ibid., 100. 
428 Afghánská důslednost šla v tomto případě tak daleko, že všem příslušníkům cizích zastupitelství bylo 
přikázáno pohybovat se po kábulských ulicích pouze v doprovodu afghánských průvodců. Viz Panin, 
"Sovětskaja ugroza", 31. 
429 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 101. 
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„afghánském koridoru“. Tato síť měla spojovat revoluční práci se zpravodajskou a 

záškodnickou činností proti Velké Británii. Měl také zorganizovat tajný přesun vůdců 

indického národně-osvobozeneckého hnutí do sovětského Ruska. Ráj totiž plánoval 

zorganizovat s jejich pomocí v Taškentu Všeindický revoluční kongres. Muhammad Alí měl 

kromě toho podniknout kroky k vytvoření Všeindické revoluční strany v Indii a současně i 

prvních komunistických buněk ve větších městech země. Mezi jeho úkoly však patřila také 

organizace pašování sovětských zbraní do oblasti paštunských pohraničních kmenů. 

Podmínkou ovšem bylo, že paštunští vůdci je budou schopni tajně převézt přes afghánské 

území. S pomocí paštunských pohraničních kmenů pak měl Muhammad Alí vybudovat 

v horských oblastech severozápadní Indie, v místech mimo kontrolu britské správy, tiskárnu 

Kominterny, která by se zabývala tiskem a rozšiřováním revoluční literatury.430  

Muhammad Alí získal k uskutečnění svých úkolů rozsáhlé pravomoci a značnou svobodu. 

Skrze sovětské diplomatické zastupitelství v Kábulu, se kterým navázal těsné styky, pak 

obdržel i značné množství finančních prostředků ve zlatě a v britské valutě. V mnohém mu 

také napomohly dobré pracovní vztahy s Ja. Z. Suricem, pod jehož kontrolu záhy přešel,431 a 

ochrana bývalého ministra vnitra Prozatímní vlády Indie Muhammada Ubejdulláha.432 To mu 

umožnilo nejen vybudovat v Kábulu značně rozvětvenou síť agentů,433 ale také stát se v letech 

1921–1922 klíčovou figurou všech operací III. internacionály v Afghánistánu a severozápadní 

Indii a nejcennějším zdrojem zpravodajských informací o obou těchto zemích. 

Značnou úlohu při budování kontaktů s paštunskými pohraničními kmeny sehrál také již 

zmiňovaný Cemal Paşa. Cemal Paşa poměrně rychle po svém příjezdu do Afghánistánu 

navázal kontakty s paštunskými pohraničními kmeny, zejména s Vazíry a Masúdy, které 

doufaly, že jeho prostřednictvím získají sovětské zbraně a peníze. Jeho turecký původ a 

muslimské vyznání mu při navazování kontaktů s paštunskými kmeny značně pomohly, 

protože mnozí z jejich vůdců ochotně přistoupili na spolupráci s ním, zatímco by se stěží 

rozhodli navázat byť i jen kontakty s „nevěřícími bolševiky“. Plány Cemala Paşi na 

všeobecné povstání muslimů Indie se však nepodařilo realizovat, protože sovětská strana se 

nedokázala odhodlat k tak velkým výdajům. Nepomohly ani Cemalovy hrozby, že opustí 

                                                 
430 Ibid., 102–103. 
431 Suric se totiž obával, aby Rájovy revoluční sny nemařili praktickou protibritskou činnost v Afghánistánu. 
Snažil se proto získat plnou kontrolu nad činností Muhammada Alího. 
432 Ubejdulláh měl t. č. velmi dobré vztahy s afghánskými úřady (a zejména s ministrem války Muhammadem 
Nádirem Chánem)  a víceméně afghánským úředníkům garantoval, že Muhammad Alí nebude v Afghánistánu 
rozvíjet komunistickou propagandu, čímž mu na dlouho zajistil bezpečnost a dobré podmínky pro práci. Viz 
Panin, Sovětskaja Rossija, 88. 
433 Mezi jeho agenty patřil např. pracovník afghánského ministerstva války Safar Hasan, oficiální představitel 
kmena Afrídů v Kábulu Hodža Abdurrazak Chán a jiní. Viz Panin, "Sovětskaja ugroza", 32. 
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Kábul, pokud nebudou schváleny jeho plány.434 Moskva však již po podpisu sovětsko-britské 

obchodní smlouvy z 16. března 1921, kterou začala stabilizace sovětsko-britských vztahů, 

neměla zájem Brity dráždit. Pokračování dřívější Suricovy a Cemalovy činnosti 

v Afghánistánu a zejména mezi pohraničními kmeny tak již nebylo možné. Cemal se nakonec 

v létě 1921 odebral do Moskvy, aby zde za své plány bojoval osobně.  

Protibritskou kampaň však byla nucena ze své strany omezit i sama sovětská strana. 

Propagandistické a zpravodajská činnost Kominterny totiž vyvolávala napětí s pozicí 

oficiálních sovětských zahraničněpolitických orgánů. Představitelé lidového komisariátu 

zahraničních věcí v čele s G. V. Čičerinem se oprávněně obávali, že činnost Kominterny by 

mohla poškodit sovětskou zahraniční politiku.435 Pokusy v ní pokračovat, a zvláště ji rozvíjet 

v protiemírském duchu, totiž mohly vést k vyhrocení sovětsko-afghánských vztahů a 

k podkopání sovětských pozic v samém Afghánistánu. Sovětské Rusko se navíc podpisem 

britsko-sovětské obchodní smlouvy z března 1921 zavázalo vzdát se jakýchkoliv pokusů 

podporovat vojensky, diplomaticky či jinak působení nebo propagandu jakéhokoliv asijského 

národa proti britským zájmům, a to zvláště v Indii a Afghánistánu.436  

Britové také proti sovětské protibritské činnosti v Afghánistánu nejednou protestovali. Již 

současně s podpisem britsko-sovětské obchodní dohody z 16. března 1921 předal britský 

ministr obchodu Sir Robert Horne sovětskému představiteli v Londýně L. B. Krasinovi nótu, 

v níž britská vláda obviňovala sovětské Rusko z protibritské činnosti na Blízkém východě a 

v Indii a požadovala její ukončení. Sovětské Rusko však Horneovu nótu odmítlo s tím, že 

závazek přijatý v sovětsko-britské smlouvě nemá retroaktivní platnost a odmítlo se ke svým 

dřívějším aktivitám vyjádřit.437 L. B. Krasin byl Čičerinem však zároveň pověřen informovat 

britskou vládu o tom, že zvláště sovětským představitelům a agentům v Afghánistánu byly 

dány instrukce zdržet se antibritské politiky, a že sovětské Rusko si ponechává plné právo 

udržovat přátelské sousedské vztahy s Afghánistánem a činnost sovětských konzulátů v této 

zemi a stejně tak činnost jiných vládních agentů se bude přísně soustřeďovat na činy 

odpovídající britské dohodě a nenamířené proti Velké Británii.438 

Svou roli při omezení činnosti v Kominterny v Afghánistánu sehrál i podpis sovětsko-

afghánské smlouvy z února 1921, který posílil pozice jejích odpůrců. Jako mnohem 

                                                 
434 Tichonov, Afghanskaja vojna Stalina, 70. 
435 Panin, Sovětskaja Rossija, 91. 
436 DVP SSSR III, č. 344, s. 607–614. 
437 DVP SSSR IV, Příloha č. 5, s. 632–633. 
438 DVP SSSR IV, č. 53, s. 73. 
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perspektivnější se nyní začalo ukazovat udržování přátelských vztahů a afghánskou vládou, 

namísto pochybných úspěchů revoluční propagandy vedené Kominternou.  

 

2.6 Shrnutí 

Sovětskou politiku vůči Afghánistánu v letech 1917–1921 je možno rozdělit do čtyř fází. 

První fázi je možno vymezit od listopadu 1917 do dubna 1919. Je pro nic charakteristická 

snaha o první kontakty s afghánskou vládou, které však narážely na nezájem afghánské 

strany. Sovětské Rusko se tak muselo omezit jen na sběr informací skrze zpravodajské kanály. 

Pro druhou fázi, vymezenou dubnem 1919 a přelomem let 1919 a 1920 je charakteristické 

navázání diplomatických vztahů – vysláním sovětské mise do Kábulu a návštěvou 

afghánského poselstva v Moskvě. Sovětské Rusko během tohoto období plánovalo využít 

Afghánistán jako spojence v boji proti Velké Británii. Tato snaha však narážela na 

nedostatečné sovětské materiální předpoklady, nutné pro získání afghánského spojenectví a na 

vlastní problémy v Turkestánu. Moskva postupně v průběhu podzimu a zimy 1919 tuto 

myšlenku opustilo (nikoliv však sovětští představitelé v Taškentu) a Afghánistán navíc 

nakonec ztratil zájem na sovětském spojenectví.  

Pro třetí fázi, jejíž mezníky tvoří přelom let 1919 a 1920 a září 1920, je charakteristická 

sovětská snaha využít jako základny a cesty pro masivní zpravodajskou a revoluční činnost 

v Indii (či lépe řečeno v jejím severozápadním pohraničí) a to výměnou za poskytnutí 

materiální a technické pomoci Afghánistánu. Zásadní problém však představovala afghánská 

neochota riskovat zhoršení vztahů s Velkou Británií, ke kterému by v důsledku sovětských 

operací na afghánském území došlo. Sovětskému Rusku se proto nepodařilo prosadit do 

připravované a následně parafované sovětsko-afghánské smlouvy klíčovou podmínku 

umožňující výše zmíněné využití afghánského území. 

Pro poslední fázi, od září 1920 do února 1921, je pro sovětskou politiku vůči Afghánistánu 

příznačné přešlapování na místě vrcholící konečným přijetím sovětsko-afghánské smlouvy. 

S ohledem na další angažmá v jiných oblastech a zájem o uspořádání vztahů s Velkou Británií 

bylo sovětské Rusko nuceno omezit původní plány na průnik do Indie. Zároveň došlo ke 

zhoršení vztahů s Afghánistánem v důsledku ustavení sovětské moci v Buchaře a 

k následnému vzrůstu britského vlivu v zemi. Sovětské Rusko se tomuto vývoji snažilo čelit 

pomocí spolupráce s Cemalem Paşou. Následně se nicméně rozhodlo posílit vzájemné vztahy 

konečným přijetím již dohodnuté sovětsko-afghánské smlouvy, i přes skutečnost, že 

neobsahovala hlavní sovětský požadavek – možnost vést zpravodajskou a revoluční činnost 

proti Indii. 
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3. Sovětská politika vůči k Persii 

 

3.1 První pokusy o navázání diplomatických vztahů a jejich neúspěch 

Prvním krokem, který nová sovětská vláda učinila vůči Persii, bylo Prohlášení předsedy 

Rady lidových komisařů V. I. Lenina a lidového komisaře pro národnosti J. V. Stalina ke všem 

pracujícím muslimům Ruska i Východu z 20. listopadu 1917 (3. prosince 1917),1 kterým 

sovětská vláda vyhlásila anulování britsko-ruské smlouvy o sférách vlivu z roku 1907 a 

rovněž tak britsko-ruské tzv. Konstantinopolské dohody z března 1915,2 přislíbila stažení 

ruských vojsk (jakmile dojde k ukončení válečných operací), která byla na perském území 

rozmístěna v průběhu světové války, a znovu potvrdila svoje dřívější přihlášení se k principu 

sebeurčení.3  

Sovětská vláda se tímto krokem hodlala z ideologických i politických důvodů odstřihnout 

od dědictví po dřívějších ruských vládách, tj. vzdát se všech ruských výhod a koncesí v Persii. 

Slibovala si, že zmíněná deklarace, podpořená rozhodnými skutky zapůsobí na perské 

nacionální cítění a otevře tak cestu širší spolupráci s Peršany a dalšími muslimskými národy a 

připraví půdu pro budoucí revoluční aktivity (tj. povzbudí národně-osvobozenecké hnutí proti 

evropským imperialistickým mocnostem). 

Nový sovětský přístup se hned na počátku setkal s velmi příznivým přijetím v Teheránu. 

Vláda Mostofíolmamaleka již 1. prosince 1917 (14. prosince 1917) oficiálně uznala RSFSR.4 

Perský chargé ďaffaires v Petrohradě Asad Bahadur Chán, zastupující nepřítomného perského 

vyslance Moffachchamoldouleha o tomto kroku záhy informoval sovětskou vládu a současně 

navrhl výměnu nót v otázce úpravy vztahů mezi Persií a Ruskem.5 

Otázka přítomnosti ruských vojsk v Persii se brzy poté stala součástí komplexu otázek, 

projednávaných během rozhovorů o příměří s Ústředními mocnostmi, které probíhaly 

v průběhu první poloviny prosince 1917 v Brest-Litevsku. Německá delegace, ovlivněná 

                                                            
1 Igor Nikolajevič Zemskov et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom I, (Moskva: Gospolitizdat, 1957), 
č. 18, s. 34–35 (dále jen DVP SSSR I). 
2 Obsahem dohody byl britský souhlas s budoucí ruskou anexí úžin výměnou za postoupení neutrální zóny 
v Persii, vytýčené v roce 1907 britsko-ruskou smlouvou o rozdělení sfér vlivu.  
3 DVP SSSR I, č. 18, s. 35. Tj. vyhlášenému jako obecná zásada v Dekretu o míru viz Vladimír Iljič Lenin, O 
národnostní a koloniální otázce (Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958), 463–467. 
4 Mikhail I. Volodarsky, The Soviet Union and Its Southern Neighbours. Iran and Afghanistan, 1917–1933 
(Ilford – Portland: Frank Cass, 1994), 12. 
5 Dmitrij Alexejevič Makejev et al., Centralnaja Azija i Južno-Kaspijskij region v vostočnoj politike Sovětskoj 
Rossii (1917–1922 gg.) (Vladimir: Vladimirskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitět, 2004), 115. 
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proněmeckými perskými exilovými politiky žijícími v Berlíně prosadila,6 aby do smlouvy o 

příměří, podepsané 2. prosince 1917 (15. prosince 1917), byl jako desátý článek pojat závazek 

obou smluvních stran stáhnout svá vojska z Persie a garantovat její nezávislost a územní 

celistvost.7 

Sovětská vláda následně o tomto závazku ve vztahu k Persii informovala perského 

diplomatického představitele v Petrohradě. Dne 19. prosince 1917 (1. ledna 1918) byl Asad 

Bahadur Chán pozván na návštěvu nedávno vzniklého lidového komisariátu zahraničních 

věcí, kde byl přijat vedoucím Východního oddělení Je. D. Polivanovem. Polivanov předal 

svému perskému hostovi nótu, kterou jej informoval o článku č. 10 smlouvy o příměří 

s Ústředními mocnostmi a jménem sovětské vlády vyjádřil připravenost zahájit rozhovory o 

stažení ruských vojsk, rozmístěných v Persii v průběhu světové války, z perského území 

(ovšem za podmínky dodržení výše zmiňovaného článku osmanskou stranou). Vyjádřil také 

očekávání, že perská vláda podnikne příslušná opatření.8  

Z hlediska Persie se jednalo o významnou nabídku. Celá severní Persie byla toho času 

zcela pod ruskou kontrolou. Kontrola Teheránu nad zmiňovaným územím byla zcela 

formální, protože guvernéři místních perských provincií jednali zcela v ruském zájmu a 

naprosto nezávisle na Teheránu. Navíc ruští konzulové si díky přítomnosti ruských vojsk 

uzurpovali celou řadu práv, příslušejících perským úřadům (mj. výběr daní). Po únorové 

revoluci se však morálka ruských vojsk začala rozkládat, a s tím, jak narůstaly zásobovací 

obtíže, se v jejich řadách začaly rozmáhat takové jevy, jako byly svévolné rekvizice, krádeže, 

rabování a různé další násilné činy páchané na místním obyvatelstvu.9  

Pro perskou vládu měla přítomnost ruských vojsk ještě jeden aspekt. Počínaje únorovou 

revolucí začaly v ruských posádkách v Persii vznikat sověty vojenských zástupců, které 

požadovaly návrat vojáků domů. Současně však také zahájily spolupráci s místními 

demokraty.10 Tyto tendence dále narostly po říjnové revoluci a pro perské úřady bylo proto 

velmi žádoucí co nejrychlejší odchod ruských vojsk. Sovětská vláda si proto od výše uvedené 

                                                            
6 Nasrollah Saifpour Fatemi, Diplomatic History of Persia, 1917–1923 (New York: Russel F. Moore Company 
Inc., 1952), 136. 
7 DVP SSSR I, č. 27, s. 51. 
8 Ibid., č. 40, s. 73. 
9 Tehdejší ruské velení proto začalo zvažovat stažení vojsk zpět do Ruska. Viz Salech Mamedogly Alijev, 
Istorija Irana. XX. věk (Moskva: IV RAN – Kraft+, 2004), 107. 
10 Šlo o příslušníky perské Demokratické strany. K charakteru této strany viz blíže Younes Parsa Benab, The 
Soviet Union and Britain in Iran, 1917–1927: A Case Study of the Domestic Impact of East-West Rivalry (Ann 
Arbor: Xerox University Microfilms, 1975), 96 a nn. Např. v Kermánšáhu vznikl spojený výbor vojenských 
zástupců a perských revolucionářů. V Gílánu pak probíhali společné politické demonstrace ruských vojáků a 
místních demokratů. Viz Makejev et al., Centralnaja Azija, 115. 
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nabídky slibovala perské uznání a vděčnost. Tato naděje se však naplnila jen částečně, protože 

perská vláda vkládala, pokud šlo smlouvu o příměří, větší naděje do Německa.11 Souhlasila 

nicméně se zahájením rozhovorů a Asada Bahadura Chána pověřila jejich vedením.12  

O čtyři dny později lidový komisař zahraničních věcí L. D. Trockij znovu pozval Asada 

Bahadura Chána do budovy lidového komisariátu, kde mu předložil návrh sovětských zásad 

pro vedení rozhovorů o stažení sovětských vojsk z Persie. Sovětská strana předpokládala, že 

se s perskou vládou v co nejkratší době dohodne na lhůtě pro odchod ruských vojsk a 

následně obě země vyzvou Osmanskou říši ke koordinaci plánů na evakuaci ruských a 

osmanských vojsk. Mezitím sovětská vláda hodlala zahájit stahování jednotek, jejichž 

přítomnost v Persii nebyla z vojenského hlediska nutná a které sloužily jen k okupaci 

perského území. Současně měla být z Persie odvolána ruská vojenská mise, jejíž příslušníci 

sloužili jako důstojníci v rámci perské kozácké brigády. K ruské armádě v Persii měli být 

zároveň vysláni komisaři, kteří by tamním jednotkám vyjasnili smysl nové ruské politiky a 

dohlédli na to, aby během stahování nebylo na perském obyvatelstvu ze strany ruských 

vojáků pácháno násilí. Současně měla být podniknuta opatření k zásobování ruských vojsk 

z vlastních zdrojů, aby tak bylo zmenšeno břemeno, kladené v této souvislosti na „chudé 

perské masy“.13 

Asad Bahadur Chán, který v nepřítomnosti velvyslance formuloval perskou politiku vůči 

sovětskému Rusku, doporučoval své vládě využít situace ve prospěch perských zájmů. Perská 

vláda proto reagovala na tyto nabídky s velkým uspokojením.14  

Mezitím byla 9. prosince 1917 (22. prosince 1917) v Brest-Litevsku zahájena mírová 

konference mezi zástupci sovětského Ruska a delegacemi Ústředních mocností. Součástí 

německé delegace, vedené státním tajemníkem pro zahraniční záležitosti Richardem von 

Kühlmannem bylo i několik perských poradců, kteří do značné míry ovlivňovali von 

Kühlmannův postup v perské otázce. Jejich cílem byla dezintegrace Ruska a vytvoření 

skupiny nárazníkových států mezi ním a Persií.15 

Von Kühlmann během konference naléhal na to, aby Rusko nejen vyklidilo Persii, ale 

zřeklo se všech svých tamních koncesí a privilegií.16 Von Kühlmann dále navrhoval, aby 

Rusko k témuž přimělo i svého dosavadního spojence Velkou Británii. Sovětské stanovisko 

                                                            
11 Volodarsky, The Soviet Union, 13. 
12 DVP SSSR I, č. 41, s. 73. 
13 Ibid. 
14 Benab, The Soviet Union and Britain, 120. 
15 Fatemi, Diplomatic History of Persia, 137. 
16 Ibid. 
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nebylo s tímto požadavkem v zásadním rozporu. Lidový komisař zahraničních věcí L. D. 

Trockij, který vedl sovětskou delegaci, nicméně upozornil na obdobný případ Belgie.17 Ve 

výsledné smlouvě,18 která byla nakonec podepsána až 3. března 1918, se obě strany mj. 

zavázaly uznávat „... politickou a ekonomickou nezávislost a teritoriální nedotknutelnost 

Persie a Afghánistánu.“19  

Otázka nezávislosti a územní celistvosti Persie byla zmíněna i v dodatkové dohodě 

k mírové smlouvě, uzavřené mezi sovětským Ruskem a Osmanskou říší. Obě smluvní strany 

se v osmém článku této dohody zavázaly stáhnout svá vojska z perského území a společně 

s perskou vládou se podílet na vypracování opatření, která by zabezpečila politickou a 

hospodářskou nezávislost a územní celistvost Persie. Obě země dále prohlásily, že budou 

považovat za neplatný „každý mezinárodní akt, uzavřený dříve s cílem ustanovit v Persii zóny 

vlivu a výlučných zájmů.“20   

Záležitost evakuace ruských vojsk z Persie byla komplikována odporem štábu 

Kavkazského frontu v Tiflisu, který neuznával sovětskou vládu. Revoluční kvas v ruských 

oddílech v Persii však nakonec přinutil štáb Kavkazského frontu vydat příkaz k evakuaci 

vojsk z perského území. Evakuace byla zahájena v lednu 1918. Velkou roli při jejím 

provedení sehrály vojenské revoluční výbory vzniklé v prosinci 1917 v Anzelí a Kazvínu, 

které představovaly nástroj vlivu sovětské vlády v ruské armádě v Persii.21 

Souběžně s probíhající evakuací ruských vojsk z Persie učinila sovětská vláda vůči Persii 

další vstřícný krok. Ještě v průběhu rozhovorů v Brest-Litevsku Trockij v nótě perskému 

chargé ďaffaires 14. ledna 1918 (27. ledna 1918) jménem sovětské vlády oficiálně potvrdil 

neplatnost britsko-ruské dohody z roku 1907 a ujistil jej, že sovětské Rusko hodlá své vztahy 

s Persií založit na principu svobodného souhlasu a vzájemné úcty.22  

Asad Bahadur Chán v reakci na to informoval, že perská vláda byla připravena zahájit 

rozhovory o nové smluvní úpravě rusko-perských vztahů na základě Trockým zmíněných 

principů.23 

Krátce před předáním Trockého nóty Asadu Bahaduru Chánovi do Teheránu 12. ledna 

1918 (25. ledna 1918) dorazil sovětský diplomatický agent. Byl jím bývalý carský vicekonzul 

                                                            
17 Ibid. 
18 Text smlouvy viz DVP SSSR I, č. 78, s. 119–124. 
19 DVP SSSR I, č. 78, s. 123. 
20 Ibid., č. 82, s. 202. 
21 Iskander A. Jusupov, Ustanovlenije i razvitije sovětsko-iranskich otnošenij (1917–1927 gg.) (Taškent: Fan, 
1969), 23. 
22 DVP SSSR I, č. 54, s. 91–92.  
23 Ibid., č. 54, s. 93. 
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v městě Choj N. Z. Bravin, nominovaný na místo sovětského diplomatického představitele 

Lidovým komisariátem zahraničních věcí již v prosinci předchozího roku.24 Bravin patřil 

mezi nevelké množství bývalých carských diplomatů a konzulárních pracovníků, ochotných 

spolupracovat s novou sovětskou vládou.25 Bravinovi26 se v Teheránu podařilo navázat vztahy 

s perským ministerstvem zahraničních věcí. Předal zde také Leninovo oficiální poselství. 

V tomto poselství sovětský vůdce informoval perskou vládu, že sovětský zástupce Bravin je 

pověřen uzavřít s ní jménem dělnicko-rolnické vlády Ruska obchodní a další přátelské 

smlouvy, jejichž účelem by bylo nejen ustavení dobrých sousedských vztahů obou zemí, ale 

také společný boj proti britským intrikám v Persii, které rozrušují perský lid a ničí jeho zemi. 

Lenin dále uznal nespravedlnosti, jimiž Peršané trpěli během carské éry, a vyjádřil 

připravenost kompenzovat je odvoláním všech carských privilegií a koncesí, které narušovaly 

perskou suverenitu. Budoucí vztahy obou zemí měly být založeny na svobodné dohodě a 

vzájemném respektu.27  

Další úkoly, kterými se měl Bravin v Teheránu zabývat, byly značně nejasné. Sovětská 

vláda jej v duchu tehdejší sovětské představy o brzkém vypuknutí světové revoluce vybavila 

pouze obecným doporučením, aby ve svém novém působišti agitoval ve prospěch světové 

revoluce. Toto doporučení se v dané situaci ukázalo jako zcela nedostatečné a Bravin si tedy 

více méně musel poradit sám. Začal v Teheránu vyvíjet rozsáhlou činnost ve prospěch 

sovětského Ruska. Snažil se zřídit kontakty s vlivnými elitami, jakož i s některými stoupenci 

konstitucionalismu,28 které se snažil přesvědčit o tom, že ruská politika v Persii byla už od 

roku 1907 inspirována Brity, zatímco sovětské Rusko nyní rozlomilo pouta britského 

politického dozoru a hodlá udělat vše, aby podpořilo své východní bratry, aby se i oni zbavili 

cizího jha.29 

Bravin se také jako čestný host zúčastnil mnoha veřejných akcí a demonstrací 

protibritských kruhů, které probíhaly na teheránském náměstí Tupcháneh. Snažil při tom 

informovat perskou veřejnost o sovětském Rusku a jeho nové politice, kterou zde prezentoval 

                                                            
24 Dietrich Geyer, Die Sowjetunion und Iran. Eine Untersuchung zur Aussenpolitik der UdSSR im Nahen Osten. 
1917–1954 (Tübingen: Böhlau-Verlag, 1955), 9. 
25 Bravina však ke spolupráci s novou ruskou vládou nemotivovaly sympatie k principům marxismu, ale čistě 
existenční důvody.  
26 Od léta 1918 byl Bravin rozhodnutím Turkestánského ústředního výkonného výboru pověřen současně i 
funkcí představitelem Turkestánské sovětské federativní republiky v Teheránu. Viz Jusupov, Ustanovlenije i 
razvitije, 44. 
27 Fatemi, Diplomatic History of Persia, 138. Viz též Benab, The Soviet Union and Britain, 124. 
28 Mezi vlivné představitele tohoto směru na perské politické scéně patřil např. ministerský předseda 
Mostofíolmamalek. 
29 Fatemi, Diplomatic History of Persia, 138. 
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v co nejpříznivějším světle. Díky myšlenkám, které šířil, se v Teheránu brzy stal velmi 

populárním.30 Svou přítomností na těchto shromážděních podstatně napomohl šíření 

protibritské agitace v Persii. Perská vláda nicméně z jeho počínání nebyla příliš nadšená. 

Informovala jej dokonce o nevhodnosti jeho vystupování, nicméně nijak proti němu 

nezasáhla.31  

Během jednoho shromáždění, kterého se Bravin účastnil, pak byla dokonce přijata rezoluce 

vyzývající k co nejrychlejšímu uzavření rusko-perské dohody o přátelství. Bravin se také 

zasloužil o to, že perská vláda 14. ledna 1918 (27. ledna 1918) vydala dekret rušící smlouvy, 

dohody a koncese získané od Persie carskou vládou během posledního století.32 Nedávno 

nastoupivší nový perský kabinet ministerského předsedy 'Ajnoddouleha následně začal 

s obdobnými požadavky vystupovat i vůči Britům. Pro sovětské Rusko tak byly Bravinovy 

aktivity cennější než slušně početná armáda.  

Ačkoliv perská vláda udržovala s Bravinem kontakty a 19. ledna 1918 (1. února 1918) jej 

dokonce oficiálně navštívil tehdejší ministr zahraničních věcí Mošáverolmolk a diskutoval 

s ním řadu problémů zajímajících perskou vládu, Bravinovi se v Teheránu nedostalo 

oficiálního diplomatického uznání a perská vláda naopak nadále udržovala oficiální styky 

s bývalým carským vyslancem N. S. von Etterem.  

Svou roli při tom sehrála skutečnost, že sovětská vláda odmítla Bravinovi vystavit 

pověřovací listiny s tím, že říjnová revoluce všechny tyto formality smetla.33 Skutečnou 

příčinou tohoto dvojakého perského postoje byl ale – vedle obavy z šíření revolučních 

myšlenek, tlak britské diplomatické mise, která požadovala, aby Bravinovi bylo nařízeno 

opustit Persii.34 Perská vláda tak čelila komplikovanému problému. Na jednu stranu si nepřála 

ukončit kontakty s přátelsky nakloněným sovětským Ruskem, které bylo ochotno stáhnout své 

jednotky z Persie a anulovat britsko-ruskou smlouvu o sférách vlivu z roku 1907. Vztahů se 

sovětským Ruskem navíc mohla využívat k oslabení britského vlivu v zemi.35 Proti přerušení 

vztahů pak mluvila také skutečnost, které si perská vláda byla velmi dobře vědoma, a sice že 

by takový krok jen velmi těžko obhájila před domácí veřejností. Na druhou stranu britský tlak 

stále narůstal. Perský ministr zahraničních věcí byl proto nakonec nucen prohlásit, že si není 

                                                            
30 Podle dochovaných svědectví stačilo, aby vyšel na ulici a obyvatelstvo, či alespoň jeho nacionalisticky 
naladěná část, mu uspořádalo ovace. Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 26. 
31 Fatemi, Diplomatic History of Persia, 138. 
32 Benab, The Soviet Union and Britain, 126.  
33 Makejev et al., Centralnaja Azija, 117. 
34 Volodarsky, The Soviet Union, 15. 
35 Semjon Lvovič Agajev, Iran v period političeskogo krizisa 1920–1922 gg. (Moskva: Nauka, 1970), 12. 
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vědom Bravinovy nominace na post diplomatického zástupce sovětského Ruska, a že čeká na 

oficiální potvrzení.36  

Moskva zareagovala na toto prohlášení velmi rychle. Dočasný správce lidového 

komisariátu zahraničních věcí L. M. Karachan předal 14. února 1918 Asadu Bahaduru 

Chánovi nótu, v němž vyjádřil nad celou situací údiv a požádal o oficiální vyrozumění, 

zvláště s ohledem na to, že sovětské straně se již dvakrát dostalo od perské mise v Petrohradě 

ujištění, že Teherán byl o Bravinově pověření informován. Karachan současně požádal o 

vyjasnění, zda bude Bravinovi v Teheránu poskytnuta pomoc, zda mu budou předány budovy 

ruské diplomatické mise a zda perská vláda zasáhne proti činnosti bývalého vyslance von 

Ettera.37 Karachanova nóta nevyvolala bezprostřední perskou reakci, nicméně v části 

perského tisku, blízkého vládním kruhům, se začaly objevovat články o tom, že situace 

v Rusku je velmi nestabilní a že RSFSR ve skutečnosti ještě nebyla zformována. 

Nečinnost perské strany posléze přiměla Moskvu, aby se v této záležitosti 13. dubna 1918 

znovu nótou obrátila na Asada Bahadura Chána. Náměstek lidového komisaře zahraničních 

věcí a jeho prozatímní zástupce pověřený řízením lidové komisariátu zahraničních věcí G. V. 

Čičerin tehdy sovětským jménem vyjádřil údiv nad skutečností, že perská vláda nadále 

udržuje oficiální kontakty s von Etterem. Čičerin požádal Asada Bahadura Chána, aby znovu 

perskou vládu informoval o odvolání všech bývalých carských diplomatických představitelů a 

současně pohrozil, že jakýkoliv další styk s nimi bude považován za podporu nepřátel 

sovětské moci a za nepřátelský akt vůči RSFSR.38 Bravin současně dostal pokyn, aby 

pokračoval ve svých aktivitách, ale snažil se navíc větší měrou ovlivnit perské veřejné mínění. 

Bravin následně předložil perskému ministerstvu zahraničních věcí řadu nót týkajících se 

jednotlivých praktických kroků sovětské vlády stran její politiky rezignace na dřívější práva a 

výhody (včetně velmi zásadní otázky kapitulací). Bravin současně o obsahu těchto nót 

informoval perskou veřejnost tím, že nóty zveřejnil v listu Írán.39  

Sovětské Rusko touto svou politikou, kdy se bylo ochotno vzdát toho, co by stejně nebylo 

schopno trvale udržet, dosáhlo v Persii přinejmenším dočasně důležitých politických zisků a 

to zejména ve srovnání s britskou neochotou dosáhnout svých cílů obdobným způsobem. 

Současně tím zasadilo i citelný úder britským zájmům a pozicím v zemi, pro které 

představovala nová sovětská politika nevítaný precedens a v důsledku i nebezpečné ohrožení 

                                                            
36 Volodarsky, The Soviet Union, 15. 
37 DVP SSSR I, č. 64, s. 104. 
38 Ibid., č. 130, s. 243. 
39 Volodarsky, The Soviet Union, 16. 
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(odtud i již dříve zmiňovaný britský tlak na Bravinovo vypovězení ze země). Bravinova 

činnost při tom sehrála nemalou roli, protože jeho akce pomáhaly posílit prosovětské a 

proruské cítění v Persii. Ohlas jeho akcí mezi perskou veřejností byl více než příznivý.  

 V této souvislosti je zajímavé stanovisko bývalého carského vyslance von Ettera 

k Bravinovým aktivitám. Von Etter jim zapáleně odporoval a dokonce se snažil přesvědčit 

sovětskou stranu, že její akce jsou nerozumné. Uprostřed léta, 4. července 1918 se 

telegraficky obrátil na komisaře zahraničních věcí Turkestánské sovětské federativní 

republiky, která tvořila součást RSFSR, a stěžoval si, že Bravin ve snaze získat popularitu a 

pozice v Persii zcela bezohledně rozrušuje ruská historická, politická a soudní práva v Persii, 

zajištěná smlouvami a zvyky.40 Von Etter tak očividně nadřazoval ruské zájmy v Persii, tak 

jak je chápal, domácímu boji mezi bolševiky a jejich odpůrci a snažil se přesvědčit sovětskou 

stranu o chybnosti její politiky vůči Persii. 

Mezitím bylo 23. března 1918 ukončeno stažení ruských vojsk z perského území. K jeho 

provedení již počátkem roku vedení Kavkazské Rudé armády vyslalo do severní Persie 

zvláštní sovětskou vojenskou misi. Na organizaci evakuace se kromě toho podílel Sovět 

pracujících, vojenských zástupců a společenských organizací v Anzelí, složený z příslušníků 

ruské armády a představitelů místního obyvatelstva, který se považoval za pobočku 

sovětských orgánů v Baku.41 Některé jednotky se nicméně odmítly podrobit příkazu a zůstaly 

v Persii. Jednalo se např. o oddíly generála Baratova, který mj. udržoval těsné styky 

s bývalým vyslancem von Etterem, který posléze i se svým vojskem přešel na britskou stranu 

či část ruského oddílu v Chorásánu. Perská vláda požadovala jejich okamžité stažení.42 

Sovětská vláda však upozornila, že všechny sovětské jednotky již byly staženy. Nicméně 

vyjádřila ochotu po dohodě s perskou vládou zasáhnout proti „kontrarevolučním 

jednotkám“.43 

Mnohem závažnější problém však představovala skutečnost, že ruského stažení záhy 

využili Britové. Britové po vypovězení britsko-ruské smlouvy z roku 1907 a po podpisu brest-

litevské mírové smlouvy se zeměmi Ústředních mocností nemohli doufat, že sovětská strana 

bude dodržovat dřívější ruské závazky. Usoudili proto, že dřívější rozdělení Persie na sféry 

britského a ruského vlivu (s neutrální sférou uprostřed) ztratilo smysl. Pokusili se tudíž využít 

                                                            
40 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 29. 
41 Baku a jeho zázemí bylo t. č. jediným místem na jih od Astrachaně, které se nacházelo pod sovětskou 
kontrolou. 
42 DVP SSSR I, č. 156, s. 274. 
43 Ibid. 
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ruského stažení ze severní Persie a počínajících ruských domácích těžkostí, a začali na sever 

vysílat své jednotky z jižní Persie,44 až posléze okupovali téměř celou zemi. Od získání úplné 

kontroly nad Persií45 si slibovali, že tak bude vyplněno mocenské vakuum vzniklé po 

sovětském stažení, čímž bude zabráněné případnému německo-osmanskému (a eventuálně i 

sovětskému) pronikání do tohoto prostoru. Současně s tím však chtěli upevnit své celkové 

pozice v Persii a vyhnout se tak negativním důsledkům, které pro ně mohla mít nová sovětská 

politika rezignace na dřívější ruská práva coby nežádoucí precedens.  

Britský postup byl pro Rusy přirozeně nežádoucí. V přítomnosti britských vojsk v severní 

Persii sovětské vedení, a jmenovitě Lenin, vidělo hrozbu pro sovětskou moc v Zakavkazsku.46 

Sovětské Rusko proto velmi brzy mu začalo klást britskému postupu na sever překážky do 

cesty. Výsledkem protikladných snah obou států v Persii nakonec, nehledě na změněné 

okolnosti, byla faktická obnova dřívější (tj. z doby před rokem 1907) britsko-ruské rivality 

v perských záležitostech.  

V polovině května 1918 si Britové vynutili demisi kabinetu 'Ajnoddouleha. Nová vláda, 

v jejímž čele stanul Samsamossoltáneh se však přihlásila ke stejné politice. Avšak ani 

Samsamossoltáneh se neodhodlal k formálnímu uznání sovětské vlády. Považoval však za 

nutné čas od času prohlásit, že jeho kabinet uznal novou ruskou vládu de facto, což bylo 

možné, s přihlédnutím k počínající občanské válce v Rusku, považovat za jednoznačné uznání 

sovětské vlády. 

S ohledem na sovětské proklamace se Samsamossoltáneh pokusil dosáhnout zrušení 

kapitulačního režimu v Persii a 27. července 1918 vyhlásil neplatnost všech předchozích 

smluv a koncesí uzavřených s Ruskem a jinými mocnostmi. Následovala ostrá britská reakce, 

kdy britský diplomatický představitel v Teheránu přirovnal během audience u šáha 

Samsamossoltánehovu deklaraci k vyhlášení války Velké Británii. To šáha velice znepokojilo 

a 6. srpna 1918 byl Samsamossoltánehův kabinet odvolán. Novou vládu sestavil probritský 

exponent Vosúghoddouleh. Jeho návrat47 do funkce předsedy vlády znamenal rozchod 

s dosavadní perskou více či méně realistickou politikou vůči sovětskému Rusku.  

                                                            
44 A to i přes odpor perské vlády, které bylo rozhodnutí o vyslání britských vojsk suše oznámeno britskou nótou 
z 11. března 1918 a která tuto notu odmítla akceptovat. Viz Benab, The Soviet Union and Britain, 126–127. 
45 Nutno dodat, že ne všichni britští představitelé byli s těmito snahami srozuměni. Např. indický místokrál lord 
Chelmsford varoval před nevyhnutelnými důsledky (negativní ohlas mezi muslimským obyvatelstvem, vzestup 
panislámismu apod.) takových záměrů již v prosinci 1917 a doporučoval politické řešení. Viz Volodarsky, The 
Soviet Union, 19–20. 
46 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 36.  
47 Funkci perského ministerského předsedy zastával již od srpna 1916 do května 1917. 
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Vosúghoddouleh z počínající občanské války v Rusku mylně vyvodil, že dny sovětské 

vlády jsou sečteny, a proto jeho vláda podnikla množství kroků, které se v budoucnu ukázaly 

jako podstatná překážka normalizace rusko-perských vztahů. Vosúghoddouleh v první řadě 

umožnil Britům využít perského území k intervenci do Zakavkazska a Zakaspicka. Persie 

navíc začala vznášet vůči Rusku územní nároky48 a odmítla uznat RSFSR.49 V souvislosti 

s tím se podstatně změnil i postoj k sovětské diplomatické misi v Teheránu. 

Počátkem června 1918 byl N. Z. Bravin na vlastní žádost odvolán. Jeho nástupce dostal za 

úkol vybrat předseda Rady lidových komisařů v Baku a její komisař pro zahraniční věci 

Stěpan G. Šaumjan. Šaumjan vybral jako Bravinova nástupce Ivana Osipoviče Kolomijceva.50 

Kolomijcev byl na rozdíl od Bravina bolševik par excelence a navíc plynně ovládal perštinu. 

Do Teheránu dorazil v srpnu 1918.51 Jeho pověřovací listiny však v důsledku počínající 

občanské války nebylo možné vystavit v Moskvě. Namísto toho je v Baku podepsal Stěpan G. 

Šaumjan. Sovětská moc v Baku však byla ještě před Kolomijcevovým příjezdem do Teheránu 

svržena a Vosúghoddouleh odmítl (částečně i pod britským tlakem) uznat Kolomijcevovo 

pověření,52  byť s sebou Kolomijcev přivezl i telegram, ve kterém Moskva nařizovala 

Šaumjanovi jmenovat sovětského diplomatického představitele v Persii.53  

Kolomijcev se nicméně pokusil i navzdory postoji perské vlády etablovat se v Teheránu 

jako oficiální sovětský zástupce. Podobně jako Bravin zahájil rozsáhlou agitační kampaň a 

navázal vztahy s řadou politických skupin a kruhů. Velkou pozornost věnoval také 

neutralizaci bělogvardějské propagandy v Persii.54 V neposlední řadě od něj Moskva 

požadovala informace o severní Persii a zejména o tamních britských aktivitách.55  

S pomocí svých starých kontaktů a přátel se Kolomijcevovi dokonce podařilo setkat se 

zástupcem perského ministra zahraničních věcí, kterého se snažil varovat před nepřátelským 

přístupem Persie k sovětskému Rusku.56 Kolomijcev za dané situace ukázal značnou 

                                                            
48 Perská delegace vyslaná v únoru 1919 na pařížskou mírovou konferenci měla za úkol požadovat předání 
Ázerbájdžánu včetně Baku, Arménie, části Dagestánu včetně přístavního města Derbent, území v Zakaspicku až 
po Aralské moře, Amudarju (tj. fakticky území dnešního Turkmenistánu a části Uzbekistánu). Viz Jusupov, 
Ustanovlenije i razvitije, 53. 
49 Volodarsky, The Soviet Union, 20. 
50 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 37. Ivan Osipovič Kolomijcev, (1892–1919), sloužil v letech 1916–1917 
jako praporčík v Baratovově expedičním sboru v Persii. Po únorové revoluci byl zvolen do Sovětu vojenských 
zástupců a komisařem revolučně vojenského výboru v Anzelí. Do SDDSR[b] vstoupil již před říjnovou revolucí. 
51 Benab, The Soviet Union and Britain, 131. 
52 Trval na jejich potvrzení vládou RSFSR nebo alespoň perským diplomatickým představitelem v Moskvě 
Asadem Bahadurem Chánem. Viz Makejev et al., Centralnaja Azija, 120. 
53 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 37. 
54 Benab, The Soviet Union and Britain, 132. 
55 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 38. 
56 Volodarsky, The Soviet Union, 21. 
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flexibilitu a vědom si, že oficiální uznání RSFSR perskou vládou není na pořadu dne, navrhl 

perskému zástupci začít jednání o některých důležitých konkrétních problémech.57 Zástupce 

perského ministra zahraničních věcí jej na oplátku ujistil, že Persie chová vůči sovětskému 

Rusku přátelství, ale z obavy před Brity je nemůže otevřeně projevit a to včetně formálního 

navázání oficiálních diplomatických vztahů. Varoval také Kolomijceva, že pobyt v Teheránu 

pro něj není bezpečný a doporučil mu, aby opustil zemi.58  

Kolomijcev to ovšem odmítl. Namísto toho požadoval, aby mu bylo výměnou za to, že 

nebude požadovat oficiální uznání své mise, povoleno jednat jako de facto sovětský zástupce 

v Teheránu, s tím, že mu bude zajištěn bezpečný pobyt a volné spojení s Moskvou. Současně 

slíbil, že nebude nic namítat proti činnosti bývalého carského vyslance von Ettera, ale 

výměnou požadoval, aby s ním perská vláda konzultovala všechny záležitosti týkající se 

Ruska a repatriaci ruských občanů provedla pouze prostřednictvím jeho mise. Trval také na 

tom, aby sovětské misi bylo poskytnuto právo využívat poštovní, telegrafní a kurýrní spojení 

a aby vedoucím příslušníkům sovětské mise byla zajištěna nedotknutelnost na základě 

principu vzájemnosti.59  

Kolomijcevova činnost v Persii značně znepokojovala Brity, kteří přiměli perské 

ministerstvo zahraničních věcí, aby Kolomijceva varovalo před oficiálním vystupováním, 

coby sovětského zástupce. Kolomijcev však tato varování ignoroval a svou kampaň 

v Teheránu ještě znásobil. Začal např. vyjednávat se skupinou perských obchodníků o obnově 

obchodu s Ruskem, fakticky přerušeného počínající občanskou válkou a britskou blokádou 

podél rusko-perských hranic, protestoval proti narušení ruských hranic perskou armádou u 

Serahsu apod. Systematicky při tom využíval protibritského cítění mezi perským 

obyvatelstvem. Podařilo se mu v Teheránu získat množství nových přátel, kteří byli ovlivněni 

zejména jeho odvahou. Získal sympatie i mnoha perských představitelů, kteří sice odmítali 

myšlenky prosazované sovětským Ruskem, ale současně považovali politiku 

Vosúghoddouleha vůči sovětskému Rusku za ponižující z hlediska perské cti. 

Ani tak rozsáhlá perská podpora však sovětskou diplomatickou misi nakonec neuchránila 

před likvidací. V neděli 3. listopadu 1918 byla budova mise na popud H. von Hildebranda, 

rady bývalého carského vyslanectví, přepadena perskými kozáky vedenými ruskými 

důstojníky. Pracovníci sovětské mise byli zatčeni a později deportování do Mezopotámie a 

Indie. Kolomijcevovi se nicméně podařilo zatčení vyhnout. 
                                                            
57 Ibid., 21–22. 
58 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 40.  
59 Ibid., 41. Viz též Volodarsky, The Soviet Union, 22. 
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Analogický zákrok byl podniknut i proti představitelům konzulární mise Turkestánské 

sovětské federativní republiky, kterou v září 1918 vyslala Rada lidových komisařů této 

sovětské republiky se souhlasem Moskvy s ohledem na obtížnou situaci v zásobování 

potravinami do perského Chorásánu.60  

Likvidace sovětských diplomatických misí v Persii vyvolala v Teheránu vlnu 

nespokojenosti a protestů. Kolomijcev mohl těchto sympatií plně využít a až do dubna 1919 

se skrývat u svých přátel. Souběžně s tím vehementně protestoval prostřednictvím množství 

nót adresovaných perskému ministerstvu zahraničních věcí proti likvidaci sovětské mise. 

Obrátil se také na Brity, jejichž snaha o likvidaci sovětských agentů v Persii stála v pozadí 

celé akce, a prorocky je varoval, že jednou nastane doba, kdy budou jednat s Moskvou, a 

tehdy budou muset vysvětlit, co se stalo se sovětskou diplomatickou misí v Teheránu.61 

V dubnu 1919 se Kolomijcev rozhodl opustit Persii a vydal se do Baku, odkud informoval 

Moskvu o osudu své mise. Lidový komisař zahraničních věcí G. V. Čičerin pak na základě 

jeho zprávy 16. dubna 1919 zaslal rádiem britské vládě ostrou protestní nótu, ve které si 

stěžoval nejen na násilnou likvidaci sovětské diplomatické mise, ale také na narušování 

perské svobody a nezávislosti.62  

V červnu 1919 Kolomijcev dorazil do Moskvy, kde Čičerinovi podal podrobnější zprávu. 

Poté, co byl 17. července 1919 znovu jmenován sovětským diplomatickým představitelem 

v Persii, se odebral zpět do Teheránu. Vezl s sebou sovětskou nótu z 26. června 1919.63 

Náměstek lidového komisaře zahraničních věcí L. M. Karachan v ní, v návaznosti na 

sovětskou nótu z 14. ledna 1918, zopakoval hlavní principy sovětské zahraniční politiky vůči 

Persii. Principy zahrnovaly anulaci všech perských plateb za carské pohledávky, závazek 

Ruska nevměšovat se již nikdy do otázky perských příjmů (zejména cel a poplatků), dále 

souhlas s volným užíváním Kaspického moře Peršany, příslib úpravy rusko-perských hranic 

v souladu s principem sebeurčení, příslib ukončení činnosti všech ruských státních a 

soukromých koncesí a převedení Účetně-zápůjční banky Persie, telegrafní linky Mašhad – 

                                                            
60 Úkolem mise, v jejímž čele stál předseda Kokandského sovětu E. N. Babuškin, bylo podniknout zkušební 
nákupy rýže a jiných potravinářských produktů a vyjasnit podmínky prodeje ruského zboží v Persii. Po příjezdu 
do Mašhadu však byli Babuškin i oba jeho spolupracovníci – obchodní agent Kalašnikov a tajemník Afanasjev – 
zatčeni a uvězněni britským vojskem a po následující dva roky internováni v Indii. Rada lidových komisařů 
Turkestánu proti zatčení své mise ostře protestovala v notě zaslané 6. listopadu 1918 britským úřadům v Indii 
k předání perské vládě v Teheránu, avšak bez jakéhokoliv výsledku. Viz Makejev et al., Centralnaja Azija, 123. 
Viz též Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 45–46. 
61 Volodarsky, The Soviet Union, 23. 
62 G. K. Dějev et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom II, (Moskva: Gospolitizdat, 1958), č. 87, s. 
130–131 (dále jen DVP SSSR II). 
63 Benab, The Soviet Union and Britain, 133. 
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Sístán, telegrafních linek v Astarabádské oblasti a všech dalších ruských telegrafních a 

telefonních linek v Persii, dále silnice Anzelí – Teherán a všech dalších silnic, postavených 

ruskou armádou v severní Persii v letech 1914–1918 a přístavních zařízení v Anzelí (včetně 

elektrárny a všech budov a mol) do rukou perského lidu (s podmínkou vyrovnání závazků 

vůči zaměstnancům těchto zařízení). Karachan dále přislíbil likvidaci ruské exteritoriality 

(včetně konzulárního soudnictví), zrušení Pravoslavné duchovní misie v Urmiji,64 

přezkoumání otázky pozemkového vlastnictví ruských občanů v Persii, otevření rusko-perské 

hranice pro volný průjezd i průvoz zboží (včetně tranzitu), vypracování nových železničních, 

lodních a jiných tranzitních tarifů na přepravu perského zboží sovětskými dopravními 

prostředky, ruský závazek vzdát se organizace perských ozbrojených sil a konečně závazek 

umožnit Persii jmenovat konzuly do všech měst Ruska, Turkestánu, Zakaspické oblasti, 

Buchary a Chivy. V závěru nóty Karachan vyjádřil naději, že tento sovětský krok otvírá 

novou éru v dějinách rusko-perských vztahů. 

Kolomijcev však do Teheránu již nedojel. Po strastiplné cestě přes Kaspické moře byl po 

příjezdu do Persie zatčen bělogvardějskými důstojníky v britských službách65 a následně 

v srpnu 1919 zastřelen během eskortování do města Bandar-e-Gaz.66 Lidový komisař 

zahraničních věcí G. V. Čičerin následně zaslal perské vládě ostrý protest.67 Perská vláda jej 

však nechala bez přímé odpovědi. Místo odpovědi měsíc Kolomijcevově zavraždění uzavřela 

své velvyslanectví v Rusku a téměř současně začala vůči RSFSR uplatňovat hospodářskou 

blokádu.68 

 

Diplomatické kontakty mezi Moskvou a Teheránem byly Kolomijcevovým zavražděním 

fakticky na více než půl roku přerušeny. Persie se t. č. nacházela zcela pod britskou kontrolou.  

Britové okupovali celou zemi, převzali kontrolu a financování perské kozácké divize vedené 

bývalými carskými důstojníky a vypláceli subsidie perskému šáhovi a perské vládě, která 

zcela spojila svůj osud a osud země s Velkou Británií.69 Britové, pro které Persie 

                                                            
64 K činnosti misie viz E. S. Zenaišvili, „Iz istorii školnoj i religiozno-prosvětitelskoj dějatělnosti innostrannych 
gosudarstv v severnom Irane“, in Arabskije strany, Turcija, Iran, Afganistan. Istorija, ekonomika, ed. Ludmila 
Michajlovna Kulagina et al. (Moskva: Nauka, 1973), 69–78. 
65 Benab, The Soviet Union and Britain, 133. 
66 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 61. 
67 Makejev et al., Centralnaja Azija, 122. 
68 Agajev, Iran v period političeskogo krizisa, 13. 
69 Vláda Vosúghoddouleha k tomu měla celou řadu dobrých důvodů počínaje britskou okupací země, 
minimálním vlivem Ruska zmítaného občanskou válkou na perské záležitosti, chaotickou hospodářskou situací a 
přesvědčením, že Velká Británie má zájem na Persii jako na silném nárazníkovém státu mezi Indií a sovětským 
Ruskem konče.  Viz Volodarsky, The Soviet Union, 26 a nn. 
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představovala důležitý a možná nejdůležitější článek v plánu ministra zahraničních věcí lorda 

Curzona vytvořit řetěz probritských států od Středozemního moře po Pamír, 9. srpna 1919 

vnutili perské vládě podpis nové britsko-perské smlouvy.70 Velká Británie získala garance 

vlastnictví dříve získaných podniků a koncesí a možnost dosadit své poradce do perského 

státního aparátu a do armády. Perská vláda se kromě toho zavázala spolupracovat s Brity 

v otázce zlepšení systému komunikací a v otázce úpravy celních tarifů. Výměnou za tyto 

rozsáhlé ústupky měla získat půjčku ve výši 200 000 liber.71 Celkově shrnuto, Britové touto 

dohodou fakticky legalizovali svou kontrolu nad Persií a přeměnili ji ve svůj protektorát. 

Mezi perskou veřejností se proti britsko-perské smlouvě vzedmula vlna odporu, živená 

celou řadou ústrků ze strany Britů a jejich okupačních vojsk, zejména pak bezohlednými 

rekvizicemi potravin, které v řadě oblastí vyhrotily situaci na pokraj hladomoru.72 

Nacionalisté byli znepokojeni pokračující britskou snahou přeměnit Persii v britský vazalský 

stát. Rovněž statkáři, obchodníci a řemeslníci v severní Persii, kteří byli zainteresovaní na 

obnově obchodu s Ruskem, byli smlouvou zklamáni, jelikož navzdory ujištěním 

ministerského předsedy Vosúghoddouleha jim Britové neposkytli žádné významné ústupky, 

které by kompenzovaly jejich ztráty z uzavření ruského trhu.73 S postupujícím časem pak 

nespokojenost se smlouvou, potažmo s vládou Vosúghoddouleha dále narůstala. Pro perského 

premiéra proto začalo být žádoucí zlepšit své vztahy se sovětským Ruskem. 

Pro sovětskou vládu však Vosúghoddouleh nebyl přijatelným partnerem. Jeho 

protisovětské akce – likvidace Kolomijcevovy mise v listopadu 1918, následné zavraždění 

Kolomijceva v létě 1919, a jakož i pokusy vyjednávat s musavatistickou vládou Ázerbájdžánu 

o připojení bývalého ruského Ázerbájdžánu k Persii jako autonomní provincie – jej 

v sovětských očích učinily krajně nedůvěryhodnou figurou a překážkou normalizace rusko-

perských vztahů.74 Kromě toho podpis britsko-perské smlouvy ze srpna 1919 nemohl 

nevyvolat u sovětské vlády obavy.  

                                                            
70 Navzdory mnoha takovým obviněním perský premiér Vosúghoddouleh nebyl žádný placený britský agent 
(byť v souvislosti s podpisem dohody od Britů převzal nemalý úplatek) a během jednání o smlouvě důsledně 
trval na anulování britsko-ruské dohody z roku 1907, na ukončení britské okupace a na anulování všech koncesí. 
Nakonec se mu podařilo původní britské nároky značně zmírnit a výsledná smlouva tak z britského hlediska 
představovala umírněný kompromis. Blíže k tomu viz Volodarsky, The Soviet Union, 26. 
71 Benab, The Soviet Union and Britain, 137. 
72 Volodarsky, The Soviet Union, 24. Kromě toho např. perské delegaci na pařížské mírové konferenci nebylo po 
britském zákroku umožněno slyšení. Britové navíc přinutili šáha, aby jmenoval novým ministrem zahraničních 
věcí prince Firúze Mirzu Nosratoddouleha, aniž by předtím zajistili rezignaci či alespoň odvolání jeho 
předchůdce apod. Blíže k tomu viz Benab, The Soviet Union and Britain, 140. 
73 Zastavení dovozu ruského zboží kromě toho vedlo k obrovskému nárůstu cen cukru, textilu a petroleje, což 
vnitropolitickou situaci v Persii dále vyostřilo. Viz Agajev, Iran v period političeskogo krizisa, 24–25. 
74 Volodarsky, The Soviet Union, 31. 
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Poté, co Moskva získala podrobnější informaci o britsko-perské smlouvě, její vztah 

k Persii se podstatně proměnil.75 Jestliže se doposud sovětská politika soustředila na 

odsuzování britského vlivu v Persii a sledovala umírněnou politiku ve vztahu k vládám 

Mostofíolmamaleka a Samsamossoltáneha v naději, že se jí podaří přesvědčit perské úřady o 

sovětském přátelství, nyní tuto politiku zcela opustila. Perská vláda začala být považována za 

prakticky rovnocenného nepřítele sovětských zájmů, jakým byla britská moc. Moskva se nově 

začala orientovat na spolupráci s perským obyvatelstvem.  

Výrazem této nové orientace se stala prohlášení k perským dělníkům a rolníkům vydané G. 

V. Čičerinem a jeho spolupracovníkem vedoucím oddělení muslimského Blízkého východu 

lidového komisariátu zahraničních věcí Narimanem Narimanovem necelé tři týdny po 

podpisu britsko-perské smlouvy. Autoři výzvy proti sobě postavili britskou a sovětskou 

politiku v Persii a rekapitulovali jejich vývoj během posledního asi jednoho a půl roku. 

Jménem sovětské vlády dále oznámili, že RSFSR neuznává britsko-perskou dohodu, která 

fakticky sloužila Britům k ovládnutí Persie a potvrdili sovětské nabídky předložené v nótě 

z 26. června 1919. Výzva také vyjadřovala přesvědčení, že rusko-perské vztahy se v blízké 

budoucnosti zlepší, jakmile Rudá armáda dosáhne cestou přes sovětský Turkestán hranic 

Persie. V závěru pak výzva obsahovala ujištění o solidaritě s perskými masami.76  

Čičerin následně adresoval perským úřadům nótu, ve které je oficiálně informoval, že 

sovětské Rusko odmítá uznat britsko-perskou dohodu a znovu upozornil na sovětské 

ústupky.77 

Když se sovětská výzva stala v Persii známá, perská odpověď byla jednoznačná. Perští 

nacionalisté viděli ve zlepšení vztahů s RSFSR prostředek odporu proti britskému vlivu. Začal 

narůstat tlak na normalizaci persko-sovětských vztahů, přinejmenším v hospodářské rovině, a 

současně i odpor proti britsko-perské smlouvě, který se mimo jiné projevoval vzestupem 

revolučně separatistických hnutí v severních provinciích Persie, zejména v provincii Gílán. To 

do budoucna poskytovalo značný manévrovací prostor pro sovětskou politiku.  

Sovětské vedení poměrně záhy uznalo potenciál těchto hnutí a doufalo, že prostřednictvím 

revoluční agitace, jakož i efektivní pomocí protibritským povstáním v Gílánu a perském 

Ázerbájdžánu se mu podaří ovlivnit vedení těchto hnutí ve svůj prospěch, ale také, že tím 

přinutí perskou vládu změnit vztah k sovětskému Rusku. V souvislosti s tím začali být do 

Persie vysíláni agenti, jejichž cílem bylo šířit sovětskou propagandu a formovat prosovětské 
                                                            
75 Benab, The Soviet Union and Britain, 153. 
76 DVP SSSR II, č. 155, s. 238–242. 
77 Benab, The Soviet Union and Britain, 154. 
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organizace.78 Širší sovětské angažovanosti v Persii však prozatím bránily bariéry vytvářené 

Děnikinovou kontrolou přístupů ke Kavkazu a Kaspickému moři, jeho kaspickým loďstvem a 

existencí musavatistické vlády v Ázerbájdžánu. Spojení přes Turkestán a Chorásán bylo sice 

po stažení britských vojsk ze Zakaspicka v březnu 1919 a obnovy spojení mezi centrálním 

Ruskem a Turkestánem v polovině září 1919 ve srovnání s touto cestou relativně otevřené, 

avšak celková slabost sovětských pozic v Turkestánu, jakož i příliš velká vzdálenost 

(Turkestánu od centrálního Ruska, Chorásánu od Teheránu) nedávala reálnou možnost 

ovlivňovat situaci v perském hlavním městě a jeho okolí. To ovšem perské vládě a Britům 

nebránilo žít v průběhu celého druhého pololetí roku 1919 ve stálých obavách ze sovětsko-

afghánské invaze do severovýchodní Persie.79 

 

3.2 Pokus o vývoz revoluce do Persie? 

3.2.1 Sovětská intervence v Anzelí 

Bariéry bránící přímému spojení mezi sovětským Ruskem a Persií padly v dubnu 1920 po 

ustavení sovětské moci v Ázerbájdžánu a po zahnání zbytků Děnikinových sil do 

severoperského kaspického přístavu Anzelí. Situace pro obnovu sovětsko-perských vztahů, 

bez jejichž úpravy zůstávala situace na jižní hranice sovětského Ruska, stejně jako 

mezinárodní postavení Persie, nestabilní a ve stavu potenciálního ohrožení, tak byla příznivá. 

Proces obnovy vztahů však byl náhle přerušen tzv. Anzelíjskou operací Rudé armády. 

Po porážce Děnikinovy armády část jejích zbytků ustoupila na zabavených ruských 

obchodních lodích přes Kaspické moře do severoperského kaspického přístavu Anzelí. 

Současně se sem stáhly i zbytky Děnikinova Kaspického loďstva a část stoupenců bývalé 

musavatistické vlády Ázerbájdžánu. V Anzelí se tak pod britskou ochranou soustřeďovaly 

poměrně velké síly, které se s britskou pomocí připravovaly na obnovu bojů proti sovětskému 

Rusku.80  

Přítomnost výše zmíněných vojsk v Anzelí přirozeně zneklidňovala sovětské představitele, 

kteří se obávali o bezpečnost sovětských pozic v kaspickém regionu. Zvláště v situaci, kdy 

sovětské Rusko nedisponovalo v Kaspickém moři dostatečně silný loďstvem, hrozilo, že by 

                                                            
78 Donald Cameron Watt, ed., British Documents on Foreign Affairs: Report and Papers from the Foreign Office 
Confidential Print, Part II, Series A, Volume 2 (University Publications of America, 1984), č. 2, s. 1 (dále jen 
BDFA II, A, 2). 
79 Viz např. Donald Cameron Watt, ed., British Documents on Foreign Affairs: Report and Papers from the 
Foreign Office Confidential Print, Part II, Series A, Volume 1(University Publications of America, 1984), č. 44, 
s. 217, č. 50, s. 240 a č. 84, s. 314–315 (dále jen BDFA II, A, 1). Viz též BDFA II, A, 2, č. 2, s. 1, č. 12, s. 8 a č. 
35, s. 29. 
80 Makejev et al., Centralnaja Azija, 126. 
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přinejmenším mohlo dojít k upevnění britské kontroly nad Kaspickým mořem, ne-li k jevům 

ještě méně vítaným. To bylo pro sovětské Rusko v každém případě nežádoucí nejen 

z bezpečnostních a strategických důvodu, ale i s ohledem na skutečnost, že nepřátelská 

kontrola Kaspického moře blokovala nejrychlejší a relativně nejpohodlnější cestu pro 

dodávky ázerbájdžánské ropy z nedávno ovládnutého Baku přes Astrachaň do centrálního 

Ruska.81 Stranou ovšem nelze nechat ani sovětský zájem na získání tankerů odvezených 

Děnikinovými námořníky do Anzelí.82  

Před sovětskými námořními silami v Kaspickém moři v každém případě vyvstal úkol 

za této situace ovládnout Kaspické moře.83 To ovšem předpokládalo neutralizaci zbytků 

Děnikinova Kaspického loďstva v Anzelí. V polovině března 1920 se proto F. F. 

Raskolnikov, velitel sovětské Volžsko-kaspické flotily dotázal lidového komisaře vojenství L. 

D. Trockého, jak naložit s Děnikinovým loďstvem v Anzelí, respektive jak postupovat vůči 

Persii, a zda je možné přenést bojové operace na její území.84 

L. D. Trockij v reakci na tento podnět navrhl v telegramu Leninovi a Čičerinovi z 20. 

dubna 1920 vyčistit Kaspické moře od Děnikinova loďstva a to i za cenu, že bude nutné 

provést vylodění na perském území. Trockij v takovém případě považoval za nutné, aby o 

jeho provedení byly informovány nejbližší perské úřady s tím, že cílem operace bude výlučně 

odzbrojení bělogvardějských lodí kotvících v perském přístavu, a že perské území zůstane pro 

sovětskou stranu nedotknutelné. Po splnění cílů operace se sovětské síly měly stáhnout zpět.85 

Lenin tento plán v telegramu Trockému a Čičerinovi plně schválil.86  

V noci na 18. května 1920 se v severoperském kaspickém přístavu Anzelí za pomoci 

Kaspické flotily vylodily jednotky sovětské 11. armády s deklarovaným cílem získat zpět 

lodě, odvlečené bělogvardějci, a eliminovat bělogvardějské a britské síly ve městě. Sovětské 

jednotky během několika hodin zcela vyčistily Anzelí od bělogvardějských i britských vojsk, 

která v panice uprchla směrem k Reštu. V Anzelí po sobě sovětským silám zanechala bohatou 

kořist.87  

                                                            
81 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 85. 
82 Moisej Aronovič Persic, ed., Persidskij front mirovoj revolucii. Dokumenty o sovětskom vtorženii v Giljan 
(1920–1921) (Moskva: Kvadriga, 2009), č. 1, s. 18 (dále jen Persidskij front). 
83 Moisej Aronovič Persic, Zastenčivaja intervencija. O sovětskom vtorženii v Iran i Bucharu v 1920–1921 gg. 
(Moskva: Muravej-Gajd, 1999), 90. 
84 Persidskij front, č. 1, s. 18. 
85 Ibid., č. 4, s. 20. Viz též Jan Marinus Meijer, ed., The Trotsky Papers 1917–1922, sv. II (Haag – Paříž: Mouton 
1971), č. 522, s. 146–147 (dále jen The Trotsky Papers II). 
86 Persidskij front, č. 4, s. 20. Viz též The Trotsky Papers II, č. 522, s. 146–147. 
87 Šlo o jednak zbytky Děnikinova loďstva v sestavě 10 pomocných křižníků, 7 nákladních lodí a 4ozbrojené 
motorové čluny. Dále pak o množství dalšího vojenského materiálu: 50 děl, 6 hydroplánů, 20 radiostanic, 20 000 
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Souběžně s vylodění v Anzelí překročil perskou hranici v oblasti Astary sovětský jezdecký 

oddíl, jehož úkolem bylo odvést pozornost a zároveň zakročit proti zbytkům vojsk bývalé 

musavatistické armády Ázerbájdžánu. Oddíl posléze na nějakou dobu okupoval města Astara 

a Ardabíl, nicméně pod tlakem místních kmenů se byl za těžkých ztrát nucen stáhnout.88 

Celá operace byla podniknuta nehledě na skutečnost, že perská vláda projevila ochotu lodě 

zavlečené do Anzelí vrátit. Na perské straně se totiž v průběhu dubna 1920 začaly ozývat 

vlivné hlasy ve prospěch normalizace sovětsko-perských vztahů.89 Proti nim však nadále 

působil tlak Velké Británie. Ministerský předseda Vosúghoddouleh se proto nakonec rozhodl 

hrát dvojí hru. Dementoval jakékoliv úmysly o navázání vztahů se sovětským Ruskem. 

Současně ale počátkem května 1920 zaslal sovětské vládě nótu, ve které jménem perské vlády 

vyjádřil ochotu normalizovat vztahy se sovětským Ruskem a Ázerbájdžánem. 

Vosúghoddouleh v nótě sděloval, že perská vláda uznala nezávislost sovětského 

Ázerbájdžánu a vyjádřil morální uspokojení nad dekretem sovětské vlády z roku 1918, kterým 

tato uznala nezávislost Persie. Dále v nótě nabídl uzavření dohody s ruskou i ázerbájdžánskou 

vládou a oznámil svůj úmysl vyslat za tímto účelem do Baku a Moskvy dvě diplomatické 

mise. V souvislosti s tím vyjádřil přesvědčení perské vlády, že Rusko dodrží své předchozí 

proklamace, týkající se perské nezávislosti a anulování dohod uzavřených do října 1917. 

Vosúghoddouleh současně garantoval navrácení ruských a ázerbájdžánských lodí jsoucích 

toho času v Persii90 a navrhl obnovu poštovního a telegrafního spojení a obchodních styků.91 

Nóta perského ministerského předsedy byla zachycena radiostanicí pomocného křižníku 

Rosa Ljuksemburk, kotvícího v Baku, v okamžiku, kdy přípravy k vylodění v Anzelí byly již 

v plném proudu. F. F. Raskolnikov, který byl zodpovědný za vedení operace v Anzelí, se 

ovšem nehledě na ústupky a garance nabízené v nótě Vosúghoddoulehem, očividně rozhodl 

provést operaci v Anzelí bez ohledu na perskou iniciativu. Záměrně proto nótu zaslal do 

Moskvy až 14. května 1920, tj. čtyři dny před plánovaným vyloděním sovětských sil v Anzelí. 

Nótu navíc odeslal do Moskvy pozemní cestou, takže zde byla doručena až časně z rána 18. 

                                                                                                                                                                                          
granátů a množství strategických surovin, jako byla bavlna, ropa atd. Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 84. Viz 
též Vladimir Leonidovič Genis, Krasnaja Persija. Bolševiki v Giljaně. 1920–1921 (Moskva: Centr 
strategičeskich i političeskich issledovanij, 2000), 68. 
88 Alijev, Istorija Irana, 119. 
89 Tyto hlasy byly vesměs motivovány hospodářskými a politickými zájmy, jakož i obavami ze sovětského 
vpádu do Persie. Vedle nátlaku obchodních a nacionalistických kruhů a jejich tisku šlo sem lze počítat i 
prohlášení ministra zahraničních věcí prince Firúze, pronesené v Londýně pro list The Times, ve kterém se princ 
vyslovil ve prospěch normalizace sovětsko-perských vztahů (princ Firúz v Londýně mj. sondoval britské názory 
na tuto věc). Viz Alijev, Istorija Irana, 100. Viz též Volodarsky, The Soviet Union, 32–33. 
90 Tj. zavlečených do Persie prchajícími zbytky Děnikinovy armády. 
91 Persidskij front, č. 8, s. 24–26. 



223 

 

května 1920, tj. v okamžiku, kdy operace v Anzelí již začala.92 Raskolnikov se navíc krátce 

před zahájením operace dozvěděl, že Děnikinovo loďstvo v Anzelí bylo z části internováno 

Brity a zčásti perskými úřady a tudíž již nepředstavovalo přímou hrozbu.93 

Moskva nicméně na Vosúghoddoulehovu iniciativu obratem odpověděla. V nótě z 20. 

května 1920 uvítala rozhodnutí perské vlády vyslat diplomatickou misi do Moskvy za účelem 

navázání diplomatických vztahů a vyjádřila připravenost ihned obnovit poštovní a telegrafní 

spojení. Současně znovu potvrdila principy sovětské politiky vůči Persii, tak jak je perské 

vládě sdělila dříve. Čičerin v této souvislosti nevynechal příležitost vyčíst perské vládě její 

dřívější neochotu přiznat oficiální uznání sovětským zástupcům v Teheránu a její nečinnost 

při likvidaci sovětské diplomatické mise v Persii na podzim 1918 a při zavraždění I. O. 

Kolomijceva v létě 1919. Sovětské Rusko na to nyní bylo ochotno zapomenout, Čičerin však 

požadoval garance bezpečnosti pro novou ruskou diplomatickou misi a pro ruské konzuly 

v Persii před násilím ze strany cizích vojsk pobývajících v zemi.94 

Pět dní po vylodění v Anzelí pak Čičerin informoval nótou ministra zahraničních věcí 

Persie prince Firúze Mirzu Nosratoddouleha o cílech této operace. Celou záležitost dal do 

spojitosti s přebýváním Děnikinových vojsk v severní Persii, jejichž tamní koncentrace podle 

Čičerina představovala stálé ohrožení pro sovětské pozice v regionu, pro bezpečnost obchodní 

plavby v Kaspickém moři a pro nerušené spojení mezi Persií a sovětským Ruskem. Cílem 

operace proto byla likvidace posledních zbytků Děnikinových vojsk. Čičerin však současně 

uvedl, že operace byla provedena místním velitelem bez vědomí sovětské vlády. V závěru 

nóty pak svůj perský protějšek ujistil, že výsadek dostal příkaz opustit perské území ihned, 

jakmile pomine válečná nutnost a jakmile bude v Kaspickém moři obnovena svobodná a 

bezpečná plavba.95  

Verze předložená Čičerinem princi Firúzovi ovšem neodpovídala plně skutečnosti. 

Raskolnikov nejednal z vlastní iniciativy, ale na příkaz Moskvy. Čičerin se však obával, aby 

operace v Anzelí nezhatila připravované sovětsko-britské rozhovory v Londýně,96 a Moskva 

se proto na venek od akce v Anzelí distancovala. Aby sovětská strana podpořila fikci, že za 

                                                            
92 Ibid., č. 8, s. 24–25. 
93 Alijev, Istorija Irana, 118. 
94 DVP SSSR II, č. 354, s. 535–537. 
95 Ibid., č. 360, s. 542–543. 
96 Rozhovory byly zahájeny 31. května 1920. Za sovětskou stranu je vedl lidový komisař zahraničního obchodu 
L. B. Krasin a za Velkou Británii kancléř pokladu Robert Horne. Jejich výsledkem byl podpis sovětsko-britské 
obchodní dohody z 16. března 1921. 
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operaci nenese žádnou odpovědnost, bylo na zasedání politbyra ÚV KSR[b] rozhodnuto o 

Raskolnikovově odvolání a jeho jmenování velitelem Baltského loďstva.97  

Ve stejném opatrném duchu se nesl i telegram Čičerinova náměstka Karachana, který 

zaslal krátce po vylodění v Anzelí předsedovi Kavkazského byra ÚV KSR[b] G. K. 

Ordžonikidzemu a F. F. Raskolnikovovi. Vyzval je v něm, aby vydali prohlášení, že Anzelí 

zůstává navzdory přítomnosti sovětských vojsk územím pod perskou suverenitou, a varoval 

je, aby sovětské jednotky za žádných okolností neopouštěly hranice města.98  

Vosúghoddouleh se navzdory výše uvedeným sovětským ujištěním ihned po vylodění 

sovětských vojsk v Anzelí obrátil na Velkou Británii s žádostí o pomoc. Avšak bezvýsledně.99 

Velká Británie neměla v Persii dostatečné množství vojáků. Navíc byla již příliš vyčerpána a 

unavena předchozí světovou válkou a následně i množstvím jiných zájmů na Blízkém 

východě. Značnou britskou pozornost poutala rovněž neklidná situace v Indii. Velká Británie 

tak zkrátka nemohla riskovat další konflikt. A jelikož nevyšel ani pokus obrátit se s žádostí o 

pomoc na Společnost národů,100 perské vládě tak nezbylo než řešit situaci diplomatickou 

cestou. Následovala prudká výměna nót mezi Teheránem a Moskvou.  

Na konci května 1920 perská vláda ostře protestovala proti vylodění sovětských vojsk 

v Anzelí nótou ministerského předsedy Vosúghoddouleha. Vosúghoddouleh v nótě odmítl 

oficiální příčinu sovětské okupace Anzelí a požadoval vyklizení Anzelí a Astary s Ardabílem, 

konec narušování perských hranic, ukončení jakékoliv oficiální i neoficiální sovětské 

propagandy v Persii a navrácení nebo nahrazení perského majetku rekvírovaného sovětskými 

úřady na různých místech. Výměnou za to se zavázal nepřipustit na perském území 

přítomnost ruských kontrarevolučních sil. Odmítl však odpovědnost perských úřadů za 

zavraždění I. O. Kolomijceva, které připsal na vrub ruských kontrarevolucionářů. Jménem 

perské vlády však současně potvrdil připravenost vyslat do Moskvy diplomatickou misi a 

přijmout oficiálního sovětského diplomatického představitele v Teheránu. V závěru nóty pak 

sovětskou stranu prorocky varoval, že Persie není na revoluci připravena a snahy o její 

podporu mohly skončit jedině všeobecným chaosem, což by nepochybně uškodilo zejména 

perským dělníkům a rolníkům. V důsledku toho by další pobyt sovětských vojsk v Persii 

                                                            
97 Persidskij front, č. 13, s. 30. 
98 Ibid., č. 15, s. 33. Viz též Volodarsky, The Soviet Union, 35. 
99 Fatemi, Diplomatic History of Persia, 200–201. 
100 Ibid., 214–215. 
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představoval jedině neustálé komplikace a tímto způsobem brzdil obnovu přátelských vztahů 

mezi oběma státy.101 

Na nótu Vosúghoddouleha navázala nóta perského ministra zahraničních věcí zaslaná do 

Moskvy 4. června 1920.102 Nosratoddouleh poznamenal, že takový agresivní akt, jakým bylo 

vylodění v Anzelí, nelze ničím omluvit, zvláště když byl učiněn státem, který veřejně 

odsuzoval použití síly v mezinárodních vztazích a deklaroval, že vztahy s Persií by měly být 

založeny na principu rovnosti a spravedlnosti. Perská vláda proto v reakci na sovětský akt 

stáhla zpět svou dřívější nabídku zahájit rozhovory o normalizaci vztahů.103  

Čičerin na to reagoval nótou z 5. června 1920, zaslanou radiotelegraficky 

Nosratoddoulehovi do Londýna. Zaujal v notě obranný tón a vyjádřil politování nad 

stanoviskem perské vlády. Znovu zdůraznil platnost principů, vyložených zejména v notách 

ze 14. ledna 1918 a 26. června 1919 a připomenutých v notě z 20. května 1920,104 a znovu 

připomněl způsob, jak perská vláda naložila se sovětskými diplomatickými představiteli105 

v předchozích letech. V závěru nóty pak Nosratoddouleha informoval, že příkaz k vyklizení 

Anzelí byl vydán předsedou Revoluční vojenské rady RSFSR již 26. května 1920 a nyní 

znovu zopakován, a ujistil jej, že Rusko podporuje perské snahy o nezávislost.106 

Diplomatická přestřelka tím však neskončila. O týden později Nosratoddouleh adresoval 

Čičerinovi další nótu. V úvodu v reakci na výše zmíněnou nótu sovětského lidového komisaře 

zahraničních věcí ocenil projevené sympatie, avšak k Čičerinovým obviněním namítl, že 

dřívější sovětští představitelé v Teheránu svou činností narušovali mezinárodní právo, jakož i 

neutralitu Persie a nebrali ohled na perská napomenutí. Nosratoddouleh se také distancoval od 

likvidace sovětského diplomatického zastoupení, jakož i sovětských konzulátů a vyjádřil nad 

těmito akty politování. Veškerou zodpovědnost za tyto akty pak připisoval ruským 

kontrarevolučním elementům a cizincům, a ujistil, že se to již nebude opakovat. Současně 

však v nótě předložil souhrn požadavků, jejichž splnění představovalo předpoklad 

k normalizaci sovětsko-perských vztahů. Nosratoddouleh požadoval okamžitý odchod všech 

ruských sovětských vojsk z perského území (a to včetně teritoriálních vod), garance, že 

sovětští diplomatičtí představitelé v Persii se zdrží jakékoliv propagandy a podpory vládě 

nepřátelských elementů, plnou restituci majetku patřícího perské vládě a perským občanům, 

                                                            
101 Persidskij front, č. 22, s. 41–44. 
102 DVP SSSR II, č. 373, s. 559–560. 
103 Volodarsky, The Soviet Union, 36. 
104 Viz výše. 
105 Tj. s N. Z. Bravinem a I. O. Kolomijcevem. 
106 DVP SSSR II, č. 373, s. 557–559. 



226 

 

který byl zabaven sovětskými vojsky, popřípadě poskytnutí náhrady a zejména prohlášení, že 

sovětská vláda v budoucnu nedopustí žádnou agresi proti perskému území a žádné vměšování 

do perských vnitřních věcí.107 

Následovala další Nosratoddoulehova nóta z 18. června 1920,108 doručená do Moskvy 

ovšem až 20. června 1920. Perský ministr zahraničních věcí v ní znovu ocenil ujištění a 

informace, kterých se mu dostalo ve výše zmíněné Čičerinově nótě z 5. června 1920. 

Současně si však stěžoval na nové narušení perské teritoriální nedotknutelnosti incidentem 

před perským městem Astara, kde se podle jeho informací 15. června 1920109 objevila 

sovětská válečná loď, aby posléze ostřelovala město. 

Do třetice se Nosratoddouleh na Moskvu obrátil 20. června 1920, kdy sovětské úřady 

obvinil, že podle posledních zpráv ruská vojska nadále okupovala Anzelí a Rešt a 

organizovala povstání proti perské vládě. 

Čičerin na výše vznesená obvinění reagoval nótami z 20. a 23. června 1920,110 ve kterých 

prince Firúze jménem sovětské vlády kategoricky ujistil, že v daný moment na perském 

území ani v perských teritoriálních vodách již nebyly přítomny žádné sovětské ozbrojené síly; 

s tím, že byly podniknuty kroky, aby údajný incident u města Astara byl vyšetřen. Současně 

se však distancoval od hnutí perského obyvatelstva proti perské vládě.  

Zatímco mezi Moskvou a Teheránem (respektive Londýnem, kde Nosratoddouleh toho 

času pobýval) probíhala tato vzrušená diplomatická komunikace, byly úkoly sovětského 

výsadku v Anzelí dokončeny a 6. června 1920 sovětské jednotky vyklidily perské území a 

odpluly do Baku. Odvezly sebou i ruské obchodní lodě, zavlečené do Baku prchajícími 

děnikinci.111 

Sovětská vláda tím oficiálně považovala celou věc za uzavřenou. Situace v Persii se 

nicméně v důsledku krátkodobého sovětského výsadku v Anzelí notně zkomplikovala. Jak 10. 

června 1920 napsal Karel Radek v listu Izvěstija: „V Persii nejsou žádné sovětské jednotky … 

žádné sovětské jednotky nejsou na perské půdě. Ale „ruské“ myšlenky, komunistické 

myšlenky vtrhly do Persie.“112 

 

 

                                                            
107 Ibid., č. 391, s. 580–581. 
108 Ibid., č. 396, s. 585–586.  
109 Leželo poblíž hranic mezi tehdejší Persií a Ázerbájdžánskou sovětskou socialistickou republikou. 
110 DVP SSSR II, č. 391, s. 580 a č. 396, s. 585. 
111 Makejev et al., Centralnaja Azija, 126. 
112 Citováno podle Volodarsky, The Soviet Union, 37. 
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3.2.2 Sovětská politika a otázka Gílánu na jaře a v létě 1920 

Sovětská intervence a panický útěk britských vojsk podstatně oslabily britskou pozici 

v Persii. Současně s tím upevnily pozice perských nacionalistů, frustrovaných podmínkami 

britsko-perské smlouvy z roku 1919. Bezprostředním projevem této skutečnosti byl vzestup 

secesionisticko-revolučních hnutí v severní Persii, zejména v gílánské provincii, která tvořila 

zázemí sovětskými silami okupovaného kaspického přístavu Anzelí. Pro sovětské vedení, 

které si bylo těchto tendencí dobře vědomo, se tak otvírala cesta, jak nepřímým způsobem 

dosáhnout oslabení britského vlivu v severní Persii a redukovat nebezpečí, že se severní 

Persie znovu stane nástupištěm k intervenci proti RSFSR. V neposlední řadě pak hodlalo 

situace využít k nátlaku na stávající perskou vládu, aby zaujala vstřícnější postoj vůči 

sovětskému Rusku. 

Nacionalistické hnutí, nazývané též džangalíjské,113 mělo v gílánské provincii již starší 

tradice, spojené s ruskou intervencí proti perské revoluci a následnou ruskou okupací severní 

Persie v letech 1911–1918.114 Po stažení ruských vojsk ze severní Persie se toto hnutí v létě a 

na podzim 1918 dostalo do opozice vůči britské vojenské přítomnosti v severní Persii – 

vůdcové džangalíjského hnutí, zejména Mirzá Kúček Chán a Ehsanolláh Chán, mj. plně 

sdíleli nacionalistický pohled na britsko-perskou smlouvu ze srpna 1919 – což Brity v létě 

1919 přimělo vůči džangalíjskému hnutí zasáhnout. Džangalíjské hnutí se nicméně 

z britského zásahu rychle vzpamatovalo a na jaře 1920 jeho početní síla dosahovala už 6 000 

ozbrojených partyzánů,115 kteří se rekrutovali především z řad gílánských rolníků, řemeslníků 

a drobné buržoazie. 

Na přelomu let 1919–1920 džangalíjové navázali kontakty se skupinami protibritsky 

naladěných demokratů v Teheránu a na jaře 1920 se rozhodli požádat sovětské Rusko o 

pomoc v boji proti Britům. Kúček Chán se osobně vydal do Lenkoranu v Ázerbájdžánu, kde 

navázal spojení s bolševickými aktivisty. Počátkem dubna pak obdržel dopis od velitele 

sovětských vojsk na Kavkaze, který jej informoval, že sovětské síly se brzy zmocní Baku.116 

O něco později pak sovětští představitelé Kúčeka Chána informovali o plánu své operace 

v Anzelí.117  

                                                            
113Tj. od džangal = persky les. 
114 Stručný přehled dějin džangalíjského hnutí viz Benab, The Soviet Union and Britain, 159 a nn. 
115 Benab, The Soviet Union and Britain, 167. 
116 Ibid. 
117 Persic, Zastenčivaja intervencija, 94. 
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F. F. Raskolnikov a vojenský komisař 11. armády G. K. Ordžonikidze navzdory původně 

omezenému rozsahu operace usilovali o její pokračování a po sovětském vylodění v Anzelí za 

tímto účelem vytvořili zvláštní sovětský expediční sbor. Následně se obrátili na Kúčeka 

Chána s dotazem stran jeho názoru na tuto otázku a požádali jej naléhavě o setkání, na kterém 

by celou věc důkladně diskutovali.118 Následně pak zahájili rozhovory s jeho emisarem.119  

Raskolnikov (a o něco později i Ordžonikidze) současně požádal Moskvu o instrukce stran 

další politiky v Persii, respektive o souhlas s dalším postupem do hloubky na perském 

území.120 V tomto okamžiku se do věci vložil lidový komisariát zahraničních věcí a ústy L. 

M. Karachana je 23. května 1920 upozornil, že sovětské oddíly nesmí za žádných okolností 

opustit Anzelí. Dal sice souhlas s poskytnutím všestranné pomoci (vojenským materiálem, 

potravinami, instruktory i dobrovolníky) Kúčeku Chánovi, případně revoluční vládě, pokud 

by nějaká vznikla, ale důsledně trval na tom, aby sovětské Rusko v celé záležitosti oficiálně 

nefigurovalo.121 

Sovětská politika vůči Persii s přihlédnutím k možnostem, které se před sovětským 

Ruskem otvíraly v souvislosti s případnou spoluprací s gílánskými povstalci, byla s konečnou 

platností formulována na zasedání politbyra ÚV KSR[b], které se uskutečnilo 25. května 1920. 

V Moskvě se velmi záhy po vylodění v Anzelí vyhranila dvě stanoviska. Část sovětského 

vedení, zejména J. V. Stalin a dále oba sovětští přestavitelé v Anzelí – F. F. Raskolnikov a G. 

K. Ordžonikidze – spolupráci s povstalci v Gílánu uvítala. Byla připravena podpořit gílánské 

povstalce v jejich boji proti britské intervenci a jejímu spojenci v osobě perské vlády, a 

doufala, že s pomocí gílánského povstání RSFSR získá cenného spojence na jih od 

sovětských hranic. Cílem této skupiny bylo oddělit Gílán od Persie jeho formálním uznáním 

za nezávislou sovětskou republiku. Gílán by se poté stal základnou sovětského vlivu v celé 

Persii.  

Jiná část sovětských představitelů, mezi které patřil zejména lidový komisař zahraničních 

věcí G. V. Čičerin, dávala přednost orientaci na Teherán. Čičerin se proto snažil 

minimalizovat rozsah operace v Anzelí. Namítal, že Persie není zralá na socialistickou 

revoluci. Čičerin a jeho stoupenci si nedělali iluze o skutečné povaze džangalíjského hnutí a 

silách za ním stojících. Byli si velmi dobře vědomi, že se více než o co jiného jedná o hnutí 

nesourodých sil, jehož prvořadým zájmem byl boj proti Velké Británii a s Brity úzce 

                                                            
118 Persidskij front, č. 10, s. 27–28. Viz též Volodarsky, The Soviet Union, 38. 
119 Genis, Krasnaja Persija, 73. 
120 Persidskij front, č. 14, s. 31–33 a č. 18, s. 37–38. 
121 Ibid., č. 15, s. 33–34. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 78–79. 
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spolupracující perské vládě. A kteréžto hnutí projevovalo značné lokálně autonomistické až 

separatistické tendence.122 V tomto úsudku jim ostatně dával za pravdu i program123 

gílánského hnutí, ze kterého bylo očividné, že jakékoliv socialistické myšlenky jsou 

džangalíjům zcela cizí. Čičerin se také obával případných komplikací, pokud šlo o rozhovory 

s Velkou Británií. Britové totiž podmínili obnovu obchodních vztahů mj. tím, že RSFSR se 

vzdá protibritské činnosti na Blízkém východě a v Indii.124 Snažil se proto přesvědčit Lenina, 

že rozšíření sovětských operací v gílánské provincii by mohlo vést k přímému konfliktu 

s Velkou Británií.125 

Obdobně opatrné stanovisko zastával i lidový komisař vojenství L. D. Trockij, dříve 

nadšený stoupenec vývozu revoluce do Asie. Trockij si byl dobře vědom, že současná situace 

v Persii (ale i dalších zemích Blízkého východu a střední Asie) nebyla příznivá pro sovětské 

převraty. Proti podpoře případné revoluce na Východě sice v principu nic nenamítal (zejména 

pokud by se omezila na školení vybraných kádrů, stranicko-organizační práci, poskytnutí 

vojenských instruktorů apod.), ale varoval před takovými kroky, které by měly za následek 

sovětskou vojenskou podporu. Nešlo mu přitom jenom o případné zahraničně politické 

komplikace. Ze své pozice předsedy Revoluční vojenské rady RSFSR si byl totiž dobře 

vědom obtížné domácí situace, zejména pokud šlo o rozvrat průmyslové výroby a dopravní 

infrastruktury. V zemi navíc nadále probíhala občanská válka a sovětské Rusko čelilo polské 

intervenci. S ohledem na to dával Trockij přednost tomu netříštit síly na asijských bojištích a 

namísto toho se plně soustředit na boj proti Polákům a Vrangelovi na západě. Hlavní 

výhodu případného rozšíření revoluce na Východ pak viděl v tom, že sovětskému Rusku se 

tím dostane do ruky významný nátlakový prostředek, kterým bude možno působit na Velkou 

Británii během probíhajících rozhovorů. Doporučoval proto rozvinout na Východě nanejvýše 

politicko-výchovnou práci a současně neustále zdůrazňovat připravenost k dohodě s Velkou 

Británií.126 

Ve srovnání s uvedenými sovětskými činiteli Lenin sám podle všeho neměl na situaci 

jasný názor. Ačkoliv sovětskou podporu povstání přímo neodmítal, vyslovoval se pro to, aby 

podpora povstání probíhala ve jménu boje za perskou svobodu proti Britům a nikoliv ve 

jménu boje za prosazení socialistických principů.127 

                                                            
122 Volodarsky, The Soviet Union, 39. 
123 Viz níže. 
124 Viz např. DVP SSSR II, příloha č. 7, s. 695 a nn. 
125 Volodarsky, The Soviet Union, 40. 
126 The Trotsky Papers II, č. 556, s. 208–211. 
127 Volodarsky, The Soviet Union, 40–41. 
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Mezi oběma výše zmíněnými směry vypukl táhlý boj, který je možno charakterizovat jako 

zápas linie přidržující se klasické diplomacie a s linií usilující o podporu revolučního hnutí, a 

který se s konečnou platností rozhodl v podstatě až porážkou gílánského povstání v roce 1921. 

Stalinova skupina v reakci na Čičerinovy námitky uváděla příklad sovětizace Turkestánu, 

jehož poměry se od perských příliš nelišily. Další Čičerinův argument, podle kterého se 

jednalo o porušení mezinárodního práva, pak otevřeně přezírala. Boj mezi oběma skupinami 

se vyostřoval. Čičerin byl sarkastický (např. neustále nazýval gílánskou republiku „Stalinova 

gílánská republika“), zatímco Stalin byl hrubý. V každém případě vrhal tento spor špatné 

světlo na vztah RSFSR ke gílánské republice, který byl s ohledem na výše uvedené neshody 

značně rozporuplný.  

Čičerin nakonec dokázal Lenina přesvědčit o potřebě stáhnout sovětské jednotky z Anzelí, 

nicméně Lenin jeho pohled na věc nikdy plně nesdílel. Na výše zmíněném zasedání politbyra 

ÚV KSR[b] tak byla politika prováděná lidovým komisariátem zahraničních věcí schválena. 

Současně bylo rozhodnuto poskytnout Kúčeku Chánovi pomoc ve formě vybavení a 

instruktorů a předat mu kontrolu Anzelí, odkud mělo být staženo sovětské loďstvo (s 

oficiálním zdůvodněním, že sovětská vláda si nepřeje zasahovat do vnitřních věcí Persie). 

Část sovětských lodí, plujících pod vlajkou sovětského Ázerbájdžánu, měla ovšem v Anzelí 

zůstat pod záminkou policejní služby. Jejich cílem pak mělo být poskytování neustálé 

podpory Kúčeku Chánovi v jeho boji za nezávislost Persie.128  

Rozhodnutí politbyra se tak stalo počátkem politiky, které se Moskva v gílánské otázce 

držela až do samého konce celé záležitosti na podzim 1921. Podstata této politiky spočívala 

v tom, že veškerá pomoc gílánským povstalcům měla být směřována prostřednictvím 

sovětského Ázerbájdžánu a ideálně neoficiální cestou, zatímco sovětské Rusko by nebylo 

s celou záležitostí přímo spojeno. Tato politika měla Moskvě umožnit prostor pro 

diplomatické manévrování ve vztahu k Persii a současně i Velké Británii a uchránit sovětské 

Rusko případných zahraničně-politických komplikací. 

Výše zmíněné rozhodnutí politbyra bylo následně Trockým sděleno Raskolnikovovi.129 

Raskolnikov měl kromě již uvedeného tajně poskytnout pomoc rozsáhlé sovětské agitaci 

v Persii.130 Čičerinův náměstek Karachan nicméně při této příležitosti Raskolnikova a 

Ordžonikidzeho upozornil, že v Persii je třeba se orientovat na podporu spolupráce 

pracujících a buržoazních prvků na základě společného boje proti Britům, perské vládě a za 
                                                            
128 Persidskij front, č. 19, s. 38. Viz též Alijev, Istorija Irana, 119. 
129 Persidskij front, č. 20, s. 39–40. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 80. 
130 Alijev, Istorija Irana, 119. 
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demokracii. Výslovně pak varoval před přenášením sovětských představ o sociálním 

uspořádání do Persie, jelikož by bylo to předčasné a oslabilo by to protibritský boj.131 

Kúček Chán se po jistém váhání nakonec rozhodl ke spolupráci se sovětskými silami a 27. 

května 1920 se osobně setkal s Raskolnikovem a Ordžonikidzem v Anzelí. Během rozhovorů 

na palubě parníku Kursk došlo k dohodě o společném boji proti britským vojskům v Persii a 

šáhově vládě.132 Současně byly uzavřeny i dohody o dodávkách sovětských zbraní a o 

vyčlenění sovětských vojenských oddílů na pomoc džangalíjům. Kúček Chán, který 

pochopitelně velmi stál o ponechání sovětských vojsk v Gílánu, však dal jasně na vědomí, že 

nebude tolerovat jejich zasahování do perských vnitřních věcí.133 Následujícího dne pak 

Kúček Chán z Anzelí zaslal pozdravný telegram Leninovi do Moskvy, ve kterém mu 

pogratuloval k úspěšnému boji proti nepřátelům socialistického systému. Telegram pak 

podepsal coby „prezident Perské sovětské socialistické republiky, vyhlášené na cestě do 

Reštu.“134 

Po navázání spolupráce se sověty se džangalíjské hnutí v Gílánu začalo značně rozrůstat. 

Změnil se i jeho charakter. Pokud jde o konkrétní strategii boje proti Britům a perské vládě, 

sovětští představitelé gílánským povstalcům radili zahájit okamžitý pochod na Teherán. 

Raskolnikov se dokonce pokoušel získat pro podporu tažení gílánských povstalců na Teherán 

i příslušníky perské kozácké divize a jejich ruské velitele – bývalé carské důstojníky – 

nespokojené s britskou snahou podřídit si vedení divize.135 Velitel divize plukovník 

Staroselskij dokonce vyslal za Raskolnikovem svého emisara kapitána Kondratěva a projevil 

ochotu podřídit se rozkazům sovětské vlády. Raskolnikov Kondratěvovi vysvětlil situaci a 

doporučil jeho prostřednictvím Staroselskému, aby se prozatím držel zpátky. Staroselskij měl 

udržovat divizi bojeschopnou a podporovat představitele sovětské moci v Persii a místní 

demokratické kruhy, s konečným cílem zajistit bezproblémové tažení džangalíjů na 

Teherán.136 Džangalíjové však tažení na Teherán odmítli a namísto toho se soustředili na 

ovládnutí gílánské provincie.  

                                                            
131 Persidskij front, č. 21, s. 40. 
132 Ibid., č. 107, s. 195. Kúček Chán současně odmítl možnost provádět na povstalci ovládaném území sociální 
změny, neboť soudil, že Persie není na okamžité provedení zásadních reforem bez jakékoliv přípravy připravena 
a stanovil toto jako podmínku spolupráce se sovětským Ruskem. Viz tamtéž. 
133 Persic, Zastenčivaja intervencija, 97–98. 
134 Citováno podle: Volodarsky, The Soviet Union, 38. Rešt byl hlavním městem gílánské provincie. 
135 V dubnu 1920 se Britové pokusili nahradit britské důstojníky perské kozácké divize britskými instruktory. 
Viz Agajev, Iran v period političeskogo krizisa, 28. 
136 Persidskij front, č. 25, s. 46 a č. 35, s. 56. 
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Když počátkem června 1920 sovětská vojska, oficiálně dobrovolníci v Kúčekových 

službách, obsadila hlavní město Gílánu Rešt,137 Kúček Chán zde se s Raskolnikovovým 

souhlasem a sovětskou pomocí 4. června 1920 ustavil revoluční vládu Perské sovětské 

republiky. Po sovětském vzoru zde začal urychleně vytvářet instituce nové sovětské republiky 

– Radu lidových komisařů a Revoluční vojenskou radu. Kúček sám stanul v čele obou těchto 

orgánů. Zatímco Radu lidových komisařů tvořili výlučně Kúčekovi staří stoupenci, 

v Revoluční vojenské radě zasedli i dva zástupci sovětských komunistů I. K. Kožanov a B. L. 

Abukov, kteří formálně přijali perské občanství.138 I díky jejich přítomnosti se tato rada via 

facti stala nejdůležitějším orgánem v Gílánu, přičemž většině jejích schůzí dominoval 

radikálně naladěný B. L. Abukov.139 

Současně s vytvořením revoluční vlády přijali džangalíjové pod sovětským vlivem také 

nový program – boj proti monarchii a za zřízení republiky v Persii, ochranu soukromého 

vlastnictví, anulaci všech smluv, které perská vláda uzavřela s cizími státy, rovnost všech 

národů, ochranu islámu a navázání přátelských vztahů s RSFSR.140 K důslednému přijetí tzv. 

sovětského programu, na což Raskolnikov s Ordžonikidzem důrazně naléhali, se však Kúčeka 

Chána přimět nepodařilo.141 

Kúček Chán a Ehsanolláh Chán, který stanul v čele revoluční vojenské rady a gílánských 

ozbrojených sil, si následně vyměnili pozdravné depeše s L. D. Trockým, ve kterých bylo 

gílánské povstání charakterizováno jako součást světového revolučního boje.142  

Trockij v této souvislosti uvítal zejména zprávy o vytvoření Perské rudé armády. Jejím 

základem se vedle oddílů Kúčeka Chána a jeho nejbližších stoupenců Ehsanolláha a Chalú 

Korbána staly sovětské jednotky v počtu ne více než 5 000 mužů, které byly ponechané 

Kúčekovi k dispozici a oficiálně označované jako dobrovolnické oddíly. Současně s tím 

Kúček Chán od sovětské strany dostal vojenské instruktory, baterii horského dělostřelectva a 

                                                            
137 Obsazení Reštu sovětským oddílům velmi usnadnil rozklad morálky v tamní posádce tvořené asi tisícovkou 
příslušníků perské kozácké divize, ke kterému došlo v důsledku britských snah podřídit si velení této 
nejdůležitější jednotky perské armády. Mezi kozáky a džangalíji již několik dní předtím probíhaly rozhovory o 
spolupráci, které nicméně skončily neúspěšně. V noci z 13. na 14. června 1921pak džangalíjové kozáky násilně 
odzbrojili. To ovšem současně znamenalo konec jakékoliv další spolupráce. Podrobnosti viz Persidskij front, č. 
54, s. 87–90. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 110–111. 
138 Persic, Zastenčivaja intervencija, 102. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 100. 
139 Persidskij front, č. 107, s. 196. 
140 Ibid., č. 36, s. 57–58. Viz též Volodarsky, The Soviet Union, 38. 
141 Kúček Chán nebyl ochoten otevřít ani otázku pozemkové reformy. Viz Persic, Zastenčivaja intervencija, 98. 
142 Benab, The Soviet Union and Britain, 173. 
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spojovací prapor. Předpokládaly se ovšem další dodávky zbraní. V čele Perské rudé armády 

kromě toho posléze stanul bývalý carský generál Kargaretěli.143  

Současně s vytvořením gílánské vlády k ní byli coby oficiální sovětští představitelé 

přiděleni Muslim Israfilov jako prozatímní sovětský chargé ďaffaires a G. N. Pylajev jako 

vojenský agent.144 Krátce na to, 10. nebo 11. června 1920, byl Raskolnikov z Persie odvolán a 

zároveň byla oficiálně ukončena i evakuace sovětských vojsk. Sovětský vliv však zůstal na 

území ovládaném Kúčekem Chánem nadále silný a to nejen díky přítomnosti množství 

ruských „dobrovolníků“, ale také díky vzniku Íránské komunistické strany. 

Perské komunistické hnutí vyšlo z radikální strany Adalat (Spravedlnost), kterou po 

únorové revoluci v roce 1917 založila skupina perských radikálů žijících v Baku.145 Mezi 

čelné představitele této strany patřili například Ahmad Soltánzádeh či Mir Džafar 

Džavadzádeh, který posléze stanul v čele strany. Po říjnové revoluci se většina členů strany 

Adalat přiklonila na stranu bolševiků, kterým slíbila zmobilizovat do Rudé armády deset tisíc 

perských dělníků, pracujících na ropných polích v okolí Baku, za předpokladu, že sovětské 

Rusko podpoří revoluční pokusy strany v Persii.146 Zatímco v Zakavkazsku a Turkestánu se 

straně podařilo poměrně rychle vybudovat desítky místních organizací, její vliv v Persii samé 

však ještě dlouho poté zůstával slabý.147 Mnoho na tom nezměnil ani pokus navázat kontakty 

s Kúčekem Chánem, které vedení strany podniklo na jaře 1918.  

Významné rozšíření činnosti strany Adalat přineslo až sovětské vylodění v Anzelí. Strana 

vyslala do Gílánu na šest set dobrovolníků. Vůdci strany se poté rozhodli svolat do Anzelí 

stranický sjezd. Sjezd se sešel ve dnech 22.–24. června 1920 za účasti 60 delegátů, oficiálně 

zastupujících podle různých údajů 8 000–15 000 členů strany.148 Delegáti, kteří ovšem 

pocházely převážně z řad perských usedlíků ze Zakavkazska a Turkestánu,149 schválili 

programovou rezoluci hlásající spojenectví s ruskými komunisty v jejich boji proti světovému 

kapitalismu, boj proti britské okupaci a šáhově vládě v Persii, jakož i zapojení rolnických mas 

                                                            
143 Persic, Zastenčivaja intervencija, 99–100.  
144 Persidskij front, č. 29, s. 49 a č. 31, s. 50–51. 
145 V Baku žilo počátkem 20. století velké množství perských poddaných. Většina z nich pracovala na místních 
ropných zařízeních. 
146 Benab, The Soviet Union and Britain, 103. 
147 Moisej Aronovič Persic, „Vostočnyje internacionalisty v Rossii i někotoryje voprosy nacionaľno-
osvoboditeľnogo dviženija (1918–ijul 1920)“, “, in Komintern i Vostok: borba za leninskou strategiju i taktiku 
v nacionaľno-osvoboditeľnom dviženii, ed. Rostislav Alexandrovič Uljanovskij et al. (Moskva: Nauka, 1969), 
75. 
148 Jako platné však bylo uznáno pouze 48 mandátů. Viz Genis, Krasnaja Persija, 127. 
149 Většina z nich navíc nebyli praví Peršané, ale perští Ázerbájdžánci. Viz Genis, Krasnaja Persija, 127. 
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do tohoto boje.150 Současně schválili změnu názvu strany na Íránská komunistická strana 

(Hezb-e Komunist-e Írán).151 V čele strany stanul radikálně naladěný Ahmad Soltanzádeh.152 

Ten sice záhy odjel do Moskvy, nicméně kontrolu nad stranou převzali jeho stoupenci 

Aghazádeh a Mir Džafar Džavadzádeh.153 

Soltánzádeh a jeho stoupenci nehledě na přijatou rezoluci od počátku projevovali malou 

ochotu akceptovat Kúčekovu strategii národní jednoty v boji proti Britům a šáhově vládě. 

Kúčeka Chána obviňovali z liknavosti a nedůslednosti a byli přesvědčeni, že klíčem k 

úspěchu revoluce v Persii bylo spojení boje proti britské okupaci a šáhově vládě s bojem za 

agrární reformu.154 To ovšem byla politika, která byla v ostrém rozporu nejen s programem 

džangalíjů, ale i s perskou realitou.155 Za stávající situace tak mohla Íránskou komunistickou 

stranu vést jedině do izolace. V důsledku toho byla také v rozporu se skutečnými zájmy 

Moskvy a pozdějšími požadavky II. kongresu Kominterny.156  

Radikální frakce okolo Soltánzádeha si však výše zmíněná nebezpečí nebyla ochotna 

připustit a začala se orientovat na Kúčekovo svržení. Mohla se přitom spolehnout na podporu 

ze strany sovětského Ázerbájdžánu. Moskva totiž do událostí v Gílánu v daném období přímo 

nezasahovala. Dohled nad vývojem v Gílánu, jakož i poskytování pomoci Kúčekovi Chánovi, 

fakticky přenechala Ústřednímu výboru Ázerbájdžánské komunistické strany[bolševiků], jakkoliv 

vrchní dozor nad celou záležitostí vykonával předseda Kavkazského byra ÚV KSR[b] G. K. 

Ordžonikidze, kterému byla svěřena odpovědnost za vedení vnitřní i vnější politiky 

Ázerbájdžánu, jakož i za vyplnění direktiv Moskvy týkajících se Persie a zakavkazských 

států.157 Rozhodující členové ÚV ÁKS[b] byli ovšem silně zainteresováni na co nejrychlejší 

sovětizaci Persie a usilovali o sjednocení sovětského (dříve ruského) a perského 

Ázerbájdžánu.158 S ohledem na to počátkem července 1920 Ústřední výbor ÁKS[b] vytvořil 

speciální stranický orgán, tzv. Íránské byro komunistických organizací, jehož úkolem bylo 

vedení a dohled nad revolucí v Persii. Íránské byro se skládalo ze dvou členů ÚV KSR[b], N. 

                                                            
150 Persidskij front, č. 53, s. 84–85. 
151 Benab, The Soviet Union and Britain, 104. 
152 Persidskij front, č. 53, s. 87. 
153 Oba úzce spolupracovali s radikálním B. L. Abukovem a jeho manželkou M. O. Bulle, která byla rovněž 
členkou ÚV ÍKS. Viz Persidskij front, č. 107, s. 197. 
154 Persidskij front, č. 53, s. 80. Viz též Benab, The Soviet Union and Britain, 105. 
155 Získání rolníků pro ideály komunismu, jakkoliv k tomu byla příznivá jejich obtížná sociální situace, bylo 
komplikováno hlubokými rozpory mezi městem a venkovem, respektive mezi reformní a komunistickou 
inteligencí pocházející z měst a uzavřeným světem rolnictva. Obě vrstvy navíc postrádaly dostatečné znalosti 
jedna o druhé. Benab, The Soviet Union and Britain, 83–84. 
156 Viz výše první kapitolu. 
157 Genis, Krasnaja Persija, 150. 
158 Persic, Zastenčivaja intervencija, 110.  
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Narimanova a P. G. Mdivaniho, dvou členů ÚV ÁKS[b] A. I. Mikojana a V. V. Lominadzeho 

a dvou členů ÚV ÍKS Bunjádzádeha a Alichanova. Reálně však členové Íránského byra 

zastupovali jen Ústřední výbor Ázerbájdžánské komunistické strany[bolševiků] a ve všech 

případech se jednalo o stejné radikály, jakými byli Soltánzádeh a jeho stoupenci.159 

Íránské byro se poprvé sešlo 8. července 1920 a již na tomto setkání schválilo materiál „O 

aktuálních úkolech Íránské komunistické strany,“ který představoval teoretický základ pro 

roztržku mezi Kúčekem Chánem a perskými komunisty. Ačkoliv tento dokument uznával 

jako nejdůležitější úkol perských komunistů boj proti Britům a za šáhovo svržení, současně 

zakazoval Íránské komunistické straně spolupráci s buržoazií a statkáři, tj. právě se silami, 

které ve výše zmíněném boji představovaly rozhodující sílu a jejichž reprezentantem byl i 

Kúček Chán. Dokument také naléhal na okamžitou likvidaci statkářského vlastnictví půdy a 

na zahájení rozsáhlé a ničím neomezené propagandy komunistických myšlenek mezi širokými 

masami perského obyvatelstva. V závěru pak nedvojsmyslně vyzval k podkopání autority 

stávajících vůdců perského národně-osvobozeneckého hnutí.160 Jinými slovy, dokument 

nabádal Íránskou komunistickou stranu k ukončení podpory nacionalistického hnutí a k jeho 

zničení. 

Íránské byro si bylo plně vědomo skutečnosti, že Íránská komunistická strana nedisponuje 

vlivem v širších řadách perského obyvatelstva, jakož i slabostí Kúčekova postavení mezi 

gílánským obyvatelstvem (dále podkopávaného činností ÍKS) a jeho závislosti na sovětské 

pomoci,161 a včlenilo proto do výše zmíněného dokumentu dvě klíčové podmínky. Podle 

první měla Íránská komunistická strana začít budovat vlastní ozbrojené síly a podle druhé 

měla být veškerá sovětská pomoc směřovaná do Gílánu poskytována výlučně prostřednictvím 

ÍKS.162 Íránské byro současně zakázalo vedení ÍKS přímou komunikaci s Moskvou. ÚV ÍKS 

se tak do budoucna měl ve všech záležitostech obracet výlučně na Íránské byro.163 Íránské 

byro se tím dostalo do pozice, ve které mohlo filtrovat všechny informace směřující z Gílánu 

do Moskvy, jakož i opačným směrem. Tohoto uspořádání pak náležitě využívalo a záměrně 

drželo Moskvu v neznalosti aktuálního vývoje v Persii, čímž jí fakticky zabránilo intervenovat 

                                                            
159 Ibid. 
160 Ibid., 111–112. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 153. 
161 Viz např. zprávu B. L. Abukova G. K. Ordžonikidzemu z konce června 1920, dopis B. L. Abukova 
tajemníkovi ÚV KSR[b] N. N. Krestinskému z 30. června 1920, nebo zprávu B. Mdivaniho na zasedání Íránského 
byra. In: Persidskij front, č. 56, s. 91, č. 57, s. 91–93 a č. 71, s. 118. 
162 Persic, Zastenčivaja intervencija, 111–112. 
163 Ibid., 110.  
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do napjatých vztahů mezi ÍKS a Kúčekem Chánem.164 Namísto toho se zde Íránské byro 

s pomocí perských komunistů rozhodlo rozehrát vlastní hru. 

Ústřední výbor Íránské komunistické strany se s programem, který před ním rozprostřelo 

Íránské byro, plně ztotožnil a 10. července 1920 na své schůzi schválil Kúčekovo svržení.165 

Perští komunisté brzy poté dali Kúčeku Chánovi jasně na vědomí, že na jejich podpoře plně 

závisí.166 V tom jim značně napomohla skutečnost, že se jim podařilo získat ke spolupráci dva 

staré, radikálněji zaměřené Kúčekovy spolupracovníky – Ehsanolláha Chána a Chalú Korbána 

– kteří přivedli na stranu perských komunistů i své nemalé ozbrojené oddíly. ÍKS navíc do 

značné míry ovládala Perskou rudou armádu.167 Kúček Chán se tak ocitl v bezvýchodné 

situaci.  Brzy si to jasně uvědomil, a aby se vyhnul ozbrojenému střetu, stáhl se 19. července 

1920 se svými věrnými do své základny ve Fúmanu. Již o osm dní později dorazili do Reštu 

coby dozor na nadcházející akcí Anastaz Mikojan a Budu Mdivani a společně s nimi oddíl o 

počtu 800 vojáků. O tři dny později, 30. července 1920 se uskutečnilo společné zasedání ÚV 

ÍKS a skupiny okolo Ehsanolláha Chána, na kterém bylo s konečnou platností rozhodnuto o 

Kúčekově svržení.168 Zároveň byl vytvořen prozatímní Revoluční výbor Perské sovětské 

republiky, v jehož čele stanu Ehsanolláh Chán, který následujícího dne převzal moc nad 

Gílánem.169  

Převrat v Gílánu byl krátce na to schválen společnou schůzí Organizačního a Politického 

byra ÚV ÁKS[b], které současně uvolnilo pro novou gílánskou vládu značnou vojenskou a 

materiální pomoc.170 Ta však nemohla nic změnit na skutečnosti, že roztržka mezi Kúčekem 

Chánem a ÍKS zbavila revoluční hnutí v Gílánu jeho národního charakteru, odhalila 

uchvatitelské ambice sovětského angažmá a okupační charakter Perské rudé armády. 

Současně zhoršila vztah místního obyvatelstva k této armádě, ale v důsledku také 

k sovětskému Rusku. Prozatímní Revoluční výbor totiž začal v Gílánu po sovětském vzoru 

uplatňovat politiku válečného komunismu se všemi jejími negativními důsledky, včetně 

                                                            
164 Persidskij front, č. 73 s. 123–124 a č. 74, s. 124–125. 
165 Persic, Zastenčivaja intervencija, 112–113. 
166 V souvislosti s tím si vynutili odvolání schopného I. K. Kožanova, který s touto novou politikou nesouhlasil. 
Viz Persidskij front, č. 66, s. 110. 
167 Persidskij front, č. 72, s. 122. 
168 Nehledě na to rozhodnutí, ještě nějakou dobu probíhala mezi Kúčekem Chánem a Mdivanim korespondence 
plná vzájemných výtek. Viz Persidskij front, č. 83, s. 148–150 a č. 85, s. 151–153. Viz též Genis, Krasnaja 
Persija, 196–197. 
169 Persidskij front, č. 77, s. 128. 
170 ÚV ÁKS[b] schválil vyslat na pomoc novému gílánskému režimu ázerbájdžánskou brigádu, obrněný 
automobil, stříbro, 2 000 pudů cukru a další postradatelné zboží (hlavně luxusní předměty). Současně jmenoval 
P. G. Mdivaniho svým ázerbájdžánským představitelem v Gílánu. Viz Persidskij front, č. 86, s. 153–154.Viz též 
Genis, Krasnaja Persija, 211. 
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konfiskací a teroru proti statkářům a obchodníkům, ale i rolníkům.171 Špatné zacházení 

s rolníky a rozsáhlé konfiskace izolovaly perské komunisty v Gílánu od místního rolnického 

obyvatelstva a připravily politickou půdu pro zásah perských vládních vojsk. 

Kúček Chán se nicméně nemínil tak snadno vzdát a vyslal do Moskvy své osobní 

poselstvo. Kúčekova delegace dorazila do Moskvy 4. srpna 1920 a byla zde přijata G. V. 

Čičerinem, jeho náměstkem L. M. Karachanem a členem Ústředního výkonného výboru Š. Z. 

Eliavou.172 Předala zde také Kúčekův dopis pro Lenina, ve kterém si jeho autor stěžoval na 

činnost ázerbájdžánského vedení ve vztahu k perským záležitostem, a detailně vypočítával 

všechny jeho přehmaty.173 

V situaci, kdy se značně zkomplikovala situace sovětských vojsk na frontě sovětsko-polské 

války,174 Kúčekův dopis patrně vzbudil u Lenina jisté obavy. Aniž by k dopisu připsal jako 

obvykle své stanovisko, nařídil jej předat Organizačnímu byru ÚV KSR[b] a současně i komisi 

pro perské záležitosti, která byla při ÚV KSR[b] ustavena 17. července 1920.175 Na Politbyro 

ÚV KSR[b] se obrátil také G. V. Čičerin, který byl posledními gílánskými událostmi 

nepříjemně zaskočen a který v nich viděl hrozbu krachu perské revoluce. Čičerin požadoval, 

aby do Persie byl vyslán představitel vybavený širokými pravomocemi a s mnohem širší 

autoritou a rozhledem, než jakou měl Budu Mdivani. Za nejlepšího kandidáta považoval F. F. 

Raskolnikova eventuálně Š. Z. Eliavu.176 

V reakci na Kúčekův dopis, jakož i Čičerinův návrh, plénum ÚV KSR[b] na svém zasedání, 

které se uskutečnilo 5. srpna 1920, schválilo Čičerinův návrh vyslat do Persie Š. Z. Eliavu 

coby zvláštního zmocněnce lidového komisariátu zahraničních věcí. Současně požádalo o 

urychlení práce komise pro perské záležitosti, která měla vypracovat podrobné direktivy pro 

sovětskou politiku v Persii.177 Moskva však nadále zůstávala bez aktuálních informací o 

posledním vývoji v Gílánu. Teprve 7. srpna 1920 do Moskvy dorazil telegram od A. I. 

Mikojana, ve kterém jeho autor Moskvu seznamoval s posledním vývojem. Mikojanův 

telegram byl plný řady obvinění na Kúčekovu adresu178 a převrat z 31. července 1920 pak 

                                                            
171 Benab, The Soviet Union and Britain, 180. 
172 Volodarsky, The Soviet Union, 41. 
173 Persidskij front, č. 81, s. 133–135. 
174 Počátkem srpna začal postup sovětských vojsk v Polsku zpomalovat, až byl posléze 13. srpna 1920 u Varšavy 
zastaven zcela a obrácen v ústup. 
175 Persic, Zastenčivaja intervencija, 131. 
176 Persidskij front, č. 90, s. 159. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 213–214. 
177 Persidskij front, č. 91, s. 160. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 214. 
178 Mikojan jej obvinil, že nikdy neusiloval o revoluci v Persii, ale pouze o ovládnutí Gílánu, že během 
posledního měsíce vyjednával se šáhovou vládou, že aktivně podkopával akceschopnost a soudržnost 
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podle Mikojanovy interpretace vlastně představoval nutnost.179 Následujícího dne pak svou 

verzi průběhu událostí v Gílánu počínaje sovětskou okupací Anzelí v květnu 1920, 

zpracovanou do podoby podrobné zprávy, předložili členové Kúčekovy delegace.180 

V návaznosti na poslední zprávy z Gílánu Politbyro ÚV KSR[b] 10. srpna 1920 potvrdilo 

rozhodnutí vyslat do Gílánu Š. Z. Eliavu, který byl na Čičerinův návrh vybaven mimořádnými 

pravomocemi, včetně práva odvolat, uvěznit a předat soudu odpovědné činitele.181 Politbyro 

také začalo zvažovat otázku stažení sovětských vojsk z Anzelí a Reštu a reálných garancí, 

které by zajistily, že tohoto stažení nevyužijí Britové.182 

Eliava do Gílánu dorazil až koncem srpna 1920. Po příjezdu se ovšem musel vyrovnat 

nejen s následky červencového převratu, ale také s důsledky řady neúspěchů Perské rudé 

armády na frontě. Ta totiž v první polovině srpna 1920 zahájila nedostatečně připravené 

tažení na Teherán, které však bylo záhy po svém začátku nepřítelem odraženo a v druhé 

polovině měsíce se změnilo ve všeobecný ústup. Vládním vojskům se v krátké době podařilo 

uštědřit gílánským povstalcům řadu porážek, vyčistit od nich sousední provincii Mázándarán 

a v třetí srpnové dekádě začali perští kozáci ohrožovat centrum Gílánu – Rešt.183  

S ohledem na tuto situaci se předseda Kavkazského byra ÚV KSR[b] G. K. Ordžonikidze se 

obrátil na Moskvu s žádostí, aby mohl vyslat do Gílánu na pomoc Perské rudé armádě 

sovětské síly. Politbyro ÚV KSR[b] však na své schůzi 19. srpna 1920 Ordžonikidzeho žádost 

odmítlo.184 L. D. Trockij ji následně o den později doplnil kategorickým příkazem, podle 

kterého nesměl být v situaci, kdy byla Rudá armáda poražena u Varšavy a kdy vyvstala 

naléhavá potřeba soustředit všechny sovětské síly západním směrem, pro úkoly na Východě 

vyčleněn „ani jeden voják, ani jeden náboj.“185 

Stejného dne se však perským vládním silám podařilo dobýt Rešt a Ordžonikidze nehledě 

na výše zmíněný zákaz nechal do Gílánu se souhlasem Kavkazského byra ÚV KSR[b] a Š. Z.  

                                                                                                                                                                                          
povstaleckých vojsk na frontě, že sám začal vystupovat proti perským komunistům atd. Viz Persidskij front, č. 
95, s. 167–170. 
179 Persidskij front, č. 95, s. 167–170. 
180 Ibid., č. 96, s. 170–180. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 220–221. 
181 Persidskij front, č. 98, s. 184. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 221. 
182 Persidskij front, č. 100, s. 185. 
183 V řadách některých sovětských představitelů v Gílánu i v Baku se současně začaly ozývat hlasy o potřebě 
vrátit s k taktice národně-osvobozeneckého hnutí a jednotné fronty a o obnově spolupráce s Mirzou Kúčekem 
Chánem. Jedním z prvních takových hlasů byla zpráva Muslima Israfilova, prozatímního sovětského chargé 
ďaffaires při vládě Perské sovětské republiky v Gílánu. Viz Persidskij front, č. 107, s. 194–201. 
184 Persidskij front, č. 108, s. 201. Viz též Persic, Zastenčivaja intervencija, 133.  
185 Persidskij front, č. 111, s. 203. 
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Eliavy narychlo přesunout posily z řad ruské 11. armády.186 S jejich pomocí se Perské rudé 

armádě podařilo zastavit postup perských vládních vojsk na Anzelí a 25. srpna 1920 znovu 

ovládnout Rešt.  

Současně byla přijata opatření, mající za cíl skrýt vedoucí roli perských komunistů ve 

vládních strukturách Perské sovětské republiky. Kavkazské byro ÚV KSR[b] 23. srpna 1920 

rozhodlo o odvolání všech představitelů ÍKS z gílánské vlády. Jejich místa následně zaujali 

zástupci gílánské buržoazie a zčásti i statkářů.187 Zároveň s tím byl od perských záležitostí 

odvolán A. I. Mikojan a o něco později, v listopadu 1920 rovněž B. Mdivani, tj. oba hlavní 

strůjci svržení Kúčeka Chána. V návaznosti na tyto kroky pak bylo 10. září 1920 rozpuštěno 

Íránské byro, které neslo hlavní zodpovědnost za situaci v Gílánu.188  

Nehledě na tyto manévry se však celková situace v Gílánu nezměnila. Perští komunisté si 

nadále uchovali převažující vliv a pokračovali také ve své radikální politice zaměřené proti 

gílánské buržoazii a statkářům. Nejenže odmítali vést rozhovory o obnově spolupráce 

s Kúčekem Chánem, ale pokračovali i v boji proti jemu věrným oddílům.189 Politika 

prováděná Soltánzádehem a jeho stoupenci však vyvolala odpor reálněji uvažující skupiny 

perských komunistů v čele s Hejdarem Chánem Amoghlym. Tato skupina se počátkem září 

1920 objevila na I. sjezdu národů Východu v Baku, kde 4. září 1920 na uzavřeném zasedání 

perské delegace podrobila dosavadní politiku strany ostré kritice. Následně byla schválena 

rezoluce požadující: 1) odvolání dosavadního Ústředního výboru ÍKS a vyšetření 

odpovědnosti jeho členů za spáchané chyby, 2) jmenování nového prozatímního Ústředního 

výboru ÍKS v čele s Hejdarem Chánem a svěřit mu úkol svolat nový sjezd ÍKS, a za 3) pověřit 

nový Ústřední výbor ÍKS vedením revolučního hnutí v Persii.190 Rezoluce byla následně 

odeslána do Moskvy Ústředním výboru KSR[b] a vedení Kominterny. 

 

3.2.3 Gílánské neúspěchy a sovětská politika 

Srpnové neúspěchy na frontě jasně ukázaly neúspěch politiky slepého uplatňování 

komunistických myšlenek po sovětském vzoru bez ohledu na místní podmínky. Tuto 

skutečnost si uvědomoval i B. Mdivani, který počátkem září 1920 začal činit kroky ke smíření 

s Mirzou Kúčekem. V dopise z 9. září Kúčekovi navrhl schůzku s cílem vést rozhovory o 

                                                            
186 Na příkaz G. K. Ordžonikidzeho byl z Baku do Gílánu spěšně přesunut 244. pluk 28. divize 11. armády. Viz 
Persic, Zastenčivaja intervencija, 124. Viz též Persidskij front, č. 114, s. 204. 
187 Persidskij front, č. 114, s. 204–205. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 255–256, respektive 288 a nn. 
188 Persidskij front, č. 125, s. 230. 
189 Persic, Zastenčivaja intervencija, 128. 
190 Persidskij front, č. 120, s. 219–221. Viz též Persic, Zastenčivaja intervencija, 147. 
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obnově spolupráce. Kúček Chán sice ve své odpovědi z 11. září 1920 souhlasil, avšak ke 

schůzce nakonec nedošlo.191  

Rozpad jednotné fronty v Gílánu a srpnový obrat na frontě také v září 1920 přiměl 

sovětské vedení, aby zvážilo, jak v dané situaci v Gílánu, respektive v Persii jako celku dále 

postupovat. Zpráva Š. Z. Eliavy o situaci v Gílánu, předložená 13. září 1920, totiž 

nevyznívala nijak optimisticky. Eliava ve své zprávě konstatoval bezradnost vedení Perské 

rudé armády, nepřátelský postoj místního obyvatelstva vůči sovětskému Rusku a pasivitu na 

všech stranách, zapříčiněnou strachem z Rusů. Kromě toho si Eliava povšiml, že jednotky 

Perské rudé armády trpěly nedostatkem veškerého potřebného vojenského materiálu a 

potravin.192 Souběžně s tím se zhroutila také morálka mužstva, zejména perského a 

ázerbájdžánského původu. Jedinou bojeschopnou jednotku tak představovaly ruské posily.193 

Reálně tudíž hrozilo, že Perská rudá armáda brzy přestane existovat. Za stávající situace viděl 

jen dvě východiska – buďto čestný odchod, nebo postup na Teherán, který si ale vyžadoval 

čas a nasazení značných sovětských zdrojů.194 

V důsledku této situace se 20. září 1920 sešlo plénum ÚV KSR[b], aby projednalo další 

postup. Podkladem jeho jednání se stal rozbor vypracovaným náměstkem lidového komisaře 

zahraničních věcí L. M. Karachanem již 9. září 1920.195  

Karachan196 přičítal veškerou odpovědnost za dosavadní vývoj v Gílánu hrubým 

politickým chybám na sovětské straně a soudil, že pokračovaní dosavadní politiky mohlo vést 

ke ztrátě Persie ve prospěch posílením tamního britského vlivu, což by celkově oslabilo 

mezinárodní postavení RSFSR. Karachan proto považoval pro další postup v Persii 

perspektivní pouze dvě možné linie. První z nich předpokládala rychlé a radikální posílení 

probíhající sovětské intervence expedičním sborem o síle 8 000–10 000 mužů. To by poskytlo 

dostatečně početnou sílu k obsazení Teheránu, svržení vlády šáha s následným nastolením 

celoperské vlády sovětského typu (nikoliv však komunistické) s účastí představitelů národně 

demokratických kruhů a oporou v rolnictvu a k vyhnání Britů z Persie.197 

Druhou možnost představovalo uplatnění dlouhodobého a mírového vlivu RSFSR. Tato 

cesta předpokládala stažení sovětských vojsk z Persie, při zachování předpolí v Anzelí, 

                                                            
191 Persidskij front, č. 127, s. 237–238. Viz též Persic, Zastenčivaja intervencija, 127. 
192 Persic, Zastenčivaja intervencija, 132–133. 
193 Ibid., 126. 
194 Genis, Krasnaja Persija, 257. 
195 Persic, Zastenčivaja intervencija, 137. 
196 Text Karachanova rozboru viz Persidskij front, č. 123, s. 227–229. 
197 Persidskij front, č. 123, s. 228.  
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navázání přátelských vztahů s perskou vládou, vyslání diplomatického představitele RSFSR 

do Teheránu a podpis smlouvy o přátelství, která by sledovala agitačně-propagační cíle – 

rezignaci na carské smlouvy, koncese a výhody; a navrácení zabraného majetku. Současně 

s tím by sovětské Rusko poskytlo organizační a materiální podpory národně-demokratickým 

protibritsky zaměřeným silám a současně i perským komunistům.198 

Karachan soudil, že z politického hlediska byla nutná první z obou možností, jelikož by 

přinesla okamžitý účinek a způsobila by Velké Británii značné ztráty. Ukázala by tím také, že 

RSFSR je pro Velkou Británii vážným a bezprostřední nebezpečím a že svou politiku vůči 

Velké Británii staví do závislosti na britské politice vůči sovětskému Rusku. Od obojího si 

Karachan sliboval příznivý vliv na další britskou politiku vůči sovětskému Rusku. Úspěšný 

postup v Persii by kromě toho mohl ulehčit sovětskému postavení na frontě proti Polsku a 

Vrangelovi.199  

Plénum ÚV KSR[b] nehledě na Karachanovo závěrečné doporučení rozhodlo pro druhou 

linii. Lidový komisariát zahraničních věcí dostal za úkol vést rozhovory s perskou vládou, 

přičemž současně mělo dojít k zajištění Anzelí proti Britům.200  

Rozhodnutí Ústředního výboru KSR[b] nebylo svým způsobem nijak překvapivé. První 

varianta totiž vyžadovala nasazení velkého množství vojáků a válečného materiálu a značné 

sumy finančních prostředků, tj. jinak řečeno představovala značný nápor na sovětské zdroje. 

Ty se však v důsledku válečného vyčerpání sovětského Ruska značně tenčily, a ty které byly 

ještě k dispozici, bylo v první řadě třeba využít v boji proti Polákům a Vrangelovi. Navíc se 

dalo předpokládat, že masivní sovětská intervence v Persii by nezůstala bez odezvy z britské 

strany. Zcela jistě by vedla k přerušení sovětsko-britských rozhovorů o obchodní smlouvě, na 

kterých mělo sovětské Rusko nadále zájem,201 ale britská reakce by se s velkou 

pravděpodobností neomezila jen na diplomatickou rovinu.  

Výše zmiňované zajištění kontroly nad Anzelí, které mělo pro sovětské Rusko 

bezpečnostní rozměr, ale představovala také nátlakový prostředek na perskou vládu během 

předpokládaných rozhovorů o úpravě vzájemných vztahů, však značně komplikoval stav 

Perské rudé armády. Ta se nacházela ve skutečně katastrofálním stavu. Již dva dny po schůzi 

                                                            
198 Ibid. 
199 Persidskij front, č. 123, s. 229. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 261. 
200 Persidskij front, č. 132, s. 250. Viz též Volodarsky, The Soviet Union, 42. 
201 Současně s rozhodnutím o nové orientaci sovětské politiky vůči Persii Plénum ÚV KSR[b] rozhodlo o 
ponechání sovětské obchodní delegace v Londýně (tj. o pokračování rozhovorů), navzdory tomu, že počínaje 
sovětskou porážkou u Varšavy 13. srpna 1920 začali Britové projevovat mnohem menší vstřícnost. Viz 
Persidskij front, č. 132, s. 250. 
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Pléna ÚV KSR[b] byla navíc znovu vytlačena z Reštu a ustupovala směrem k Anzelí.202 

V návaznosti na to byl se souhlasem Moskvy a s vědomím Lenina do Anzelí vyslán 

torpédoborec a dvě další sovětské lodě s cílem zajištění sovětské kontroly nad tamním 

přístavem v situaci, kdy se k němu přibližovala perská vládní vojska.203 Bylo zcela 

charakteristické, že všechny tři lodě pluly pod vlajkou sovětského Ázerbájdžánu. Navazovalo 

to plně na dosavadní praxi, kdy veškerá oficiální sovětská podpora gílánským povstalcům 

probíhala pod ázerbájdžánským krytím. 

Boje o Rešt stály Perskou rudou armádu většinu sil. V polovině října 1920 čítala již jen 4 

000 ozbrojených mužů.204 V závěru měsíce, 23. října 1920, se jí sice podařilo znovu obsadit 

Rešt, ale její početní stav během této operace klesl na 1 500–2 000 ozbrojených mužů. 

Katastrofální stav Perské rudé armády si proto vynutil přísun dalších sovětských posil. Již 

v říjnu 1920 tak do Gílánu dorazilo 1 300 mužů (z toho 400 jezdců) a na konci listopadu 1920 

dalších 2 300 mužů, což umožnilo zvýšit stav armády na cca 3 300 mužů.205 Avšak nehledě 

na tyto posily byla Perská rudá armáda 20. listopadu 1920 znovu vytlačena z Reštu. Nepřítel 

však město po čtyřech dnech vyklidil, což umožnilo Perské rudé armádě město znovu 

ovládnout. Frontová linie se následně stabilizovala asi 40 kilometrů od města. V zimním 

období až do jara žádné větší aktivní bojové operace na frontě neprobíhaly.206 Sovětská strana 

využila tohoto uklidnění k reorganizaci velitelské struktury perské Rudé armády, kterou si 

vynutily neúspěchy na frontě. V listopadu 1920 nahradil Kargaretěliho v čele Perské rudé 

armády nahradil N. Gikalo.207 Současně byly podniknuty kroky, které by vedly k usmíření 

s Kúčekem Chánem a obnovení spolupráce.208  

V mezidobí se vyostřila také situace v rámci Íránské komunistické strany. V návaznosti na 

rezoluci perských delegátů na I. sjezdu národů Východu přijala Rada propagandy a aktivit 

národů Východu209 13. října 1920 rozhodnutí o rozpuštění stávajícího Ústředního výboru ÍKS. 

210 Ústřední výbor však odmítl rozhodnutí Rady uznat211 a tak se v rámci Íránské 

komunistické strany vytvořily dvě skupiny, které aspirovaly na její vedení. Pokus členů Rady 
                                                            
202 Genis, Krasnaja Persija, 281. 
203 Persic, Zastenčivaja intervencija, 140–141. 
204 Genis, Krasnaja Persija, 285. 
205 Ibid., 318. 
206 Pavel Aptěkar, „Neizvěstnaja sovětskaja respublika“, Raboče-krestjanskaja Krasnaja Armija 1918–1945, 
http://rkka.ru/oper/pers/pers.htm (staženo 3. 2. 2009). 
207 Persic, Zastenčivaja intervencija, 125. 
208 Genis, Krasnaja Persija, 319 a nn. 
209 Tj. orgán Kominterny ustavený na I. sjezdu národů v Baku k řízení revoluční propagandy a aktivit v zemích 
Asie. 
210 Persidskij front, č. 141, s. 276–277. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 277. 
211 Persidskij front, č. 148, s. 300–301. Viz též Persic, Zastenčivaja intervencija, 149. 



243 

 

propagandy a aktivit národů Východu o smírné řešení, podniknutý na zasedání Ústředního 

výboru ÍKS ve dnech 25. a 26. října 1920 nevyšel.212 Rada proto počátkem listopadu vzala své 

rozhodnutí z 13. října 1920 zpět a celou záležitost postoupila k rozhodnutí vedení 

Kominterny.213 

Zápas o vedení Íránské komunistické strany byl rozhodnut až v první polovině listopadu 

1920 v souvislosti s cestou J. V. Stalina do Baku. Stalin se počátkem listopadu vypravil do 

Baku, aby zde na základě pověření zářijového Pléna ÚV KSR[b] prověřil správnost výše 

zmíněného rozhodnutí o nové orientaci sovětské politiky vůči Persii. Stalin se v Baku 

seznámil se situací v Íránské komunistické straně, avšak stran jejího řešení se vyslovil značně 

rozporuplně. Na jednu stranu schválil červencové svržení Kúčeka Chána a kategoricky odmítl 

možnost rozhovorů o obnovení vzájemné spolupráce. Na druhou stranu však doporučil 

odvolání Soltánzádeha z Ústředního výboru ÍKS a jeho nahrazení Hejdarem Chánem, který 

ovšem byl stoupencem obnovy společného postupu s Kúčekem Chánem.214 Na základě 

Stalinova doporučení byl následně rozhodnutím Kavkazského byra ÚV KSR[b] z 11. listopadu 

1920 potvrzen nový Ústřední výbor ÍKS, v čele s Hejdarem Chánem. Soltánzádeh pak byl 

odeslán do Moskvy. Současně s tím byla Íránská komunistická strana přejmenována na 

Íránskou komunistickou stranu[Adalat].
215 Tato změna měla patrně napomoci snaze o 

vybudování nové pověsti strany mezi perským obyvatelstvem. Konflikt v řadách perských 

komunistů však tímto krokem zdaleka neskončil a trval prakticky až do konečné porážky 

gílánského povstání na začátku listopadu 1921.216 

 

3.2.4 Sovětské pokusy o podporu povstání v perském Ázerbájdžánu a Chorásánu 

Gílánské povstání nebylo jediným protivládním hnutím v Persii, ve kterém se sovětské 

Rusko pokusilo angažovat. Dalším z nich bylo například Tabrízské povstání, či povstání 

Chodá Verdiho Chána v Chorásánu. 

Povstání v Tabrízu vypuklo počátkem dubna 1920. Jeho příčiny byl obdobné povstání 

v Gílánu. Povstání bylo zaměřeno zejména proti britské okupaci a britsko-perské smlouvě 

                                                            
212 Persidskij front, č. 149, s. 302–317 a č. 150, s. 317–319. 
213 Ibid., č. 153, s. 322–323. 
214 Persic, Zastenčivaja intervencija, 145. 
215 Persidskij front, č. 160, s. 340–341. 
216 Semjon Lvovič Agajev, Iran v prošlom i nastojaščem. Puti i formy revolucionnogo processa (Moskva: 
Nauka, 1981), 68. 
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z roku 1919 a vládě Vosúghoddouleha, která ji podepsala.217 V čele povstání stanul šejch 

Mohammad Chejábání, bývalý aktivní účastník perské revoluce let 1906–1911 a bývalý 

poslanec medžlisu. Počátkem roku 1919 (po svém návratu z internace v Osmanské říši) 

Chejábání přistoupil k obnově činnosti tabrízské odbočky Demokratické strany, která 

ukončila svou činnost v době první světové války. Chejábání ji zformoval jako samostatnou 

organizaci pod názvem Demokratická strana Ázerbájdžánu. Současně začal vydávat noviny 

Tadžadddod (Modernost), které se staly tiskovým orgánem nové politické strany.218 V letech 

1919–1920 Chejábání vedl kampaň za posílení významu perské ústavy, proti svévoli místní 

správy a zejména proti britsko-perské smlouvě. Postupně kolem sebe shromáždil skupinu 

stoupenců a navíc i několik stovek ozbrojených dobrovolníků, což mu umožnilo podniknout 

přímou akci. Na jaře 1920 ustavil dvanáctičlennou Veřejnou komisi. Krátce nato, 5. dubna 

1920, zahájili jeho stoupenci v Tabrízu revoltu, během které vyhnaly čelné perské úředníky 

v čele se zastupujícím generálním guvernérem Amínolmolkem a dva švédské důstojníky 

perského četnictva.219 Na Chejábáního stranu se přidala většina místních státních úředníků i 

příslušníků četnictva. Přidalo se k němu i množství příslušníků perské kozácké divize, kteří 

byli nespokojení s britským pokusem z dubna 1920 podřídit tuto jednotku svému vlivu cestou 

výměny ruských důstojníků za britské instruktory.220 

Chejábání následně vyhlásil své požadavky adresované teheránské vládě. Požadoval 

vytvoření republiky v Persii, samosprávu pro perský Ázerbájdžán, realizaci článků perské 

konstituce z roku 1906 týkajících se oblastních a provinčních zastupitelských orgánů, tzv. 

andamanů, vyhnání všech cizích vojsk a vojenských poradců z perského území, demisi vlády 

Vosúghoddouleha, anulování britsko-perské smlouvy z roku 1919 a navázání diplomatických 

a obchodních vztahů se sovětským Ruskem.221 Provincie Ázerbájdžán byla současně 

přejmenována na Ázádistán – Země svobody. 

     Povstání se z Tabrízu rychle šířilo do dalších měst perského Ázerbájdžánu a v průběhu 

května až července 1920 povstalci převzali kontrolu nad celou provincií.222 Povstalci 

současně začali na ovládaném území provádět reformy, zejména pokud šlo o základní 

vzdělávání, apod. 

                                                            
217 Ahmad Mahrad, Iran auf dem Weg zur Diktatur. Militarisierung und Widerstand 1919–1925 (Hannover: 
SOAK Verlag, 1976), 122. 
218 Alijev, Istorija Irana, 110. 
219 Günther Nollau a Hans Jürgen Wiehe, Russia´s South Flank. Soviet operations in Iran, Turkey, and 
Afghanistan (New York – Londýn: F. A. Praeger, 1963), 17–18. 
220 Agajev, Iran v period političeskogo krizisa, 28. 
221 Alijev, Istorija Irana, 110–111. 
222 Mahrad, Iran auf dem Weg zur Diktatur, 122. 
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Sovětské Rusko sledovalo události v perském Ázerbájdžánu s velkým zájmem. Pokud by 

se podařilo dosáhnout spolupráce mezi gílánskými povstalci a Chejábáním a jeho stoupenci, v 

celé severní Persii by mohl být nastolen sovětský vliv. Zpočátku vypadaly perspektivy 

spolupráce nadějně. Chejábání uvítal ustavení sovětské moci v Ázerbájdžánu,223 ke kterému 

došlo v závěru dubna 1920. Příčinou byla okolnost, že v čele vedení nové Ázerbájdžánské 

sovětské republiky stanula i řada bývalých členů stran Gummet, s částí z nich šejcha 

Chejábáního spojovalo staré přátelství.224 Brzy se však jeho vztah k vládě v Baku změnil a to 

poté co zjistil, že poslední slovo v Baku měli Rusové, kteří podle jeho přesvědčení sledovali 

expanzionistické cíle. Potvrzením tohoto přesvědčení se pak stalo sovětské vylodění v Anzelí 

a související postup sovětských vojsk v oblasti Astary a Ardabílu. Chejábání proto sovětské 

vylodění v Anzelí odsoudil jako cizí intervenci a později také kritizoval Kúčeka Chána za 

spolupráci s Rusy.225 Íránská komunistická strana nicméně vyslala do Tabrízu své zástupce, 

avšak Chejábání s nimi odmítl spolupracovat.226 Zakročil také proti komunistickým 

agitátorům, kteří se ve městě zaktivizovali po sovětském vylodění v Anzelí. Zmiňovaní 

agitátoři úzce spolupracovali s německým konzulem Kurtem Wustrovem, který podporoval 

jejich protibritskou kampaň a úzce s nimi spolupracoval. Wustrov jim také poskytl azyl na 

půdě německého konzulátu, když se Chejábání rozhodl zakročit proti jejich aktivitám. 

Chejábáního stoupenci však konzulát oblehli a při následujícím pokusu se zmocnit agitátorů 

došlo k přestřelce, která skončila mj. smrtí německého konzula.227 Obsazení konzulátu 

nicméně znamenalo konec bolševické agitace ve městě. 

Pád vlády Vosúghoddouleha v červnu 1920 otevřel prostor pro dohodu nové vlády 

Hassana Pirnijá Mušíroddouleha s tabrízskými povstalci. Chejábání se však odmítl nové vládě 

podrobit, protože soudil, že další existence jeho hnutí prohloubí krizi stávajícího perského 

politického systému a bude mít pozitivní dopad na celkovou perskou situaci. Šejch však 

současně neprojevil dostatečnou tvrdost a povolil, aby do Tabrízu přijel Mochberossoltáneh, 

perskou vládou nově jmenovaný guvernér. Tomu se záhy podařilo získat na svou stranu část 

tabrízských kupců a s pomocí dobře vyzbrojeného oddílu perských kozáků v noci z 12. na 13. 

září 1920 povstání potlačit. Šejch Chejábání byl během těchto událostí kozáky zabit.228 

                                                            
223 Tj. v bývalém ruském Ázerbájdžánu. 
224 Alijev, Istorija Irana, 112. 
225 Nollau a Wiehe, Russia´s South Flank, 18. 
226 Ibid., 157. 
227 Homa Katouzian, Iranian history and politics. The dialectic of state and society (Londýn: Routledge Curzon, 
2003), 191. 
228 Alijev, Istorija Irana, 114. 
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Na rozdíl od povstání v perském Ázerbájdžánu a Gílánu, kde bylo sovětské angažmá 

záležitostí převážně sovětských orgánů v Baku, se v povstání v Chorásánu plně angažovala 

Rady internacionální propagandy na Východě, která úzce spolupracovala s Komunistickou 

internacionálou a jejíž centrála sídlila v Taškentu. Akce na území Persie pak vedlo zejména 

její poltoracké oddělení. 

Oddělení Rady internacionální propagandy na Východě v Poltoracku229 bylo zřízeno 

v polovině března 1920. V jeho čele stanul uralský bolševik a bývalý zámečník Gabajdulla 

Išmuratoglu Kalakov. Úkolem oddělení bylo vést agitačně-zpravodajskou práci (tzn. šířit 

sovětské ideály, rozšiřovat propagandistickou literaturu a letáky, vytvářet organizace strany 

Adalat a později Íránské komunistické strany, podporovat je finančně a v krajním případě i 

dodávkami zbraní a získávat zpravodajské informace o vnitřní situaci v Persii a tamních 

pohybech britských vojsk). Oddělení mělo původně jako oblast svého působení vymezenu 

celou Persii vyjma oblasti perského Ázerbájdžánu.230 V dubnu 1920, po nastolení sovětské 

moci Baku, byl však okruh práce poltorackého oddělení omezen pouze na oblast Chorásánu a  

Astarabádu.231 Zejména Chorásán představoval strategicky důležitou oblast s výhodnou 

polohou na spojnici mezi ruským Turkestánem a hlavním městem Persie Teheránem. Sousedil 

však také s Afghánistánem a podobně jako tato země představoval bránu do Indie, kterou 

sovětské vedení, jak známo, považovalo za klíč k celé Asii. 

Poltoracké oddělení bylo zřízeno dost narychlo. Kalakov dostal pouze peníze na činnost 

oddělení a mandát. Chybělo potřebné vybavení a především podrobnější instrukce. 

Komplikaci představovalo také slabé spojení s Taškentem. Podstatnou nevýhodou pak byla 

neznalost perských podmínek. Činnost oddělení se proto zpočátku rozvíjela dosti obtížně, jak 

to ostatně byl nucen přiznat sám Kalakov.232 Oddělení bylo rozděleno do dvou odborů – 

organizačního a informačního. Spolupracovníky, zejména tajné, si Kalakov vybíral především 

mezi členy místní organizace strany Adalat. Oddělení jich mělo celkem 22.233 Kádrových 

pracovníků bylo 18.234 

V Persii byla postupně zřízena čtyři informační stanoviště – v Mašhadu, Kučánu, Torbat-e 

Hejdaríje a v Teheránu – obsazená vždy jedním pracovníkem a několika kurýry. Všechna 

                                                            
229 Dnes Ašchabad. 
230 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 24, l. 129. Viz též Vladimir Leonidovič Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana 
v 1920 godu“, Voprosy Istorii 70, č. 5–6 (1996): 141. 
231 Dnes Gorgán. 
232 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 24, l. 129. 
233 Ibid., l. 28. 
234 Ibid., l. 122. 
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informační stanoviště dostala příkaz navázat spojení s místními revolučními organizacemi, 

zejména s gílánskými povstalci a s legální Demokratickou stranou.235 Kromě toho měly 

distribuovat i propagandistickou literaturu. Dále bylo zřízeno pět pohraničních stanovišť – 

Kaachka, Serahs, Artik, Gudan a Gasan Kuli, jejichž úkolem bylo sledovat pohyb na 

hranicích, rozšiřovat sovětskou literaturu a noviny v příhraničním pásmu a napomáhat tajným 

spolupracovníkům oddělení v přechodu hranice do Persie a zpět.236  

Po skončení I. sjezdu národů Východu však byla činnost oddělení postupně omezována, až 

posléze koncem roku 1920 oddělení zaniklo.237 Podle Kalakovových údajů bylo za celou 

činnost oddělení bylo oddělením vydáno na 49 000 kusů různé propagandistické literatury. 

Další literatura pak byla získána z Baku a Taškentu a v Persii tak bylo rozšířeno celkem na 

96 930 kusů propagandistických brožur, letáků a plakátů. Kromě toho oddělení založilo 18 

organizací Íránské komunistické strany, kterým se podle Kalakova podařilo získat na 2 500 

členů.238 Oddělení také získalo množství zpravodajských informací, například o rozmístění 

britských a perských posádek v severní Persii,239 o politické situaci v Persii, o náladách mezi 

chorásánskými četníky240 aj. a snažilo se získat na sovětskou stranu generálního guvernéra 

Astarabádu, nebo přinejmenším vyjednávalo s jeho delegáty.241 Největší naděje, pokud šlo o 

vzájemnou spolupráci však oddělení, respektive samo vedení Rady internacionální 

propagandy na Východě, chovalo ve vztahu k bojovným kmenům chorásánských Kurdů, kteří 

požívali téměř úplné nezávislosti na místních perských úřadech.242 

Již brzy po začátku činnosti oddělení upoutal Kalakovovu pozornost Chodá Verdi Chán, 

náčelník jedné větve velkého kurdského kmene Zafaranlu z oblasti Širvánu. Chodá Verdi 

Chán se narodil v roce 1890 v městečku Atta-Kura. V roce 1910 se stal chánem.243 Patřila mu 

půda a stáda z dvaceti pěti vesnic, jejichž obyvatelé byli povinni odevzdávat Chodá Verdimu 

Chánovi polovinu úrody, coby pacht. Nelze ho tedy považovat za obyčejného pastevce, jak se 

                                                            
235 Ibid., l. 129. 
236 Ibid., l. 18. 
237 Ibid., l. 133. 
238 Ibid., l. 133. 
239 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 22, l. 9. 
240 Ibid., l. 38. 
241 Ibid., l. 4. 
242 Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 142. 
243 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 21, l. 46. 
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to občas traduje v odborné literatuře.244 Ale ani za běžného statkáře. Asi nejlépe jej lze 

charakterizovat jako provinčního banditu.245 

Základnou Chodá Verdiho Chána byla stará pevnost Gilen nacházející se ve špatné 

přístupné hornaté oblasti severovýchodního Chorásánu. Kromě ní disponoval dvěma dalšími 

pevnostmi. Spolu se svými dvěma bratry pak měl podle tehdejších sovětských údajů 

k dispozici asi 5 600 ozbrojených jezdců.246 Ve skutečnosti však jeho síly tvořilo jen asi 400 

mužů.247 

Chodá Verdi Chán představoval dlouhodobého protivníka perské vládní moci. Naposledy 

se s ní dostal do konfliktu v roce 1917, kdy vedl povstání širvánských Kurdů proti perské 

správě. Povstání se perským úřadům podařilo potlačit teprve v roce 1918 a to jen díky britské 

pomoci.248 Britská pomoc se očividně stala příčinou silné nenávisti, kterou Chodá Verdi Chán 

choval vůči Britům, a od toho se odvíjejících sympatií vůči sovětské moci. 

Pro sovětskou stranu byl Chodá Verdi Chán zajímavý, zejména pokud šlo o plány na 

„pochod do Indie“249 Nebyl to však jediný důvod. Někteří sovětští představitelé si 

přinejmenším v květnu 1920, v době vylodění sovětských sil v Anzelí, pohrávali s myšlenkou 

využít služeb Chodá Verdiho Chána pro společný úder ze severu Persie, jak o tom svědčí 

například telegram náměstka lidového komisaře zahraničních věcí L. M. Karachana G. K. 

Ordžonikidzemu z 23. května 1920.250 

Již na přelomu března a dubna 1920 Kalakov vyslal k Chodá Verdimu Chánovi dva své 

spolupracovníky Azize Agajeva a Ramazana Allaverdinova, kterým se podařilo s Chodá 

Verdim Chánem navázat spojení. Chodá Verdi Chán poté adresoval Kalakovovi dopis, ve 

kterém mu přislíbil návštěvu v Poltoracku.251 Emisaři Chodá Verdiho Chána posléze 

vyjednávali i představitelem lidového komisariátu zahraničních věcí v Taškentu D. 

Gopnerem.252 

                                                            
244 Viz např. Olga Ivanovna  Žigalina, Nacionaľnoje dviženije Kurdov v Iraně. 1918–1947 gg. (Moskva: Nauka, 
1988), 46. 
245 Persic, Zastenčivaja intervencija, 61–62. 
246 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 21, l. 46. 
247 Persic, Zastenčivaja intervencija, 62. 
248Žigalina, Nacionaľnoje dviženije, 46 a nn. 
249 Alijev, Istorija Irana, 132. 
250 Persidskij front, č. 15, s. 34. 
251 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 24, l. 18. 
252 Persidskij front, č. 15, s. 34. 
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V polovině května, přesněji 13. května 1920, Chodá Verdi Chán inkognito v doprovodu 

osmi ozbrojenců navštívil Poltorack,253 kde byl při dodržení všech pravidel konspirace 

ubytován v bytě velitele 1. armády turkestánského frontu G. V. Zinověva.254 V průběhu 

následujících rozhovorů Chodá Verdi Chán nabídl představitelům oddělení Rady 

internacionální propagandy na Východě své služby v boji proti Britům a perské vládě. 

Ujišťoval sovětské představitele, že s jejich podporu může vcelku rychle shromáždit na tři 

tisíce ozbrojených jezdců, přičemž kromě toho měl množství stoupenců, připravených se 

k němu na výzvu připojit. Počítal, že s podporou většiny obyvatelstva Chorásánu bude možné 

obsadit město Kučán, kde se nacházela nevelká britská základna, sklad zbraní a zásoby 

potravin,255 a které navíc mělo silniční spojení s Poltorackem. 

Kalakov reagoval na nabídky Chodá Verdiho Chána vstřícně a následně s ním se 

souhlasem nadřízených míst vypracoval plán útoku na město Kučán, přičemž Chodá Verdi 

Chán dostal od Kalakova za tímto účelem 200 britských pušek s 30 000 náboji, 3 lehké 

kulomety Lewis s třemi sadami náhradních dílů a 25 000 nábojů do kulometů.256 Sovětská 

strana se také zavázala podpořit vystoupení Chodá Verdiho Chána oddílem 2 000 jezdců.257 

K přepravě těchto zbraní do Persie bylo poltorackým oddělením opatřeno 14 velbloudů, 

přičemž Chodá Verdiho Chána doprovázel sám Kalakov s oddílem 20 mužů, který chránil 

karavanu i část cesty po perském území. Přímá sovětská podpora se pozitivně projevila tím, 

že oddíl Chodá Verdiho Chána se stal přitažlivý pro řadu chorásánských Kurdů a podle 

zprávy Ramazana Allaverdinova, který zůstal u Chodá Verdiho Chána, koncem května 1920 

do jeho oddílu vstupovalo deset až patnáct dobrovolníků denně.258 Chodá Verdi Chán kromě 

toho počítal i se sympatiemi perských četníků, kteří na přelomu května a června 1920 

s ohledem na špatnou materiální situaci často přebíhali na sovětskou stranu.259 

Chodá Verdi Chán, který předpokládal, že akci k dobytí města Kučánu zahájí koncem 

července 1920, nicméně počítal s tím, že ze strany sovětské moci obdrží další a mnohem širší 

                                                            
253 Sovětské pohraniční orgány jej původně nechtěli pustit na sovětské území a zadrželi jej na hranicích. Teprve 
po Kalakovově intervenci mu bylo umožněno pokračovat v cestě do Poltoracku. Viz RGASPI, f. 544, op. 1, d. 
24, l. 25. 
254 Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 143. 
255 Alijev, Istorija Irana, 132. 
256 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 19, l. 20. 
257 Persidskij front, č. 34, s. 53. 
258 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 21, l. 46. Viz též Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 143. 
259 Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 144. 
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podporu. V dopise, který do Poltoracku 30. května doručil Allaverdinov, žádal o poskytnutí 

sto ruských pušek, tureckých nábojů, dvou tisíc tumánů260 a uniforem.261  

Aby přiměl sovětskou stranu k rozhodnější podpoře a získal zbraně, vypravil se Chodá 

Verdi Chán koncem června 1920 znovu do Poltoracku. Dorazil sem 28. června 1920 

s oddílem šedesáti jezdců a návrhem okamžitě začít ozbrojené vystoupení. Porada 

odpovědných pracovníků poltorackého oddělení Rady internacionální propagandy na 

Východě a revoluční vojenské rady 1. armády však rozhodla odložit ozbrojené vystoupení o 

měsíc. Hlavní příčinou bylo, že sovětské síly v Poltoracku a podél hranice byly příliš slabé na 

to, aby dokázaly poskytnout Chodá Verdimu Chánovi dostatečnou podporu.262 Na poradě 

bylo současně rozhodnuto vyslat do Chorásánu (společně s Chodá Verdim Chánem) komisi 

vedenou Kalakovem, která se měla skládat ze tří pracovníků poltorackého oddělení a 

zplnomocněnce revoluční vojenské rady 1. Armády, kterým byl jmenován Hejdar Chán 

Amoghly, člen stran Adalat a budoucí vedoucí představitel Íránské KS. Komise měla posoudit 

situaci na místě a určit přesný počet ozbrojenců, které měl Chodá Verdi Chán k dispozici.263 

Sovětští představitelé očividně neměli k Chodá Verdimu Chánovi plnou důvěru a chtěli 

nejprve reálně posoudit možnosti úspěchu jeho plánu, tj. seznámit se s místní situací v 

Chorásánu, dříve než by mu poskytli další materiálních a finanční pomoc. 

Chodá Verdi Chán, aniž by získal, co požadoval, vyrazil za úsvitu ráno 1. července 1920 

společně s komisí zpět do Gilenu. Komise na místě konstatovala, že Chodá Verdi Chán je 

obyčejný perský chán vykořisťující rolníky, byť méně než ostatní chánové. Komise se v 

Gilenu setkala s deseti kurdskými vůdci, kteří byli stoupenci Chodá Verdiho Chána a 

s představitelem mašhadské organizace Íránské komunistické strany, který od Kalakova žádal 

zbraně, a 10. července 1920 se vydala společně s Chodá Verdim Chánem na cestu zpět.  

Cestou však komise a její doprovod narazily na oddíl perských četníků. Po dlouhé přestřelce 

se nicméně podařilo přinutit četníky k ústupu a 12. července 1920 členové komise a Chodá 

Verdi Chán dorazili do Poltoracku. 

Již první návštěva Chodá Verdiho Chána v Poltoracku nezůstala navzdory všem snahám o 

utajení skryta britskému velitelství v Chorásánu, jakož i perským úřadům. Britové dokonce 

podnikli pokus přimět Chodá Verdiho Chána, aby přerušil své kontakty se sovětskými úřady 

nabídkou postu guvernéra a velkou subsidií peněz a koní. Chodá Verdi Chán však tuto 

                                                            
260 Tj. perských zlatých mincí, 1 tumán = cca. 4,3 zlatých rublů.  
261 Persidskij front, č. 24, s. 46. 
262 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 21, l. 46. 
263 Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 145. 
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nabídku odmítl.264 Počátkem července 1920 proto generální guvernér Chorásánu 

Kavámossoltáneh podnikl další pokus získat Chodá Verdiho Chána na svou stranu. Ani tento 

pokus však neuspěl. Kavámossoltáneh se proto sám vypravil do Širvánu, kde se mu podařilo 

získat několik vlivných stoupenců Chodá Verdiho Chána. Současně začal připravovat útok 

vládních sil (zejména četníků, ale také najatých Kurdů) na Gilen. Chodá Verdi Chán se proto 

urychleně vrátil do Gilenu. Jeho situace však byla bezvýchodná. V oblasti Kučánu a Širvánu 

proti němu v polovině července 1920 stálo na čtyři tisíce vládních ozbrojenců. Jeho spojenci 

byli jeden po druhém postupně poraženi, přešli na stranu vládních sil či ustoupili na sovětské 

území. Jeho popularita mezi obyvatelstvem příhraničního pásu začala rapidně klesat. Mnohé 

opoziční prvky, mj. někteří kurdští chánové, však nadále byly ochotny vystoupit na podporu 

Chodá Verdiho Chána. Předpokladem však bylo, že Chodá Verdimu Chánovi se dostane 

otevřené podpory ze strany Rudé armády. Právě toho se obávaly perské úřady a s konečným 

útokem proti Chodá Verdimu Chánovi váhaly. Za klíčový předpoklad takové operace 

považovaly sovětskou neutralitu. Do Poltoracku byl proto vyslán perský konzul, který měl 

získat ujištění, že sovětské úřady v pohraničí proti likvidaci sil Chodá Verdiho Chána 

nezasáhnou. Zmiňovaný perský konzul dorazil do Poltoracku 6. srpna 1920 a následně 

požádal místní sovětské úřady o oficiální ujištění, že sovětské Rusko nemá agresivní záměry 

vůči jeho zemi.265 Zda jej dostal, není známo. 

Sovětská strana nebyla schopna Chodá Verdiho Chána nijak podpořit. Sovětské úřady 

v Turkestánu toho času připravovaly důležitou operaci proti Bucharskému emirátu, jejímž 

cílem mělo být ustavení sovětské moci v Buchaře. Jelikož však nebylo jasné, jak na tento krok 

bude reagovat Afghánistán, sovětská strana si nemohla v žádném případě dovolit tříštit síly. 

Potenciálním spojencům Chodá Verdiho Chána tak nakonec nezbylo nic jiného než potvrdit 

svou věrnost perské vládě, zatímco její vojska zaútočila na Gilen. Jejich útok však selhal a 

Kavámossoltáneh 5. srpna 1920 nabídl Chodá Verdimu Chánovi mírové rozhovory za 

současného přerušení bojových operací. Chodá Verdi Chán tuto nabídku na oko přijal a 6. 

srpna 1920 večer využil nepozornosti perských četníků a uprchl se zbytkem svého oddílu 

z obklíčeného Gilenu. O tři dny později dorazil do Poltoracku.266 

Po porážce Chodá Verdiho Chána se situace v Chorásánu uklidnila. Místní opoziční 

elementy se přesvědčily o nepravděpodobnosti sovětské podpory a poté, co v Gílánu došlo 

v závěru července 1920 k roztržce mezi Kúčekem Chánem a vedením Íránské komunistické 
                                                            
264 Ibid., 144. 
265 Ibid., 147. 
266 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 20, l. 16. Viz též Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 147. 
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strany, začaly sympatie chorásánského obyvatelstva vůči sovětské moci chladnout.267 Svou 

roli při tom sehrál i červnový pád neoblíbené vlády Vosúghoddouleha a nástup nové vlády 

v čele s Hassanem Pirnijou Mušíroddoulehem. 

Po porážce Chodá Verdiho Chána, jakož i po srpnových porážkách povstalců v Gílánu 

nadšení sovětského vedení pro šíření revoluce do Persie vychladlo. Sovětské Rusko se nyní 

začalo orientovat na dohodu s perskou vládou a o další revoluční dobrodružství v Persii 

nemělo valný zájem. Činnost poltorackého oddělení byla proto postupně omezována a v rámci 

toho byla mj. zastavena finanční podpora zbytků oddílu Chodá Verdiho Chána. Chodá Verdi 

Chán se nicméně odmítal vzdát a požadoval od sovětské strany podporu k obnovení boje 

v Persii. Poltoracké oddělení jej proto odkázalo na sovětské úřady v Taškentu.268  

Avšak ani v Taškentu Chodá Verdi Chán nepochodil lépe. Revoluční vojenská rada 

Turkestánského frontu, která v září projednávala otázku jeho dalšího využití, se nakonec 

rozhodla odeslat Chodá Verdiho Chána do Moskvy k dispozici lidovému komisariátu 

zahraničních věcí. Chodá Verdi Chán se tedy chtě nechtě vydal do Moskvy, kde se 16. října 

1920 obrátil dopisem na Lidový komisariát zahraničních věcí,269 ve kterém popsal svou 

dosavadní spolupráci se sovětskými úřady a požádal o sovětskou pomoc v podobě pěti tisíc 

muslimských rudoarmějců, o povolení verbovat dobrovolníky z řad Peršanů žijících 

v Zakaspické oblasti a o poskytnutí finančních prostředků a výzbroje pro dobrovolníky a 

k vedení bojových operací.  

Přibližně v téže době se Chodá Verdimu Chánovi podařilo setkat s náměstkem lidového 

komisaře zahraničních věcí L. M. Karachanem, který mu přislíbil pokračování sovětské 

podpory. Navzdory snaze Chodá Verdiho Chána ale už k dalšímu setkání nedošlo.270 Chodá 

Verdi Chán se proto na konci listopadu 1920 obrátil na L. D. Trockého s žádostí o povolení 

shromáždit dobrovolníky, o vyčlenění nutných kádrů z řad muslimských rudoarmějců a o 

poskytnutí dvaceti instruktorů a dvou až tří letounů s tím, že tyto oddíly by byly plně 

podřízeny turkestánskému vrchnímu velitelství.271 Sovětské vedení však Chodá Verdiho 

Chána nepovažovalo za osobu mající jakýkoliv politický či věcný význam a odeslalo jej zpět 

do Taškentu,272 kde byl nucen žít v bídných podmínkách.  

                                                            
267 RGASPI, f. 544, op. 1, d. 20, l. 68. 
268 Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 148. 
269 Persidskij front, č. 144, s. 281–284. Kopie dopisu byla adresována Leninovi a Trockému. 
270 Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 149. 
271 Persidskij front, č. 173, s. 359. 
272 Ibid., č. 180, s. 365. 



253 

 

V závěru roku 1920 bylo zároveň ukončeno financování poltorackého oddělení Rady 

internacionální propagandy na Východě a oddělení tím fakticky zaniklo. Spolu s ním pak bylo 

definitivně ukončeno také financování oddílu Chodá Verdiho Chána i ostatních perských 

oddílů, vytvářených v Poltoracku z perských přeběhlíků. Ne náhodou k tomu došlo 

v okamžiku, kdy v Moskvě vrcholila jednání o sovětsko-perské smlouvě. Přítomnost Chodá 

Verdiho Chána a jeho lidí na sovětském území vyvolávala nevoli perské strany a byla za 

těchto změněných okolností pro sovětskou stranu již jen přítěží.  

Zatímco sovětské úřady v Taškentu řešily, jak Chodá Verdiho Chána a jeho lidi využít,273 

Chodá Verdi Chán a zbytek jeho věrných koncem března 1921 překročili hranice na perské 

území a obnovili svůj boj proti perské vládě. To však bylo v rozporu se sovětskými zájmy a 

sovětský diplomatický představitel v Persii F. A. Rotštejn, směřující t. č. přes Poltorack do 

Teheránu obvinil sovětské úřady v Turkestánu s pokusu zhatit nedávno podepsanou sovětsko-

perskou smlouvu. To bylo vážné obvinění a sovětské pohraniční orgány v Zakaspické oblasti 

proto záhy dostaly z Taškentu příkaz Chodá Verdiho Chána, v případě, že by se pokusil přejít 

na sovětské území, zatknout a vydat perským úřadům.274 Kominterna, respektive její 

Turkestánské byro, které vzniklo na základě Rady internacionální propagandy na Východě, se 

současně zcela distancovala od dřívějších metod a do budoucna odmítala podporovat 

jakákoliv dobrodružství, jakým byla dřívější podpora Chodá Verdiho Chána.275 

Chodá Verdi Chán se nakonec počátkem dubna 1921 vzdal spřátelenému chánovi a pokusil 

se vyjednat si s perskými úřady amnestii. To se mu však pro odpor vojenského guvernéra 

Chorásánu Mohammada Takího Chána Pesjána nepodařilo. Chodá Verdi Chán byl následně 

eskortován do Mašhadu, kde byl popraven.276 

 

3.3 Sovětsko-perské rozhovory v Moskvě 

Prostor pro shora zmiňovaný obrat v politice Moskvy vůči Persii a pro obnovu jednání 

s perskou vládou se otevřel se změnou kabinetu v Teheránu, ke které došlo 24. června 1920. 

Odchod Vosúghoddouleha znamenal velký neúspěch Britů a počátek konce jejich politiky 

ovládnutí Persie. Nový premiér Hassan Pirnijá Mušíroddouleh totiž nastolil nový kurz. 

Povolal z exilu perské konstitucionalisty a současně informoval Brity o tom, že projednání 

                                                            
273 Mj. bylo zvažováno jejich vyslání, co by dobrovolníků do Gílánu. Viz Genis, „Popytka „sovětizacii“ 
Chorasana“, 151. 
274 Genis, „Popytka „sovětizacii“ Chorasana“, 151. 
275 Ibid., 152. 
276 Ibid. 
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britsko-perské smlouvy podepsané předchozího roku v medžlisu se odkládá na neurčito. 

Podnikl také řadu dalších kroků zaměřených proti britskému vlivu v zemi. Trval např. na 

odchodu britských poradců, do čela perské kozácké divize znovu jmenoval bývalé carské 

důstojníky a v neposlední řadě odmítl britský požadavek udělit Anglo-perské ropné 

společnosti koncesní práva na využívání ropných zdrojů v severní Persii.277  

S ohledem na nacionalistické nálady vyjádřil Mušíroddouleh ochotu navázat diplomatické 

vztahy se sovětským Ruskem, ovšem pouze za předpokladu, že se Moskva vzdá zasahování 

do vnitroperských věcí.278 Normalizaci vztahů se RSFSR totiž považoval za jediný možný 

způsob řešení krize vyvolané gílánským povstáním a již záhy po svém nástupu do funkce 

podnikl kroky k obnově sovětsko-perských diplomatických rozhovorů.  

Již první kroky nové perské vlády přesvědčily Moskvu, že Mušíroddouleh není v žádném 

případě britským sluhou, ale že v první řadě hodlá sloužit perským zájmům a že je mu tedy 

možno věřit. Proto, když se 25. července 1920 perský chargé ďaffaires v Londýně Saffar 

Chán obrátil na Moskvu s dotazem stran možnosti obnovit přímé kontakty mezi oběma 

zeměmi, obdržel 18. srpna 1920 od G. V. Čičerina příznivou odpověď.279 Téhož dne Moskva 

prostřednictvím Saffara Chána obdržela telegram perského ministra zahraničních věcí z 2. 

srpna 1920, ve kterém jeho autor Mošárossoltáneh informoval lidový komisariát zahraničních 

věcí o perském přání navázat přátelské vztahy. Za tímto účelem jmenoval dosavadního 

velvyslance v Cařihradu a bývalého ministra zahraničních věcí Alího Golího Chána 

Mošáverolmamaleka mimořádným velvyslancem s pověřením vyjednat v Moskvě smlouvu se 

sovětským Ruskem. 280 Moskva – tj. Čičerin – o deset dní později vyrozuměla Saffara Chána 

                                                            
277 Koncese na využívání ropných zdrojů v severní Persii byla již v roce 1916 udělena ruskému poddanému 
Akakiji Mefoděvičovi Choštarijovi. Choštarija ji však v březnu 1920 postoupil Anglo-perské ropné společnosti, 
ovšem bez vědomí perské vlády. Pro perskou vládu byla tato novinka nevítaným překvapením. Peršané se 
obávali negativního vlivu, který by mohlo mít postoupení koncese do britských rukou na vztahy se sovětským 
Ruskem. Perská vláda proto využila okolnosti, že původní dohoda s Choštarijou o udělení koncese nebyla 
ratifikována medžlisem, jak to vyžadovala perská ústava a odmítla koncesi uznat. Otázka se tím však neuzavřela 
a naopak delší dobu představovala sporný problém v rámci britsko-perských, ale později i sovětsko-perských 
vztahů. Podrobnosti viz L. Elvell-Satton, Iranskaja něfť. K istorii „politiki sily“ (Moskva: Izdateľstvo 
inostrannoj literatury, 1956), 51 a nn. 
278 Benab, The Soviet Union and Britain, 186–187. 
279 Volodarsky, The Soviet Union, 45. 
280 Bylo paradoxní, že za perskou stranu se sovětským Ruskem vyjednávat muž, který na jaře předchozího roku 
vedl perskou delegaci vyslanou na pařížskou mírovou konferenci, jež měla za úkol přednést na konferenci perské 
územní nároky vůči (sovětskému) Rusku. Viz Geyer, Die Sowjetunion und Iran, 11. 
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o své ochotě uvítat Mošáverolmamaleka.281 Mošáverolmamalek se krátce na to vydal se svou 

misí via Turkestán a Baku do Moskvy.282  

Mezitím se Saffar Chán znovu obrátil na Moskvu a v nótě ze 7. září 1920 informoval 

Čičerina, že během nedávných operací v Gílánu perská vojska zajala příslušníka 224. pluku 

28. divize ruské Rudé armády283 a požádal o vysvětlení a to zvláště s ohledem na perský 

úmysl vést se sovětskou vládou rozhovory o úpravě vzájemných vztahů.284  

Perská nóta vyvolala ostrou reakci lidového komisaře G. V. Čičerina, který celou věc 

označil za skandál. Čičerin se ihned obrátil na náměstka lidového komisaře vojenství E. M. 

Skljanského, jakož i na N. Narimanova a požadoval od nich vysvětlení.285  

Perský velvyslanec Mošáverolmamalek se na své cestě do Moskvy zastavil v Baku, kde 

využil příležitosti k rozhovorům s vedoucími představiteli Ázerbájdžánské sovětské republiky 

– předsedou Rady lidových komisařů N. Narimanovem a předsedou Revolučního výboru M. 

D. Gusejnovem – a také s předsedou Kavkazského byra ÚV KSR[b] G. K. Ordžonikidzem. 

Mošáverolmamalek během rozhovorů mj. nastolil otázku stažení sovětských vojsk z Gílánu. 

Narimanov však stažení sovětských vojsk, které všechna prohlásil za ázerbájdžánská, v daný 

okamžik odmítl s tím, že tato vojska v Gílánu ochraňovala ázerbájdžánské zájmy a 

podporovala perské revolucionáře proti Britům. Ordžonikidze naproti tomu perského 

velvyslance ujistil, že sovětské Rusko žádná vojska v Gílánu nemělo a jménem ruské vlády 

mu přislíbil převzít zprostředkování mezi perskou vládou a vládou sovětského 

Ázerbájdžánu.286 Ze sovětské strany se jednalo o taktiku, jejímž cílem bylo zamaskovat účast 

vojsk sovětského Ruska v bojích v Gílánu. Nelze ale zapomínat ani na to, že ázerbájdžánské 

vedení sledovalo v Gílánu své vlastní zájmy, které nebyly zcela totožné se zájmy Moskvy. 

Mošáverolmamalek následně pokračoval v cestě do Moskvy, kam dorazil na konci října 

1920. V Teheránu zatím 27. října 1920 padl kabinet Mušíroddouleha. Britové, kterým byla 

vláda Mušíroddouleha trnem v oku, využili několika porážek vládních vojsk v Gílánu, ke 

kterým došlo v průběhu září a října 1920, a na konci října se jim podařilo přesvědčit šáha, aby 

Mušíroddouleha odvolal a nahradil jej Velké Británii příznivěji nakloněným Fatholláhem 

                                                            
281 G. A. Belov, et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom III (Moskva: Gospolitizdat, 1959), č. 76, s. 
153 (dále jen DVP SSSR III). 
282 DVP SSSR II, Příloha č. 7, s. 729. 
283 Šlo o jednotku vyslanou do Gílánu v závěru srpna 1920 na příkaz G. K. Ordžonikidzeho a patrně bez vědomí 
Moskvy. Viz výše. 
284 Persic, Zastenčivaja intervencija, 142. 
285 Ibid., 143. 
286 Ibid., 141–142. 
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Chánem Akbarem Serdárem Mansúrem Sepahdárem. Britské naděje spojené s novým 

ministerským předsedou se však plně nenaplnily.  

Do Moskvy se zpráva o výměně kabinetu v Teheránu dostala až s určitým zpožděním na 

počátku listopadu. Příčinou byla skutečnost, že mezi Moskvou a Teheránem doposud nebylo 

obnoveno přímé telegrafní spojení. Na průběhu sovětsko-perských rozhovorů, které byly 

koncem října 1920 zahájeny v Moskvě, se však výměna v čele perského kabinetu projevila 

pouze dočasným přerušením. Nová perská vláda se totiž velmi záhy ocitla pod silným tlakem 

veřejnosti a Sepahdár se proto po poradě se členy Nejvyšší říšské rady287 rozhodl 

v rozhovorech pokračovat. 

Sovětsko-perské rozhovory v Moskvě, byly, jak už bylo výše řečeno, zahájeny koncem 

října 1920. Za sovětskou stranu je vedl lidový komisař zahraničních věcí G. V. Čičerin a jeho 

náměstek L. M. Karachan, za perskou pak velvyslanec Mošáverolmamalek. Součástí perské 

delegace pak byl i Mirzá Ahmad Chán Monšurolmolk, jmenovaný perským velvyslancem 

v Baku.  

Sovětské vedení věnovalo rozhovorům velkou pozornost. Např. Lenin požadoval od 

Čičerina každý den informace o jejich průběhu apod.288 Sovětská strana přistupovala 

k rozhovorům ve dvou úlohách. Na jedné straně s perským velvyslancem jednala o navázání 

přátelských vztahů mezi oběma státy a současně vystupovala jako prostředník mezi vládami 

v Teheránu a v Baku v otázce stažení ázerbájdžánských vojsk z Gílánu. Otázka Gílánu však 

nadále představovala pouze nátlakový prostředek na perskou stranu. Sovětské vedení toho 

času již zcela opustilo myšlenku podpory násilného vývozu revoluce do Persie a hodlalo vůči 

této zemi uplatňovat v co možná největší míře smírnou politiku.289 Ne všichni členové 

sovětského vedení však byli s tímto směřováním srozuměni. Například Stalin se obával, že 

pokud se Anzelí a Rešt vrátí zpět pod perskou vládu, bude Baku hrozit nebezpečí ze strany 

Britů. Trval proto na tom, aby sovětská kontrola nad Anzelí a Reštem zůstala zachována až do 

okamžiku, kdy Persii opustí poslední britský voják.290 Nehledě na Stalinovy námitky se však 

schůze Politbyra ÚV KSR[b], která se konala 27. listopadu 1920, vyslovila ve prospěch 

maximálně umírněné politiky ve vztahu k Persii (a současně i Gruzii, Arménii a Turecku). 

                                                            
287 Skládala se ze šáha, princů, ministrů, bývalých ministerských předsedů a zástupců duchovenstva a 
jednotlivých stavů. 
288 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 105. 
289 Viz zápis ze schůze Politbyra ÚV KSR[b] z 27. listopadu 1920, které projednávalo mj. Stalinovu zprávu z jeho 
cesty do Baku. 
290 Genis, Krasnaja Persija, 323–324. 
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Namísto pochodu na Persii, případně Gruzii a Arménii se hlavním sovětským cílem se měla 

stát ochrana Ázerbájdžánu a kontrola Kaspického moře.291 

Dočasného přerušení sovětsko-perských rozhovorů v průběhu listopadu 1920 využila 

sovětská strana k dokončení (v principu) návrhu budoucí smlouvy. O několik dní později, 7. 

prosince 1920 byl návrh smlouvy předložený Čičerinem schválen plénem Ústředního výboru 

KSR[b].
292 Následně 10. prosince 1920 byl Mošáverolmamalek přijat V. I. Leninem. Sovětská 

vláda se s ohledem na úspěšný průběh rozhovorů rozhodla jmenovat ještě před jejich 

završením svého diplomatického zástupce do Teheránu, o čemž 28. listopadu 1920 perskou 

vládu vyrozuměl náměstek lidového komisaře zahraničních věcí L. M. Karachan.293 Lenin 

pak během setkání s Mošáverolmamalekem informoval perského tituláře o tom, že sovětská 

vláda se rozhodla jmenovat jako svého politického představitele v Teheránu Fjodora 

Aronoviče Rotštejna, a požádal jej o stanovisko perské vlády k tomuto jmenování.294 

Perská vláda počátkem ledna 1921 souhlasila s  přijetím F. A. Rotštejna coby 

diplomatického představitele sovětského Ruska v Teheránu, ale později od toho ustoupila a 

svůj konečný souhlas odložila až do podpisu předpokládané sovětsko-perské smlouvy.295 

Mošáverolmamalek se během svých rozhovorů v Moskvě pokusil přimět sovětskou vládu 

ke stažení sovětských oddílů, oficiálně deklarovaných jako vojska sovětského Ázerbájdžánu 

z perského území. Moskva však nadále nehodlala pustit toto želízko v ohni zcela z rukou. 

Očividně dávala přednost manévrování, kdy využívání sovětské přítomnosti v Gílánu mělo 

sloužit jako nátlakový prostředek na perskou vládu. Moskva k tomu velmi dobře využívala 

formální nezávislosti sovětského Ázerbájdžánu, díky které mohla navenek hrát roli pouhého 

prostředníka, ačkoliv ve skutečnosti podle dřívější dohody mezi KSR[b] a ÁKS[b], musela 

ázerbájdžánská sovětská vláda všechna svá zahraničně-politická a vojenská rozhodnutí 

předložit ke schválení Moskvě.296  

L. M. Karachan proto s ohledem na tuto taktiku proto Mošáverolmamalekovi sdělil, že 

Moskva nemůže o stažení ázerbájdžánských vojsk z Gílánu rozhodovat sama, ale že je třeba 

konzultovat sovětskou vládu v Baku, což si podle něj mohlo vyžádat určitý čas.  

                                                            
291 Persidskij front, č. 172, s. 358. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 324. 
292 Persidskij front, č. 177, s. 361. Viz též Volodarsky, The Soviet Union, 47. 
293 Luka Stěpanovič Gaponěnko et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom IV (Moskva: Gospolitizdat, 
1960), Příloha č. 5, s. 660–661 (dále jen DVP SSSR IV). 
294 Volodarsky, The Soviet Union, 47. 
295 Agajev, Iran v period političeskogo krizisa, 37. 
296 Volodarsky, The Soviet Union, 47. 



258 

 

Na zasedání politbyra ÚV KSR[b], které se konalo 4. prosince 1920, bylo nicméně 

rozhodnuto „poradit ázerbájdžánské vládě, aby dala slib odvést vojska z Reštu a Anzelí.“297 

Skutečné stažení ázerbájdžánských vojsk však bylo podmíněno současným stažením britských 

vojsk z Persie. Současně či krátce před tím měla být likvidována také Perská sovětská 

republika v Gílánu a její vláda.298 

Ázerbájdžánská vláda v návaznosti na toto rozhodnutí oznámila, že je nucena udržovat 

svou vojenskou přítomnost v severní Persii za účelem sebeobrany proti britským vojskům, 

která se toho času nacházela v Kazvínu a postupovala ve směru na Rešt a Anzelí. Baku proto 

podmínilo stažení svých jednotek odchodem britských vojsk z Persie a vyjádřilo připravenost 

vyslat své zástupce do smíšené ázerbájdžánsko-persko-britské komise, která by dohlížela na 

stažení všech cizích vojsk z perského území.299  

Vedle výše deklarovaných důvodů mohla v případě stanoviska ázerbájdžánské vlády svou 

roli hrát ještě další okolnost. Ázerbájdžánská vláda si v závěru roku 1920 stěžovala na 

nájezdy ozbrojených band do ázerbájdžánského pohraničí, organizované z perského území a 

prováděné za mlčenlivého souhlasu či nepřímé podpory perské vlády. Nájezdy  měly za 

následek značné materiální ztráty a ázerbájdžánská vláda ve své nótě perskému 

diplomatickému představiteli v Baku dokonce upozornila, že nájezdy se svou intenzitou a 

rozsahem účastnících se sil stávají vážnou hrozbou celistvosti ázerbájdžánského území.300 

Mošáverolmamalek za daných okolností naléhal na perskou vládu, aby přítomnost 

ázerbájdžánských vojsk v Gílánu nepovažovala za překážku podpisu smlouvy. 

Mošáverolmamalek se totiž obával, že sovětské vedení bylo rozhodnuto dosáhnout stažení 

britských sil z Persie i za cenu použití síly a již koncem listopadu 1920 Teherán varoval, že 

podle jeho důvěryhodných informací byla na jaro 1921 připravována velká vojenská operace 

s cílem vytlačit Brity z Persie.301 Je ovšem otázkou, nakolik byla tato informace pravdivá, či 

spíše, zda se nejednalo pouze o sovětskou stranou záměrně předhozenou falešnou zprávu 

s cílem přimět Persii bez okolků k podpisu smlouvy. Celkové válečné vyčerpání sovětského 

Ruska mluví spíše pro tuto druhou možnost. Jisté nicméně je, že perská vláda se sovětské 

invaze obávala, a že byla proto ochotna vyjít sovětskému Rusku vstříc a podepsat smlouvu co 

                                                            
297 Persidskij front, č. 175, s. 360. Viz též Persic, Zastenčivaja intervencija, 154. 
298 Persidskij front, č. 176, s. 361. 
299 DVP SSSR III, č. 274, s. 491–492. Karachan o výše zmíněném stanovisku ázerbájdžánské vlády 22. ledna 
1921 oficiálně informoval Mošáverolmamaleka, přičemž současně vyjádřil naději, že ázerbájdžánský návrh bude 
přijat. Současně perského velvyslance požádal, aby se perská vláda obrátila na Londýn v záležitosti provedení 
ázerbájdžánského návrhu. Viz DVP SSSR III, č. 274, s. 492. 
300 Ibid., č. 230, s. 398. 
301 Volodarsky, The Soviet Union, 46. 
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nejdříve. Dne 1. ledna 1921 návrh smlouvy schválila Nejvyšší říšská rada.302 

     Jedinou nedořešenou záležitostí zůstávala otázka legalizace Íránské komunistické 

strany[Adalat]. Perská strana byla v principu ochotna poskytnout právo na legální existenci všem 

politickým stranám, avšak pod podmínkou, že jejich činnost nebude namířena na svržení 

stávajícího politického a společenského uspořádání Persie. Karachan ve své zprávy 

Ústřednímu výboru KSR[b] vyjádřil obavu, že sovětský nátlak v této věci by mohl 

zkomplikovat podpis dohody a zejména její ratifikaci medžlisem.303 Sovětská strana, která 

v této záležitosti očividně usilovala o možnost provádět na perském území komunistickou 

agitaci i po stažení ázerbájdžánských vojsk z Gílánu; a možná i o jakési pokračování činnosti 

sil zapojených do gílánských událostí v jiné formě, byla nakonec nucena ustoupit. S ohledem 

na nedávná prohlášení perské vlády stran legalizace politických stran a amnestie příslušníků 

protivládních hnutí, L. M. Karachan 22. ledna 1921 oficiálně požádal Mošáverolmamaleka o 

informaci o politických stranách, odborech a ostatních politických a veřejných organizacích 

v Persii a vyjádřil naději, že všechny budou nyní požívat svobody, která umožní perskému 

lidu pracovat na dosažení perské nezávislosti a bojovat proti nepřátelskému cizímu vlivu 

v Persii.304  

Mošáverolmamalek postoupil Karachanovu žádost Teheránu. Odpověď dorazila až téměř 

za měsíc, 26. února 1921, v den podpisu sovětsko-perské smlouvy. Perská vláda v ní 

sdělovala, že se rozhodla udělit milost všem účastníkům protivládního hnutí v Gílánu, ale až 

poté, co bude oficiálně oznámeno rozpuštění gílánské vlády. Teherán se tak očividně rozhodl 

neotvírat citlivé problémy a podepsat sovětsko-perskou smlouvu co možná nejdříve, 

v očekávání, že povede ke stažení sovětských vojsk z Persie.305 

Nehledě na to, plénum Ústřednímu výboru KSR[b] na své schůzi 26. ledna 1921 potvrdilo 

rozhodnutí orientovat se rozhodně na smluvní vztahy s perskou vládou a ukončení konfliktu 

v Gílánu.306  

Počátkem února 1921 byla sovětsko-perská smlouva připravena k podpisu. V Gílánu 

zprávy o tomto vývoji vyvolaly velké znepokojení. Předseda vlády Perské sovětské republiky 

Ehsanolláh Chán společně s novým vrchním velitelem Perské rudé armády N. Gikalem se 

proto 5. února 1921 telegraficky obrátili přímo na V. I. Lenina s emotivním protestem proti 

                                                            
302 Agajev, Iran v period političeskogo krizisa, 41. 
303 Persidskij front, č. 183, s. 367. 
304 Volodarsky, The Soviet Union, 48. 
305 Ibid. 
306 Agajev, Iran v prošlom i nastojaščem, 68–69. 
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připravovanému podpisu sovětsko-perské smlouvy. Jejich protest však nemohl na tomto faktu 

nic změnit.307 Objevila se však mnohem vážnější hrozba. 

V pondělí 21. února 1921 proběhl v Teheránu státní převrat. Perští kozáci v čele se svým 

velitelem plukovníkem Rezou Chánem308 vstoupili do Teheránu a převzali kontrolu. Do čela 

vlády se dostal jeden z iniciátorů převratu Sejjed Zijáeddín Tabátabájí.309  

Nová vláda nepředstavovala pouhou výměnu kabinetů, tak jako tomu bylo v minulosti, ale 

celkovou změnu vládnoucích elit. Namísto osob z tradičních vládnoucí třídy pozemkové 

aristokracie a náčelníků nomádských kmenů se nyní k moci dostali zástupci středních tříd310 – 

vrstvy, která byla nositelem nacionalistických tendencí. Členové nové vlády se proto v řadě 

ohledů rozcházeli s politikou předchozích perských kabinetů. Jednou z oblastí, kde se jejich 

přístupy lišily, byla i zahraniční politika. Představitelé nové vlády sice nebyli v principu 

protibritsky zaměření, zásadně však odmítali britsko-perskou smlouvu ze srpna 1919. 

Považovali ji nejenom za nedůstojnou a ponižující, ale také za jednu z hlavních překážek 

zlepšení vztahu s perským severním sousedem. Ve vztahu k sovětskému Rusku měli 

představitelé nové vlády zájem na normalizaci vztahů a obnově vzájemného obchodu. Skrze 

to hodlali dosáhnout neutralizace sovětského vlivu a omezení sovětského zasahování do 

perských vnitřních záležitostí. V rámci toho také odmítali poskytnout prostor pro šíření 

socialistických a komunistických myšlenek v Persii.311 

Pokud šlo o sovětsko-perskou smlouvu, nový ministerský předseda Zijáeddín Tabátabájí si 

velmi dobře uvědomoval, nakolik je pro jeho vládu důležité podepsat tuto smlouvu, která by 

mimo jiné vedla k širšímu a dřívějšímu mezinárodnímu uznání jeho vlády. Akceptoval proto 

stávající text a nepožadoval žádné změny.312  

Sovětští představitelé neměli o Zijáeddínovi Tabátabájím valné mínění. Považovali jej za 

osobu známou svými starými kontakty s Brity, která si nezaslouží důvěru. Představoval pro ně 

člověka bez svědomí se sklony k avanturismu a šarlatánství.313 Prozatím však pro ně bylo 

                                                            
307 Persidskij front, č. 186, s. 370. 
308 Převzal velení klíčové součásti perské kozácké divize po definitivním odstavení ruských důstojníků v říjnu 
1920. Viz Alijev, Istorija Irana, 139, respektive 142. 
309 Formování nové vlády bylo dokončeno 1. března 1921. Viz O. S. Melikov, Ustanovlenije diktatury Reza-
Šacha v Iraně (Moskva: Izdatěľstvo vostočnoj literatury, Moskva 1961), 30. 
310 Tj. tradiční střední třídy spojené s ekonomikou bazaru a moderní střední třídy, kterou tvořila především 
inteligence spojená s modernizací perské společnosti – úředníci, důstojníci, inženýři, technici, novináři apod. 
Blíže k sociálnímu členění perské společnosti viz např. Benab, The Soviet Union and Britain, 66 a nn. 
311 Volodarsky, The Soviet Union, 55. 
312 Ibid. 49. 
313 Makejev et al., Centralnaja Azija, 142. 
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důležitější, že nová perská vláda byla ochotna podepsat sovětsko-perskou smlouvu 

v dojednaném znění. 

Sovětsko-perská smlouva byla podepsána 26. února 1921 v Moskvě.314 Za RSFSR ji 

podepsali lidový komisař zahraničních věcí G. V. Čičerin a jeho náměstek L. M. Karachan. 

Za Persii pak Alí Golí Chán Ansárí Mošáverolmamalek.  

Smlouva obsahovala celkem dvacet šest článků. V prvním článku smlouvy sovětská vláda 

potvrdila svůj rozchod s dřívější carskou politikou vůči Persii a prohlásila za neplatné všechny 

dřívější smlouvy narušující práva perského lidu.315  

Sovětská vláda se dále zavázala neúčastnit se jakýchkoliv opatření a dohod narušujících 

perskou suverenitu a prohlásila za zrušené všechny smlouvy a úmluvy uzavřené bývalou 

carskou vládou s třetími státy ke škodě Persie.  

V článku 3 se obě smluvní strany zavázaly uznávat stávající hranici z roku 1881, přičemž 

Rusko se vzdalo práva užívat ostrov Ašur-Ada a další ostrovy u pobřeží perské astarabádské 

provincie; a navrátilo Persii městečko Firúze s okolím.316 Obě země měly dále rovným 

právem využívat pohraničních řek a vod s tím, že konečná úprava této otázky, jakož i 

zbývajících územních sporů byla svěřena smíšené komisi. 

V následujících dvou článcích se obě země zavázaly nevměšovat se do vnitřních záležitostí 

druhé smluvní strany, nepřipustit na svém území pobyt či formování a působení organizací, 

skupin nebo jednotlivců, kteří si za cíl vytkli boj proti druhé smluvní straně nebo jejím 

spojencům. Tato podmínka se výslovně vztahovala i na vojska třetího státu, jejichž pobyt by 

představoval hrozbu hranicím, zájmům či bezpečnosti druhé strany.  

Článek 6 pak tato ustanovení doplňoval o sovětské právo přivést na perské území svá 

vojska v případě, že by se nějaký třetí stát pokusil provádět na perském území uchvatitelskou 

politiku nebo vytvořit z perského území základnu pro vojenské vystoupení proti RSFSR, jeho 

hranicím či spojencům a perská vláda by neprojevila po sovětském varování sílu odvrátit toto 

nebezpečí.317 Článek dále předpokládal, že po odvrácení tohoto nebezpečí se sovětská vojska 

stáhnou za perské hranice. 

                                                            
314 Text smlouvy viz DVP SSSR III, č. 305, s. 536–544. 
315 Včetně článku 11 Turkmančajské mírové smlouvy z roku 1828, na jehož základě Persie ztratila právo 
udržovat v Kaspickém moři vlastní loďstvo. Viz DVP SSSR III, č. 305, s. 540. 
316 Městečko bylo postoupeno Rusku Persií na základě dohody z května 1893, viz DVP SSSR III, č. 305, s. 536. 
317 Na základě tohoto článku bylo o dvacet let později, v roce 1941, realizována společné sovětsko-britské 
obsazení Íránu. 
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V následujícím, sedmém, článku si RSFSR vymínila, že v perském loďstvu v Kaspickém 

moři nebudou smět sloužit občané třetích států, kteří by využívali svého postavení 

k nepřátelským cílům vůči sovětskému Rusku. 

V osmém článku se sovětská vláda vzdala dřívější finanční politiky carské vlády a zřekla 

se všech práv na půjčky poskytnuté Persii a prohlásila je za neplatné a nepodléhající úhradě. 

Ruská vláda se dále ve prospěch Persie vzdala majetku ruské Účetně-zápůjční banky 

Persie, s výjimkou poskytnutí části jejích budov pro sovětské konzuláty. 

RSFSR se dále ve prospěch perského lidu vzdala majetkových práv na silnice Anzelí – 

Teherán, Kazvín – Hamadán, na železniční trať Džulfa – Tabríz a Súfíjan – Urmijské jezero, 

na přístavní zařízení a lodě na Urmijském jezeře, na všechny telegrafní a telefonní linky a na 

přístavní zařízení v Anzelí (včetně místní elektrárny). 

Sovětská vláda dále prohlásila za neplatné všechny hospodářské koncese, jak využívané, 

tak nevyužívané. 

Perská vláda pak obratem slíbila, že nepředá tyto koncese a majetek do vlastnictví 

nějakého třetího státu či jeho občanů. 

Ve čtrnáctém článku pak perská vláda souhlasila, že uzavře s RSFSR dohodu o možnosti 

provádět rybolov při jižním břehu Kaspického moře 

Moskva se dále vzdala dalšího působení pravoslavných misií na perském území a 

prohlásila je za uzavřené. Majetek těchto misií318 byl postoupen perské vládě, která se 

zavazovala využít jej pro vzdělávací a kulturně-osvětové účely. 

V následujícím, šestnáctém, článku se ruská vláda vzdala dřívější konzulární jurisdikce, 

s tím, že občané jedné ze smluvních stran měli na území druhé smluvní strany požívat 

stejných práv jako místní obyvatelé. To se týkalo i svobodného pohybu, kde byl zaveden 

princip nejvyšších výhod. 

Obě smluvní strany se také zavázaly obnovit obchodní vztahy a jejich podrobnosti upravit 

obchodní úmluvou. V této souvislosti si obě země v článku 20 poskytly právo tranzitu zboží 

při uplatnění principu nejvyšších výhod. 

Obě země se dále zavázaly co nejdříve obnovit telegrafní a poštovní styky a uzavřít za 

tímto účelem zvláštní telegrafní úmluvu. 

Články 22 a 23 pojednávaly o zřízení diplomatických a konzulárních úřadů v souladu 

s mezinárodními právem a na základě zvláštní konzulární úmluvy.  

                                                            
318 Zejména Pravoslavné duchovní misie v Urmiji. 
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Zbývající tři články smlouvy se pak týkaly ratifikačních formalit. Smlouva měla být 

ratifikována do tří měsíců a výměna ratifikačních listin měla proběhnout v Teheránu. Smlouva 

byla vyhotovena v ruském a perském exempláři a měla vstoupit v platnost ihned po podpisu. 

Smlouva přinášela množství výhod oběma stranám. Obě strany smlouvou získaly 

diplomatické uznání a vzájemné garance hranic. Dále přinejmenším smluvní záruky proti 

tomu, aby se území druhé smluvní strany stalo centrem soustřeďování podryvných elementů a 

nástupištěm pro intervenci třetího státu.319 V případě sovětského Ruska byla ovšem smlouva 

v tomto ohledu jednostranně výhodnější, jelikož mu poskytovala v krajním případě i právo 

ozbrojené intervence.  

Výše zmíněná podmínka připouštějící ozbrojenou intervenci proti pokusu třetího státu 

vztáhnout ruku na perské území, popřípadě využít jeho území jako nástupiště pro intervenci 

proti RSFSR byla nicméně poměrně pozoruhodná a měřeno dobovým mezinárodním právem 

nepatřila mezi nejobvyklejší. Navíc její slučitelnost se zásadami vtělenými do Prohlášení 

předsedy Rady lidových komisařů V. I. Lenina a lidového komisaře pro národnosti J. V. 

Stalina ke všem pracujícím muslimům Ruska i Východu z listopadu 1917, zmiňovaného 

v počátku této kapitoly, si lze jen velmi těžko představit, jakkoliv nepřímo předpokládala 

sovětskou péči o ochranu perské nezávislosti a územní celistvosti. Její včlenění do smlouvy 

bylo ze sovětského hlediska poměrně paradoxní a zcela jistě symbolizovalo definitivní 

rozchod s dřívějším idealismem, podmíněným očekáváním blízkého příchodu světové 

revoluce, ve prospěch zajištění reálných sovětských zájmů. Nehledě na výše uvedený rozpor, 

sovětské Rusko si s její pomocí zajistilo bezpečnou hranici. 

Persie se dále smlouvou zbavila všech nerovných smluv a závazků (včetně závazku 

neudržovat v Kaspickém moři loďstvo), které jí byly vnuceny carským Ruskem. Sovětské 

Rusko Persii předalo majetek, jehož hodnota je odhadována na 582 milionů rublů,320 a který 

poté mohl být využit pro perské potřeby.321  

Sovětské Rusko se také zřeklo všech práv ve vztahu k půjčkám, které Persii poskytla 

bývalá carská vláda. Persie nyní tyto půjčky, jejichž celková výše činila 62,2 milionu zlatých 

                                                            
319 Pro úplnost je třeba dodat, že část smlouvy, týkající se soustřeďování podryvných prvků, byla od počátku 
dodržována jen velmi formálně a nakonec byla oběma stranami porušena. A. Ju. Sidorov a N. E. Klejmjönová, 
Istorija meždunarodnych otnošenij. 1918–1939 (Moskva: Centrpoligraf 2006), 108. 
320 Volodarsky, The Soviet Union, 50. 
321 Např. Účetně-zápůjční banka Persie byla po svém převzetí perskými úřady v březnu 1921 přejmenována na 
Perskou zemědělskou banku. Viz Agajev, Iran v period političeskogo krizisa, 69–70. 
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rublů,322 nemusela nadále umořovat. Sovětské Rusko se dále zřeklo konzulární jurisdikce nad 

svými občany.  

Negativní stránkou smlouvy pro Persii byla skutečnost, že podle článku 13 Persie fakticky 

ztratila právo využívat zdroje nerostných surovin v severní Persii, jelikož perská vláda i perští 

občané neměli dostatek prostředků k jejich efektivnímu využívání a spoluúčast třetích stran 

smlouva nepřipouštěla. Persie se také po ruském nátlaku zavázala umožnit sovětskému Rusku 

rybolov ve svých teritoriálních vodách.  

Další a z krátkodobého hlediska největší nepříjemností pro perskou stranu pak byla 

skutečnost, že smlouva se nijak nedotýkala otázky přítomnosti ázerbájdžánských vojsk na 

perském území a nestanovila žádné podmínky a lhůty pro jejich stažení. Ačkoliv RSFSR si 

přála rychlou likvidaci této otázky, její požadavek se setkal s odporem v řadách 

ázerbájdžánského vedení, které v Gílánu sledovalo vlastní zájmy a gílánské povstalce 

navzdory požadavkům Moskvy s tichým souhlasem předsedy Kavkazského byra ÚV KSR[b] 

G. K. Ordžonikidzeho nadále všemožně podporovalo (mj. odmítlo rozpustit gílánskou vládu 

apod.).323 Tato otázka, respektive problém pokračující přímé i nepřímé sovětské podpory 

gílánským povstalcům, nadále vrhala stín na sovětsko-perské vztahy a to prakticky až do 

listopadu 1921. 

Problémy v sovětsko-perských vztazích nadále představovala také řada dalších otázek, 

převážně lokálního charakteru, kterých se sovětsko-perská smlouva buď vůbec nedotkla, nebo 

jen zcela obecně a jejich konečnou úpravu ponechala na další jednání. Většina z nich se stala 

(po kratší či delší „přípravné“ fázi) sporným tématem sovětsko-perských vztahů až v době 

podpisu sovětsko-perské smlouvy či krátce poté – jako byla například konečná úprava shora 

zmiňované otázky sovětského rybolovu v perských teritoriálních vodách v Kaspickém moři či 

otázka dalšího osudu koncese na těžbu ropy v severní Persii, původně udělené v roce 1916 

ruskému poddanému Akakiji Mefoděvičovi Choštarijovi324 – některé se však táhly již od roku 

1918. Do této skupiny patřila například záležitost využívání pohraničních vodních zdrojů na 

persko-sovětském pomezí v oblasti dnešního Turkmenistánu.325  

Persie začala počínaje rokem 1918 považovat dřívější smlouvy o využívání pohraničních 

vodních zdrojů, uzavřené v minulosti s carskou vládou,326 za podléhající sovětskému 

                                                            
322 Podle jiných údajů 67,5 milionů zlatých rublů. Viz Volodarsky, The Soviet Union, 51. Objevuje se také cifra 
65,5 milionů zlatých rublů. Viz Alijev, Istorija Irana, 129. 
323 Persic, Zastenčivaja intervencija, 159. Viz též Genis, Krasnaja Persija, 330–331. 
324 K tomu viz blíže Elvell-Satton, Iranskaja něfť, 54 a nn. 
325 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 149 a nn. 
326 Šlo o smlouvy z let 1884, 1886 a 1894. Viz Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 148. 
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prohlášení o anulování nerovnoprávných smluv. Současně s tím začala využívat pohraniční 

vodní zdroje v oblasti Chorásánu, zejména řeku Tedžen, bez jakéhokoliv omezení. Na perské 

straně hranice se následně začaly rozšiřovat osevní plochy na spotřebu vody náročné plodiny, 

jakou byla rýže a současně s tím stoupalo i využívání pohraničních vodních zdrojů. Množství 

vody, které přitékalo na sovětské území, naopak neustále klesalo. V důsledku toho začala 

počínaje rokem 1920 klesat úroda rolníků v jednotlivých turkmenských oázách a to až o 250 

%.327 Postupem času začala tato otázka narušovat vztahy mezi perským a turkmenským 

obyvatelstvem v příhraničním regionu. Na naléhání sovětské vlády byla proto v dubnu 1921 

ustavena komise pro společné posouzení této otázky. Původně předpokládané prozkoumání 

situace na místě se však pro perský odpor neuskutečnilo a perští v zástupci v komisi byli 

ochotni zúčastnit se pouze rozhovorů v Serahsu, které měly být věnovány využívání vody 

z řeky Tedžen.328 Ačkoliv bylo dosaženo dílčí dohody, otázku se nepodařilo vyřešit k plné 

oboustranné spokojenosti. Teprve v srpnu 1921 ustavena smíšená sovětsko-perská komise pro 

vypracování a uzavření dohody o rozdělení vodních zdrojů při chorásánské hranici,329 avšak 

konečné dohody o využívání pohraničních vodních zdrojů bylo nakonec dosaženo až v roce 

1926.330  

Spornou otázkou se dokonce stala i samotná ratifikace sovětsko-perské. Zatímco na 

sovětské straně Všeruský ústřední výkonný výbor sovětsko-perskou smlouvu ratifikoval již 

téměř měsíc po jejím podpisu 20. března 1921, perská strana s ratifikací nijak nepospíchala. 

Naopak se snažila využívat otálení s konečným schválením sovětsko-perské smlouvy jako 

nátlakového prostředku na RSFSR a to zejména v otázce pokračující sovětské podpory 

gílánským povstalcům. Stejným způsobem využívala také otázku konečného přijetí 

sovětského diplomatického představitele,331 a některé další sporné záležitosti vzájemných 

vztahů. Po dalším mocenském zvratu v Teheránu na přelomu května a června 1921 pak byla 

otázka ratifikace novou perskou vládou nejprve znovu odložena, aby se posléze pokusila 

vynutit si na sovětském Rusku některé ústupky, zejména pokud šlo o sovětské právo 

intervence v případě, že by se perské území stalo základnou třetí země pro vojenské 

vystoupení proti RSFSR a omezení perské vlády, pokud šlo o nakládání s bývalými ruskými 

koncesemi. Sovětské Rusko bylo nakonec nuceno perskému tlaku z části ustoupit (mj. 

                                                            
327 Současně se zmenšovala i osevní plocha a to nejprve o 20 % a později až o 30 %. Viz Jusupov, Ustanovlenije 
i razvitije, 149. 
328 Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 150. 
329 Ibid., 151. 
330 Ibid., 156. 
331 Viz např. Jusupov, Ustanovlenije i razvitije, 126. 
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souhlasilo s vynětím problému bývalé Choštarijovy koncese z působnosti článku 13 sovětsko-

perské smlouvy).332 Teprve poté perský medžlis smlouvu 15. prosince 1921 schválil. Výměna 

ratifikačních listin pak proběhla až 22. února 1922 v Teheránu.333 

Jak plyne z výše uvedeného podpis sovětsko-perské smlouvy tak zdaleka nevyřešil 

všechny sporné otázky. Obecně lze ale uzavřít, že smlouva z dlouhodobého hlediska značně 

přispěla ke stabilizaci vzájemných vztahů obou zemí a tím do určité míry i jejich celkového 

mezinárodního postavení. Ze sovětské strany pak jasně signalizovala ústup od dřívějších 

dobrodružných snah o vývoz revoluce ve prospěch normalizace vztahů na základně myšlenky 

mírového soužití. Smlouva tak plně odpovídala tzv. novému kurzu v zahraniční politice, který 

byl úzce svázán s vyhlášením tzv. Nové ekonomické politiky v samotném sovětském Rusku.  

Samotný podpis sovětsko-perské smlouvy znamenal také definitivní porážku britských 

snah o ovládnutí Persie (tj. britského nejzazšího cíle), jakkoliv se nenaplnil ani sovětský 

maximální cíl – vyhnání Britů z této země. Asi největší výhody z faktické obnovy britsko-

ruského soupeření však získali sami Peršané, kterým tato situace umožňovala velký prostor 

pro manévrování mezi oběma mocnostmi. 

Nová situace, daná podpisem sovětsko-perské smlouvy, se tak nemohla neodrazit i 

v sovětsko-britských vztazích. Již v průběhu britsko-sovětských rozhovorů o uzavření 

obchodní smlouvy, vedených v průběhu roku 1920 v Londýně, si britská strana opakovaně 

stěžovala na sovětské aktivity na Blízkém východě, mj. i v Persii, a snažila se dosáhnout 

jejich ukončení. Sovětská strana nicméně britská obvinění odmítala a naopak obvinila Velkou 

Británii zmařit uzavření sovětsko-perské smlouvy.334 Na britský požadavek, aby se sovětské 

Rusko v sovětsko-britské obchodní smlouvě zavázalo vzdát se protibritské činnosti v Persii, 

pak sovětská strana reagovala požadavkem reciprocity.335  

Velká Británie byla nakonec nucena souhlasit a konečná britsko-sovětská obchodní 

dohoda, podepsaná 16. března 1921, obsahovala vzájemný závazek vzdát se nepřátelské 

činnosti a propagandy proti druhé smluvní straně.336 Jaké svého druhu doplněk k právě 

uzavřené britsko-sovětské dohodě pak britský ministr obchodu Sir Robert Horne předal 

sovětskému představiteli v Londýně nótu, v níž britská vláda obviňovala sovětské Rusko 

z vedení protibritské činnosti na Blízkém východě a v Indii a požadovala její ukončení. 

                                                            
332 Volodarsky, The Soviet Union, 61–62. 
333 DVP SSSR III, pozn. na s. 544. 
334 Ibid., č. 284, s. 501–506. 
335 Ibid., č. 284, s. 505. 
336 DVP SSSR, III, č. 344, s. 607–614. 
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Sovětské Rusko však Horneovu nótu odmítlo s tím, že závazek přijatý v sovětsko-britské 

smlouvě nemá retroaktivní platnost a odmítlo se ke svým dřívějším aktivitám vyjádřit.337 Tím 

považovalo celou záležitost za uzavřenou, jakkoliv do budoucna ani sovětské Rusko, ani 

Velká Británie výše zmíněnou podmínku zakazující nepřátelskou činnost a propagandu proti 

druhé smluvní straně příliš nectily.338 

 

3.4 Shrnutí 

Sovětskou politiku vůči Persii v letech 1917–1921 je možno rozdělit do čtyř fází. První 

fáze sovětské politiky vůči Persii, kterou můžeme vymezit listopadem 1917 a srpnem 1919, je 

charakteristická snahou o navázání diplomatických styků a o uspořádání vzájemných vztahů 

na základě nových zásad – principu rovnoprávnosti a principu sebeurčení, vyhlášených 

v sovětském Prohlášení předsedy Rady lidových komisařů V. I. Lenina a lidového komisaře 

pro národnosti J. V. Stalina ke všem pracujícím muslimům Ruska i Východu. Tím měl být 

vytvořen prostor pro širší spolupráci s Peršany a připravena půda pro budoucí revoluční 

aktivity. Tato sovětská snaha nicméně v důsledku neuspořádané situace v sovětském Rusku, 

vrcholící vypuknutím občanské války, a britských protiakcí nepadla na úrodnou půdu a 

v závěru této etapy byly prakticky veškeré kontakty mezi sovětským Ruskem a Persií 

přerušeny. 

Druhou fázi ohraničují mezníky srpen 1919 a květen 1920. Pro sovětskou zahraniční 

politiku vůči Persii je v této fázi charakteristické vynucené vyčkávání a současně 

přehodnocování dřívější linie ve prospěch orientace na dohodu se širšími perskými vrstvami, 

namísto s perskou vládou, tj. fakticky orientace na podporu perských revolučních hnutí. 

Třetí fáze začíná vyloděním sovětských vojsk v severoperském přístavu Anzelí v květnu 

1920 a končí přelomovou schůzí Pléna ÚV KSR[b] na počátku třetí zářijové dekády. Pro tuto 

fázi je charakteristické sovětská snaha o vývoz revoluce do Persie, ať již přímou podporou 

hnutí vedeného Mirzou Kúčekem Chánem, respektive podporou akcí Íránské komunistické 

strany v Gílánu (jakkoliv se odehrávající v první řadě v režii sovětského Ázerbájdžánu a 

nikoliv sovětského Ruska), výsledky nepřinášející podporou protivládních živlů v Chorásánu 

(Chodá Verdi Chán) nebo neúspěšnou snahou o navázání spolupráci s povstalci v perském 

Ázerbájdžánu. Je ovšem nutné dodat, že tento vývoz revoluce do Persie, či alespoň různě 

úspěšné pokusy o něj se do značné míry děly na základě iniciativy místních činitelů. Ačkoliv 

                                                            
337 DVP SSSR IV, Příloha č. 5, s. 632–633. 
338 Sidorov a Klejmjönová, Istorija meždunarodnych otnošenij, 108. 
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Moskva byla s jejich činností v obecném měřítku srozuměna, zejména v případě Gílánu 

existovaly mezi Moskvou a místními činiteli (představovanými v první řadě vedením 

sovětského Ázerbájdžánu a z části i některými představiteli Kavkazského byra ÚV KSR[b], 

podporovanými v Moskvě J. V. Stalinem) značně rozdílné představy o míře a formách 

sovětské účasti v tomto pokusu o vývoz revoluce do Persie. 

Čtvrtá fáze se odvíjí od výše zmíněné schůze Pléna ÚV KSR[b] v září 1920 a trvá až do 

konce sledovaného období na přelomu února a března 1921. Na počátku této fáze si 

neúspěchy sovětské politiky vůči Persii, tak jak byla teoreticky připravena a následně 

prováděna v předchozích dvou fázích, vyžádaly radikální přehodnocení sovětské politiky. 

Toto přehodnocení do značné míry souviselo s celkovou reorientací sovětské zahraniční 

politiky té doby, zapříčiněnou neúspěchem posledního reálného pokusu o vývoz revoluce do 

západní Evropy a současně i značným vnitřním vyčerpáním a rozvratem v samotném 

sovětském Rusku. Nově byla na základě rozhodnutí výše zmíněného pléna vůči Persii 

uplatňována dvojí politika. Sovětské Rusko jednalo s perskou vládou o normalizaci 

vzájemných vztahů na základě principu mírového soužití, ale současně pokračovalo i 

v podpoře gílánského povstání. Avšak zatímco dohoda s perskou vládou představovala pro 

Moskvu vlastní cíl, podpora gílánských povstalců měla do značné míry charakter nátlakového 

prostředku. Nikoliv však pro sovětský Ázerbájdžán, který v Gílánu, respektive 

v severozápadní Persii od počátku sledoval své vlastní cíle. V závěru této fáze se nicméně 

podařilo vztahy mezi oběma zeměmi v zásadě stabilizovat podpisem sovětsko-perské 

smlouvy, která se stala předpokladem pro navázání oficiálních diplomatických vztahů, 

jakkoliv nevyřešila všechny v té době existující sporné otázky sovětsko-perských vztahů. 

Podpora gílánských povstalců ze strany sovětského Ázerbájdžánu však navzdory záměrům 

moskevského vedení (či alespoň jeho větší části) nadále pokračovala. 

Vedlejším důsledkem sovětské politiky vůči Persii byla faktická obnova dřívějšího britsko-

ruského soupeření. Ani jedné straně se nicméně nepodařilo získat v Persii celkovou převahu, a 

jediným vítězem tohoto sporu byli sami Peršané, kteří opět získali prostor pro manévrování 

mezi oběma mocnostmi. 
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4. Sovětská politika vůči Osmanské říši/Turecku 

 

Politika sovětského Ruska vůči státním celkům na území dnešní Turecké republiky se ve 

sledovaném období ve srovnání s případem Afghánistánu a Persie rozpadá do dvou, vnitřně 

značně odlišných období. První období je možno ohraničit listopadem 1917 a koncem 1918, 

ve kterém objekt sovětské politiky představovala Osmanská říše, a ve kterém sovětská 

politika vůči této zemi tvořila součást politiky RSFSR vůči státům Ústředních mocností. 

Druhé období pak začíná na jaře 1919 a objekt sovětské politiky v něm představuje turecké 

národní hnutí vedené Mustafou Kemalem Paşou, respektive vláda Velkého národního 

shromáždění Turecka. Proto období je typické mj. hledání cesty ke vzájemné spolupráci na 

bázi boje proti společným nepřátelům. 

 

4.1 Sovětské Rusko a Vysoká Porta 

4.1.1 První kroky sovětské vlády ve vztahu k Osmanské říši 

Sovětskou politiku vůči Osmanské říši od počátku komplikovalo (např. na rozdíl od 

případu Afghánistánu) několik okolností. V první řadě to byla skutečnost, že mezi oběma 

zeměmi panoval válečný stav. Osmanská říše, jedna z mocností Čtyřspolku, se v okamžiku 

převzetí moci bolševiky již téměř více než tři roky nacházela ve válce s Ruskem. Rusko-

osmanské bojiště hrálo z ruského hlediska obecně vedlejší roli. Ruská vojska sice okupovala 

velkou část východoanatolských provincií Osmanské říše, avšak Kavkazská fronta vázala 

značné síly ruské armády. Druhou podstatnou komplikaci pak představovala historická zátěž 

z minulosti, kdy carské Rusko začasto vystupovalo proti Osmanské říši jako agresor, účastnilo 

se jejího pozvolného dělení a vměšovalo se do jejích vnitřních záležitostí. 

Před nově vzniklou sovětskou zahraniční politikou z toho od začátku vyvstal úkol sledovat 

ve vztahu k Osmanské říši dva ne zcela sourodé cíle: 1) dosáhnout co nejrychleji mírového 

narovnání s Vysokou Portou, a za 2) aktivizovat v Osmanské říši národně-osvobozenecké 

hnutí. Zatímco v prvním případě šlo o součást sovětského úsilí o dosažení míru s mocnostmi 

Čtyřspolku, kterým mělo být sovětské Rusko vyvedeno z války, a jež mu měl zajistit výhodné 

podmínky pro jeho další existenci,1 v druhém případě šlo o součást úsilí iniciovat a podpořit 

světovou revoluci, která jediná mohla zajistit podmínky k budování socialistické společnosti 

v sovětském Rusku.2 Sovětští představitelé považovali Osmanskou říši za jednu ze zemí, které 

                                                            
1 Leonid Nikolajevič Něžinskij, V intěresach naroda ili vopreki im? Sovětskaja meždunarodnaja politika 
v 1917–1933 godach  (Moskva: Nauka, 2004), 10. 
2 Ibid., 10. 
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byly závislé a vykořisťované evropským kapitalismem.3 Úspěch buržoazně-demokratického 

hnutí za nezávislost v těchto zemích4 měl podle Lenina vést k oslabení evropského 

kapitalismu a napomoci tak k vítězství světové revoluce. V případě Osmanské říše k tomu 

ovšem bylo třeba získat si tamní národy jasným odmítnutím dosavadní ruské politiky vůči této 

zemi.  

Základní sovětské představy o mírovém uspořádání s mocnostmi Čtyřspolku, počítaje v to 

i Osmanskou říši, byly vtěleny do dvou dokumentů. Prvním z nich byl Dekret o míru, 

koncipovaný V. I. Leninem a schválený z jeho popudu 26. října 1917 (8. listopadu 1917)5 II. 

Všeruským sjezdem sovětů dělnických, vojenských a rolnických zástupců. Sovětská vláda 

jeho prostřednictvím navrhovala všem do války zapojeným národům a jejich vládám ukončit 

válku a uzavřít demokratický a spravedlivý mír bez anexí a válečných náhrad. Dekret také 

navrhoval okamžité uzavření příměří na dobu tří měsíců.6  

Leninovi nešlo v první řadě o jednání s vládami nepřátelských zemí. Doufal však, že dekret 

přivede k boji za věc míru proletariát válčících zemí a stejně tak i obyvatelstvo kolonií a zemí 

závislých či polozávislých na „imperialistických“ mocnostech Evropy.7 Předpokládal při tom, 

že očekávané vypuknutí světové revoluce definitivně a jednou pro vždy vyřeší problém války 

a míru a současně vytvoří nejvýhodnější podmínky pro vybudování socialismu v Rusku.8 

Zatímco Dekret o míru měl obecný charakter, druhý shora zmiňovaný dokument – 

Prohlášení předsedy Rady lidových komisařů V. I. Lenina a lidového komisaře pro národnosti 

J. V. Stalina ke všem pracujícím muslimům Ruska i Východu9 z 20. listopadu 1917 (3. 

prosince 1917) – již blížeji načrtl mj. zásady sovětské politiky vůči Osmanské říši.  

Cílem prohlášení bylo získat na stranu světové revoluce muslimského obyvatelstvo žijící 

jak v Rusku, tak mimo něj.10 Zatímco v prvním případě autoři prohlášení sledovali čistě 

vnitropolitické cíle, v druhém případě jim šlo především o aktivizaci národně-

                                                            
3 Viz např. šestou část Leninovy práci Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu. Viz Vladimír Iljič 
Lenin, Sebrané spisy, sv. 27 (Praha: Svoboda, 1986), 392 a nn. 
4 Viz např. Leninovy články Demokracie a narodnictví v Číně, Historický osud učení Karla Marxe, Probuzení 
Asie a Zaostalá Evropa a pokroková Asie z let 1912–1913. Viz Vladimír Iljič Lenin, O národnostní a koloniální 
otázce (Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958), 58–64, 74–75, 78–79 a 82–83. 
5 Všechna data jsou uváděna podle gregoriánského kalendáře. 
6 Igor Nikolajevič Zemskov et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom I, (Moskva: Gospolitizdat, 1957), 
č. 2., s. 13 (dále jen DVP SSSR I).  
7 Něžinskij, V intěresach naroda, 15. 
8 John W. Wheeler-Bennet, Brestskij mir. Pobědy i poraženija sovětskoj diplomatii (Moskva: Centrpoligraf, 
2009), 76–77. 
9 DVP SSSR I, č. 18, s. 34–35. 
10 Rozhodnutím Rady lidových komisařů RSFSR z 20. listopadu 1917 mělo být prohlášení vytištěno „v 
miliónech exemplářů ve všech muslimských jazycích,“ přičemž na tento úkol bylo vyčleněno 15 000 rublů. Viz 
Ju. N. Amiantov a A. S. Pokrovskij, eds., Protokoly zasedanij Sověta narodnych komisarov RSFSR. Nojabr 
1917–Mart 1918 (Moskva: ROSSPEN, 2006), Protokol z 20. listopadu 1917, s. 37. 
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osvobozeneckého hnutí v asijských zemích s cílem oslabit evropské mocnosti.11 Prohlášení 

proto obsahovalo výzvu zahájit proti válku mocnostem Evropy a zároveň výčet praktických 

kroků, kterými se sovětská vláda distancovala od dřívější politiky carské a Prozatímní vlády 

vůči těmto zemím. 

Ve vztahu k Osmanské říši bylo v  prohlášení oznámeno anulování válečných dohod o 

rozdělení Osmanské říše, na jejichž základě mělo carské Rusko získat Cařihrad a podstatnou 

část východní Anatólie.12 Sovětské Rusko se zároveň vyslovilo proti záborům cizích zemí. 

Cařihrad měl být zachován muslimům. Východoanatolským Arménům však mělo být 

zaručeno právo svobodného určení svého politického osudu.  

Otázka světové revoluce byla v prohlášení pojata v jejím širším významu, tj. ne nutně jako 

revoluce proletářská, ale jako revoluce obecně demokratická, protikoloniální a 

protiimperialistická. Prohlášení také úzce navazovalo na Dekret o míru a zejména pak na jím 

vyhlášený princip národního sebeurčení. Ovšem v  případě východoanatolských Arménů 

zároveň stavělo i na tradiční, ale nijak nepodložené tezi o početní převaze arménského 

obyvatelstva ve východní Anatólii.13 Současně s tím zaujímalo (v rozporu s principy Dekretu 

o míru) poněkud přezíravý pohled na místní muslimské obyvatelstvo. Dalo by se dokonce říci, 

že bylo-li cílem prohlášení ovlivnit muslimské obyvatelstvo Osmanské říše, tak v tomto bodě 

došlo k naprostému nepochopení situace. Celkově však prohlášení znamenalo radikální 

rozchod s dosavadní ruskou politikou vůči Osmanské říši a příslib vybudovat vzájemné 

vztahy na novém základě. 

V Cařihradu byla sovětská nabídka uzavřít mír nadšeně uvítána. Osmanští představitelé 

dlouho očekávali změnu ruské politiky. Již pád carského režimu považovaly cařihradské 

vládní kruhy i tamní tisk za příslib k otevření prostoru pro realizaci osmanských válečných 

cílů, zejména pokud šlo o sjednocení všech turkických národů Kavkazu, Zakavkazska a 

střední Asie. Říjnová revoluce proto u Vysoké Porty vzbudila očekávání, že ruská armáda se 

                                                            
11 Něžinskij, V intěresach naroda, 30. 
12 Šlo o dohody mezi carským Ruskem, Francií a Velkou Británií z let 1915 a 1916. Viz Eduard Gombár, 
Moderní dějiny islámských zemí (Praha, Karolinum, 1999), 389 a nn. 
13 Podle oficiálních osmanských statistik tvořilo arménské obyvatelstvo k roku 1914 ve východoanatolských 
vilajetech Osmanské říše nejvýše třetinu obyvatelstva (např. ve vilajetu Trabzon). Ve většině 
východoanatolských vilajetů však byl jeho podíl mnohem menší. Viz Stanford J. Shaw, „The Ottoman Census 
System and Population, 1831–1914“, International Journal of Middle East Studies 9, č. 3 (1978): 325–338. 
Srovnej Kemal H. Karpat, „Ottoman Population Records and the Census of 1881/82–1893“, International 
Journal of Middle East Studies 9, č. 3 (1978): 237–274. Je ovšem vcelku zajímavé, že v Prohlášení (ani v dalších 
pozdějších sovětských dokumentech) v této souvislostmi nijak nerezonovala otázka arménské genocidy let 
1915–1918. 
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v nejbližší době stáhne z osmanského území.14 Rozhodnutí nového petrohradského režimu 

uzavřít mír tato očekávání dále posílilo a před osmanskou armádou otevřelo reálnou šanci 

zmocnit se Zakavkazska bez jakéhokoliv vážnějšího odporu.15 Osmanská vláda byla zároveň 

s tím připravena využít k prosazení svých cílů mj. principů vyhlášených v Dekretu o míru a 

neváhala podpořit své nároky rozdmýcháváním nacionalistických nálad mezi kavkazským a 

zakavkazským muslimským obyvatelstvem.16 Svou roli hrály i ohledy na domácí poměry. 

Osmanská armáda byla vyčerpaná a docházely jí síly. Mezi obyvatelstvem narůstal odpor 

k válce, který se projevoval odmítáním dodávek, vyhýbáním se odvodům a v některých 

případech i ozbrojeným odporem. Ačkoliv odpor k válce byl prozatím značně roztříštěný a 

bez jednotného vedení, vláda se rozhodla čelit těmto vnitřním tlakům masivní propagací 

panturkismu a s ním spojené expanzivní politiky v Zakavkazsku.17 To se ukázalo jako 

úspěšná strategie, v jejímž důsledku zůstalo sovětské prohlášení bez významnější odezvy.18 

Počátkem prosince 1917 byly v Brest-Litevsku19 zahájeny rozhovory o příměří mezi 

sovětským Ruskem a zeměmi Ústředních mocností. Sovětská strana do nich vstupovala 

s cílem vytvořit podmínky pro uzavření všeobecného míru na základě zásad vyložených 

v Dekretu o míru.20 Výsledkem byla dohoda podepsaná 2. prosince 1917 (15. prosince 1917) 

mezi ruskou delegací a delegacemi států Ústředních mocností (včetně osmanské).  

Dohoda o příměří21 byla uzavřena pouze na měsíc a pak měla být případně prodlužována. 

Vztahovala se nejen na východní frontu, ale i na kavkazsko-perské bojiště, kde však mělo 

mezi tamním ruským a osmanským vrchním velitelem dojít ke zvláštní dohodě o demarkační 

linii i podmínkách styku obou stran, při dodržení obecných zásad daných brest-litevskou 

dohodou o příměří.22 Pro kavkazskou frontu pak byl důležitý také bod 10, kterým obě strany: 

„vycházeje z principů svobody, nezávislosti a teritoriální nedotknutelnosti neutrální Persie, 

ruské i turecké Vrchní Velení vyjadřují ochotu stáhnout svá vojska z Persie.“23 Obě vrchní 

velení se také zavázala ihned zahájit v této záležitosti jednání s perskou vládou.  

                                                            
14 Bülent Gökay, Clash of Empires. Turkey between Russian Bolshevism and British Imperialism, 1918–1923 
(Londýn – New York: I. B. Tauris & Co. Ltd., 1997), 17–18. 
15 Ibid., 18. 
16 Jan Wanner, Krvavý zrod moderního Turecka. Ankara mezi Londýnem a Moskvou (Praha: Libri, 2009), 18. 
17 Ibid., 21. 
18 Tomasz Wituch, „Stosunki radziecko-tureckie 1917–1922“, Dzieje najnowsze 9, č. 2 (1977): 61. 
19 Tj. v sídle Vrchního velitelství veškerých německých ozbrojených sil na Východě. 
20 Wheeler-Bennet, Brestskij mir, 97. Sovětská delegace hned v počátku vystoupila mj. s požadavkem naprosté 
otevřenosti rozhovorů, což mělo v praxi umožnit sovětské straně zveřejňovat zápisy z jednání a propagovat 
s jejich pomocí svůj program. Viz Wheeler-Bennet, Brestskij mir, 97. 
21 DVP SSSR I, č. 27, s. 47–51. 
22 Šlo zejména o zákaz přeskupování vojsk. Viz DVP SSSR I, č. 27, s. 48–49. 
23 DVP SSSR I, č. 27, s. 51. 
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Zmíněný bod měl sice menší, avšak nikoliv zanedbatelný význam. Sovětská vláda si 

slibovala, že skrze vyklizení perského území zapůsobí na perské nacionální cítění, otevře si 

tak cestu k širší spolupráci s Peršany a dalšími muslimskými národy a připraví půdu pro 

budoucí revoluční aktivity. K dohodě o příměří byl dále připojen dodatek týkající se výměny 

internovaných civilních osob a invalidů, a obnovy poštovních a obchodních vztahů, přičemž 

k upřesnění detailů měla být v Petrohradě zřízena zvláštní smíšená komise za účasti všech 

smluvních stran.24 

Paralelně25 s výše zmíněnou dohodou byla uzavřena dohoda o příměří mezi ruskými a 

osmanskými armádami na kavkazsko-osmanském bojišti. Dohoda26 byla podepsaná 5. 

prosince 1917 (18. prosince 1917) v Erzincanu mezi náčelníkem štábu ruské Kavkazské 

armády a náčelníkem štábu osmanské 3. armády. Na rozdíl od brest-litevské dohody měla 

platit až do uzavření konečného míru, s tím, že ji bylo možno vypovědět nejpozději čtrnáct 

dní před obnovením válečných operací. Dohoda také stanovila přesné vytyčení demarkačních 

linií mezi oběma armádami a další podrobnosti realizace příměří na kavkazské frontě. Na 

rozdíl od dohody uzavřené v Brest-Litevsku nebyl, s výjimkou parlamentářů, umožněn 

přechod fronty, ani vstup do neutrální zóny mezi oběma demarkačními liniemi.  

Příměří z Erzincanu nebylo ve srovnání s brest-litevskou smlouvou příliš výhodné. Jestliže 

jeho kladem byla skutečnost, že mělo platit až do uzavření konečného míru, tak jeho záporem 

pak byly omezené možnosti přechodu fronty. V důsledku toho zůstal prostor pro sovětské 

propagandistické působení na osmanské vojáky relativně omezený. Mnohem podstatnější 

problém však představoval fakt, že příměří se stalo impulsem pro demoralizované ruské 

vojáky na Kavkazské frontě, aby opustili bojové linie. Příměří se tak stalo signálem k rozpadu 

Kavkazské fronty. 

 

4.1.2 Začátek mírových rozhovorů v Brest-Litevsku 

Krátce po podpisu dohody o příměří, 9. prosince 1917 (22. prosince 1917) v 16 hodin a 24 

minut,27 začala v budově důstojnického klubu v Brest-Litevsku jednání mírové konference, 

jejímž cílem bylo vypracovat mírovou smlouvu mezi Ruskem a zeměmi Čtyřspolku. V čele 

desetičlenné sovětské delegace stáli A. A. Joffe a L. B. Kameněv. Německou delegaci vedl 

                                                            
24 DVP SSSR I, č. 28, s. 52. 
25 Otázka, zda byla tato dohoda uzavřena v návaznosti na rozhovory o příměří v Brest-Litevsku, či nikoliv, není 
zcela jasná. Některé zmínky v textu dohody (např. v bodě 12) vypovídají spíše ve prospěch druhé možnosti. 
26 DVP SSSR I, č. 30, s. 53–57. 
27 Adolf Abrahamovič Joffe, ed., Mirnyje peregovory v Brest-Litovske, sv. I (Moskva: Narodnyj komissariat 
innostranych děl, 1920), Protokol plenárního zasedání mírové konference, 22/9. prosince 1917, s. 3, (dále viz 
Mirnyje peregovory). 



274 
 

státní tajemník zahraničního úřadu Richard von Kühlmann, rakousko-uherskou ministr c. a k. 

domu a zahraničních záležitostí Ottokar Czernin von und zu Chudenitz a bulharskou ministr 

spravedlnosti Christo Popov. Osmanskou říši zde zastupoval ministr zahraničních věcí Ahmet 

Nesimî Bey.  

Hned v úvodu konference byla přijata zásada, že rozhovory o společných částech mírové 

smlouvy budou probíhat na plenárních shromážděních, zatímco ostatní záležitosti budou 

projednávány mezi sovětským Ruskem a jednotlivými mocnostmi Čtyřspolku na bilaterální 

úrovni.28 Sovětská delegace při této příležitosti předložila návrh, aby všechna jednání byla 

veřejná a byly o nich vedeny podrobné protokoly, které by každá strana měla právo podle své 

libosti publikovat. Po námitkách ze strany delegací Čtyřspolku, kdy se proti sovětskému 

návrhu postavila ústy İbrahima Hakkıho Paşi také osmanské delegace, bylo nakonec po delší 

výměně názorů dohodnuto na tom, že bude možno zveřejňovat ověřené německé a ruské 

protokoly z jednání.29 Pro sovětskou stranu byla celá tato záležitost velmi důležitá nejen 

s ohledem na deklarovaný princip veřejné diplomacie, ale také proto, že sovětské delegaci 

umožňovala využívat mírových rozhovorů jako tribuny pro propagaci svého programu mezi 

širokými vrstvami obyvatelstva válčících států, zejména mocností Čtyřspolku, s cílem podnítit 

je k revolučnímu vystoupení.30 

Nejdůležitější otázky mírového uspořádání byly řešeny během rozhovorů mezi sovětskou 

delegací a delegacemi Německa a Rakousko-Uherska, zatímco dvoustranná jednání mezi 

sovětskou a osmanskou delegací hrála relativně okrajovou roli. To bylo dáno jednak 

skutečností, že Německo a Rakousko-Uhersko představovaly hlavní ruské protivníky ve 

stávajícím válečném konfliktu (z toho vyplývala i různá míra závažnosti předkládaných 

požadavků),31 a jednak okolností, že sovětská strana nepovažovala Osmanskou říši za zcela 

nezávislý stát. V jejich očích šlo o zemi zcela závislou na Německu. 

Zatímco sovětská delegace se během rozhovorů snažila v souladu s Dekretem o míru 

prosadit svůj program demokratického a spravedlivého míru, nyní vtělený do šesti bodů,32 

                                                            
28 Ibid., Protokol plenárního zasedání mírové konference, 22/9. prosince 1917, s. 5. 
29 Ibid., Protokol plenárního zasedání mírové konference, 22/9. prosince 1917, s. 5–6. 
30 Viz např. Leninovo a Trockého provolání k lidu všech válčících států z 5. prosince 1917 či Trockého provolání 
k dělníkům Evropy z 27. prosince 1917 a řadu dalších. Texty provolání viz Ernst Drahn, ed., Brest-Litowsk. 
Reden, Aufrufe und Manifeste der russischen Volkskommisare Trotzki, Lenin, Joffé, Radek u. a. m. anläßlich der 
russisch-deutschen Friedensverhandlungen im Winter 1917/18 (Berlín: Der Malik Verlag, 1920), 13–14, 23–25 
a nn. 
31 Osmanské požadavky se na rozdíl od německých a rakousko-uherských dotýkaly pro Moskvu relativně 
okrajových území. Viz dále. 
32 Tj. 1) nepřipuštění násilného připojení území dobytých za války, 2) obnova samostatnosti národů, které jí 
během války byly zbaveny, 3) právo sebeurčení dosud nesamostatných národů, 4) zajištění práv menšin udělení 
národně-kulturní nebo správní autonomie, 5) nepřipustit výplatu kontribucí a za 6) koloniální otázky řešit podle 
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osmanská delegace prováděla během jednání s ruskou stranou dvojí politiku. Jednak se 

snažila dosáhnout dohody se sovětskou vládou a skrze tuto dohodu vytvořit právní rámec pro 

realizaci svých požadavků v Zakavkazsku a jednak sledovala zvyšující se německé nároky 

vůči sovětskému Rusku s cílem využít této okolnosti k předložení dalších požadavků.33 Již 

záhy po zahájení rozhovorů proto İbrahim Hakkı Paşa jménem osmanské delegace předložil 

požadavek na postoupení oblasti Ardahanu, Karsu a Batumi, které Rusko získalo na základě 

berlínské smlouvy z roku 1878, a jejichž opětovné získání mělo být prvním krokem ke 

sjednocení anatolských Turků s jejich zakavkazskými příbuznými.34 Kars kromě toho 

představoval strategicky důležitou pevnost, kontrolující přístupy do východní Anatólie 

respektive do Zakavkazska, někdy dokonce nazývanou kavkazský Verdun,35 zatímco Batumi, 

které také představovalo důležitou pevnost, bylo cílovou stanicí petrolejovodu Baku-

Batumi.36 Mezi další osmanské požadavky patřilo stažení ruských vojsk z východní Anatólie, 

navázání konzulárních vztahů, souhlas se zrušením kapitulačního režimu v Osmanské říši, 

evakuace ruských vojsk z Persie, repatriace zajatců atd. 37 

Sovětští představitelé se naproti tomu snažili přimět osmanskou delegaci, aby akceptovala 

řešení sporných otázek na základě sovětských principů. Pro přístup osmanských delegátů však 

bylo charakteristické, že se během jednání se sovětskými představiteli odmítali těmito 

obecnými principy zaobírat a naopak trvali na řešení konkrétních problémů. Pozdější vedoucí 

sovětské delegace lidový komisař zahraničních věcí L. D. Trockij je později pro jejich 

počínání přirovnal k starým a zkušeným penězokazcům.38  

Sovětská strana nic nenamítala proti stažení svých vojsk z východní Anatólie, avšak trvala 

na tom, aby tamní obyvatelstvo získalo možnost plně svobodně, co nejdříve a v jasně určené 

lhůtě řešit otázku svého dalšího osudu a to včetně možnosti vytvoření nezávislého státu.39 

Velkou roli přitom hrála otázka východoanatolských Arménů, která byla pro obě strany 

značně citlivá.40 Sovětské Rusko přitom v souladu s výše uvedenými principy mírového 

                                                                                                                                                                                          
zásad vyložených v bodech 1–4. Viz A. V. Vachramejev a S. G. Kulešov, Očerki Istorii sovětskoj vněšnej 
politiki (1917–1991gg.) (Moskva: Vuzovskaja kniga, 2007), 13. 
33 Wanner, Krvavý zrod, 22. 
34 Gökay, Clash of Empires, 18. 
35 Wheeler-Bennet, Brestskij mir, 253. 
36 Navzdory často tradovanému výkladu nebyla hlavním účelem potrubí mezi Baku a Batumi doprava surové 
ropy, ale petroleje. Příležitostně však k její dopravě sloužilo. Viz „Promyšlenaja dobyča v Rossii v 19 věke“, A. 
N. Guľkov a S. F. Solomennik, Istoria otrasli (Projektirovanije, sooruženije i ekspluatacija gazoněftěprovodov i 
gazoněftěchranilišč) http://library.fentu.ru/book/inig/Istoria_neft_gas/22______19_.html (staženo 7. 10. 2011). 
37 Mirnyje peregovory, Protokol plenárního zasedání mírové konference, 1. března (16. února) 1918, s. 219–220. 
38 Ibid., Předmluva, s. IV. 
39 Ibid., Protokol plenárního zasedání mírové konference, 27/14. prosince 1917, s. 28–29.  
40 Ibid., Protokol zasedání ruské, německé a rakousko-uherské delegace (Politická komise), 10. ledna 1918 (28. 
prosince 1917), s. 62–63. 
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uspořádání, jakož i v návaznosti na shora zmíněné Prohlášení předsedy Rady lidových 

komisařů V. I. Lenina a lidového komisaře pro národnosti J. V. Stalina ke všem pracujícím 

muslimům Ruska a Východu z 20. listopadu 1917 (3. prosince 1917) trvalo na tom, aby 

arménskému obyvatelstvu východní Anatólie bylo zaručeno právo na sebeurčení. To ovšem 

bylo pro osmanskou delegaci naprosto nepřípustné, zejména s ohledem na to, že Arméni ve 

východní Anatólii tvořili pouze menšinu obyvatelstva. 

V závěru prosince, 9. prosince 1917 (28. prosince 1917), byly mírové rozhovory na deset 

dní přerušeny. V mezidobí a z části i paralelně s rozhovory v Brest-Litevsku probíhala 

v Petrohradě jednání smíšené rusko – německo – rakousko-uhersko – bulharsko – osmanská 

komise, ustavené na základě prosincové dohody o příměří. Výsledkem její činnosti bylo 

několik dohod řešících některé technické problémy spojené s uzavřením příměří. Z hlediska 

sovětsko-osmanských vztahů byly asi nejdůležitější dohoda o repatriaci raněných a 

nemocných válečných zajatců z 25. ledna 1918 (7. února 1918)41 a dohoda o dočasné úpravě 

poštovní, telegrafní a námořní služby ze 14. února 1918, na jejímž základě bylo po 

několikaleté odmlce mezi zúčastněnými státy obnoveno poštovní a telegrafní spojení.42 

 

4.1.3 Další průběh mírových rozhovorů v Brest-Litevsku 

Již úvodní fáze mírových rozhovorů ukázala, že požadavky mocností Čtyřspolku se 

navzdory formálnímu přijetí sovětské myšlenky míru „bez anexí a kontribucí“ se sovětskými 

představami o mírovém uspořádání značně rozcházejí. Osmanské požadavky tu nebyly 

žádnou výjimkou.  

Nároky Osmanské říše se nacházely v rozporu nejen se sovětskými zásadami vyloženými 

v Dekretu o míru, ale také s konkrétními sovětskými záměry s východními oblastmi 

Osmanské říše, tak jak byly vtěleny do Dekretu Rady lidových komisařů RSFSR o „Turecké 

Arménii“, schváleného 29. prosince 1917 (11. ledna 1918), krátce po začátku druhé fáze 

brest-litevských mírových rozhovorů. Sovětské Rusko sice na rozdíl od carské a Prozatímní 

vlády nemělo zájem o připojení tohoto území, nicméně sovětská vláda se v dekretu vyslovila 

pro právo na sebeurčení Arménů žijících na území Ruskem okupované „Turecké Arménie“ a 

to včetně možnosti vyhlásit plnou nezávislost.43 Hranice „Turecké Arménie“ měly být 

stanoveny po dohodě mimořádného prozatímního komisaře Rady lidových komisařů RSFSR 

                                                            
41 DVP SSSR I, příloha č. 2, s. 639–643. 
42 Ibid., příloha č. 14, s. 658–661. 
43 Za předběžné podmínky realizace tohoto práva sovětská vláda považovala: 1) odchod cizích vojsk a současné 
vytvoření arménské bezpečnostní milice, 2) návrat arménských uprchlíků a emigrantů, 3) návrat Arménů, kteří 
byli během války deportováni osmanskými úřady a za 4) vytvoření prozatímní vlády „Turecké Arménie“ ve 
formě demokraticky zvolené Rady zástupců arménského národa. Viz DVP SSSR I, č. 43, s. 75. 
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pro záležitosti Kavkazu Stěpana Šaumjana s demokraticky zvolenými zástupci arménského 

národa a stejným způsobem zvolenými představiteli smíšených a sporných oblastí. Šaumjan 

byla také oprávněn projednat otázky stažení ruských vojsk z dané oblasti.44  

Sovětská vláda v dekretu rozvinula stanovisko vtělené již dříve do listopadového Leninova 

a Stalinova Prohlášení k pracujícím muslimům Ruska i Východu a to při zachování stejného 

základu (teze o převaze arménského obyvatelstva ve východní Anatólii) a stejného 

přezíravého přístupu k místnímu muslimskému obyvatelstvu. Nabízí se proto otázka, proč byl 

dekret vlastně vydán. Jeho vydání z propagandistických důvodů motivované snahou získat na 

sovětskou stranu muslimské obyvatelstvo Blízkého východu můžeme vyloučit. Jako 

demonstrace ve vztahu k Osmanské říši v souvislosti s právě obnovenými mírovými 

rozhovory v Brest-Litevsku bylo vydání dekretu také téměř bezcenné. Příčiny vydání dekretu 

je tudíž třeba hledat jinde. V Petrohradě již od jara 1917 působili zástupci nejvýznamnější 

arménské strany – Arménské revoluční federace (Dašnakcutjun), kteří se zde pokoušeli 

dosáhnout celkového řešení arménské otázky. Říjnová revoluce jejich činnost nepřerušila. 

Záhy se jim dokonce podařilo přesvědčit Stěpana Šaumjana, aby předložil V. I. Leninovi 

dokumenty odůvodňující právo východoanatolských Arménů na nezávislost.45 Výsledkem 

následné spolupráce dašnackých představitelů se zástupci sovětské vlády pak byla příprava a 

zveřejnění výše zmíněného dekretu.46 Sovětská vláda očividně hodlala vydáním dekretu získat 

Armény na svou stranu a s jejich pomocí rozšířit revoluci i na území Osmanské říše. Tomu by 

odpovídal i komentář J. V. Stalina, zveřejněný současně s textem dekretu v listu Pravda, 

v němž jeho autor vyjádřil myšlenku, že osvobození utlačených národů a zvláště Arménů je 

spojeno s osudem říjnové revoluce, stejně jako pokus, učiněný rovněž v lednu 1918, vytvořit 

Komunistickou stranu Arménie, která by působila bezprostředně mezi východoanatolskými 

Armény.47 Dekret v každém případě vyvolal silnou nevoli na osmanské straně. 

Poté, co byly 27. prosince 1917 (9. ledna 1918) mírové rozhovory obnoveny, tlak na 

sovětské představitele, v jejichž čele nyní stál sám lidový komisař zahraničních věcí L. D. 

Trockij,48 značně stoupl. V následujících jednáních se hlavní spory vedly o otázku budoucího 

osudu Polska, Litvy a Kuronska, jakož i o otázku Ukrajiny. L. D. Trockij se současně s tím 

                                                            
44 DVP SSSR I, č. 43, s. 74–75. 
45 Rubina Pirumjan, Armenija v sfere otnošenij ARF „Dašnakcutjun“ – bolševiky (1917–1921) (s. l.: Edit Print, 
2001), 27. 
46 Přípravy dekretu se vedle J. V. Stalina zúčastnili ještě zástupce levých eserů lidový komisař pošt a telegrafů P. 
P. Prošjan a členy Ústavodárného shromáždění za Arménskou revoluční federaci (Dašnakcutjun) S. G. Zorjan-
Rostom. Viz Amiantov a Pokrovskij, eds., Protokoly zasedanij, Protokol z 29. prosince 1917, s. 164. 
47 Pirumjan, Armenija v sfere otnošenij ARF, 28 a 30. 
48 Všechny delegace se ve srovnání s předcházející etapou mírových rozhovorů poněkud proměnily a rozrostly. 
Navíc přibyla i delegace ukrajinská. Viz Mirnyje peregovory, 41–43. 
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pokusil řešit také otázku osudu Arménie, jak problém východní Anatólie chápala sovětská 

delegace. Vedle rozhovorů s osmanskou delegací se ji proto pokusil 28. prosince 1917 (10. 

ledna 1918) nastolit i na zasedání ruské, německé a rakousko-uherské delegace, kde probíhala 

klíčová jednání. Vedoucí německé delegace Richard von Kühlmann však trval na vyloučení 

této otázky z pořadu jednání výše uvedených delegací.49 Následujícího dne však byla tato 

otázka přeci jenom v omezené míře těmito delegacemi projednávána, i když pouze ve vztahu 

k evakuaci ruských vojsk z území Rakousko-Uherska, Osmanské říše a Persie.  

Souběžně s tím probíhaly bilaterální rozhovory mezi osmanskou a sovětskou delegací. 

İbrahim Hakkı Paşa během nich L. D. Trockému jménem osmanské delegace znovu předložil 

osmanský návrh mírového uspořádání. Osmanská delegace také ústy ministra zahraničních 

věcí Ahmeta Nesimîho Beye vehementně protestovala proti vydání výše zmíněného Dekretu o 

„Turecké Arménii“ a obvinila sovětské Rusko, že tímto aktem uplatnilo vůči Osmanské říši 

nepřátelskou politiku, ačkoliv s ní a jejími spojenci vedlo mírové rozhovory.50 

O několik dní později, 5. ledna 1918 (18. ledna 1918) přeložila německá strana sovětské 

delegaci podmínky míru. Před sovětským vedením se tím otevřela volba. Buď pokračovat ve 

válce, nebo přijmout mír, který odporoval sovětskou stranou prosazovanými principům.51 

Sovětské vedení nebylo v této záležitosti jednotné a rozhovory byly proto znovu přerušeny. 

Ke klíčovému měření sil došlo 11. ledna 1918 (24. ledna 1918) na zasedání Ústředního 

výboru SDDSR[b].
52 Po bouřlivé diskusi byla těsnou většinou devíti hlasů proti sedmi 

schválena Trockého myšlenka jednostranného ukončení války. Současně Ústřední výbor 

vyjádřil všeobecný souhlas s protahováním mírových rozhovorů.53  

Mírové rozhovory byly obnoveny 17. ledna 1918 (30. ledna 1918). V mezidobí se vyostřila 

situace ve východní Anatólii. Drtivá většina ruských jednotek v průběhu ledna 1918 opustila 

frontu, kterou nyní držely jen arménské a gruzínské jednotky bývalé carské armády. Tato 

skutečnost, stejně jako masakry, kterých se stahující a notně demoralizované ruské oddíly 

dopouštěly na místním muslimském obyvatelstvu, značně znepokojovala osmanskou stranu, 

která si na počínání ruských vojáků během rozhovorů patřičně stěžovala.54 Vysoká Porta se 

proto rozhodla jednat. Počátkem února 1918 dorazil do Brest-Litevsku osmanský velkovezír 

Talât Paşa. Večer 21. ledna 1918 (3. února 1918), téměř v zápětí po svém příjezdu, se setkal 
                                                            
49 Mirnyje peregovory, Protokol zasedání ruské, německé a rakousko-uherské delegace (Politická komise), 10. 
ledna 1918 (28. prosince 1917), s. 61–63. 
50 Mim Kemâl Öke, The Armenian Question, 1914–1923 (Nicosia: Rustem, 1988), 140. 
51 Vachramejev a S. G. Kulešov, Očerki, 14. 
52 Tj. Sociálně demokratické dělnické strany Ruska[bolševiků]. 
53 N. I. Afanasjev a N. T. Gorbunova, eds., Protokoly Centralnogo komitěta RSDRP/b/. Avgust 1917–fevraľ 1918 
(Moskva: Gospolitizdat, 1958), Protokol č. 37, s. 167–173 (dále viz Protokoly Centralnogo komitěta RSDRP/b/). 
54 Mirnyje peregovory, Zasedání podkomise pro teritoriální otázky, 10. února/28. ledna 1918, s. 203. 
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se sovětskou delegací. Talât během setkání protestoval proti nahrazování ruských vojsk na 

Kavkazské frontě arménskými a gruzínskými oddíly a zároveň i proti násilnostem na 

muslimském civilním obyvatelstvu, kterého se dopouštěla stahující se ruská armáda. Zároveň 

s tím sovětské delegaci písemně notifikoval, že Vysoká Porta bude nucena podniknout 

protiopatření, pokud bude tato situace pokračovat.55 Talâtova demarše nicméně ničeho 

nedosáhla. Osmanská vláda se proto rozhodla jednat. Velitel osmanské 3. armády Vehip Paşa 

dostal příkaz zahájit postup svých jednotek na východ. O několik dní později, 30. ledna 1918 

(12. února 1918), překročila osmanská vojska demarkační linii a do poloviny března 1918 

obsadila celé území východní Anatólie až po předválečnou hranici.56  

V Brest-Litevsku mezitím pokračovala jednání mírové konference. Sovětská zdržovací 

taktika se nicméně vyčerpala již 27. ledna 1918 (9. února 1918), kdy byla sovětská delegace 

konfrontována s ultimativním požadavkem přijmout předložené mírové podmínky. Trockij to 

však navzdory tlaku ze strany Lenina odmítl učinit a 28. ledna 1918 (10. února 1918) 

prohlásil jménem sovětské vlády válečný stav s mocnostmi Čtyřspolku za přerušený, s tím, že 

ruská armáda bude demobilizována.57 Mírová konference byla následně přerušena.58  

Německu a jeho spojencům tímto krokem došla trpělivost a 18. února 1918 zahájila jejich 

vojska na východní frontě postup. Síly věrné sovětské vládě nebyly schopny klást tomuto 

postupu významnější odpor. Sovětské Rusko proto bylo 19. února 1918, po další bouřlivé 

diskuzi uvnitř sovětského vedení, nuceno souhlasit s podpisem mírové smlouvy podle dříve 

předložených podmínek. Mocnosti Čtyřspolku však nyní ultimativním způsobem předložily 

mnohem přísnější mírové podmínky.  

Nové mírové podmínky mocností Čtyřspolku datované 21. února 1918 obsahovaly deset 

bodů. Ve vztahu k Osmanské říši byl důležitý bod 5, podle kterého mělo Rusko co nejrychleji 

vrátit Osmanské říši její anatolské provincie a uznat zrušení kapitulačního režimu, a dále bod 

6 týkající se plné demobilizace ruské armády (včetně nově budovaných jednotek Rudé 

armády) a ruských válečných lodi (včetně válečných lodí Černomořského loďstva), které 

měly být až do uzavření všeobecného míru internovány v ruských přístavech a odzbrojeny.59 

Sovětské vláda byla nucena mírové podmínky akceptovat, neměla-li se vydat cestou 

Prozatímní vlády. O jejich přijetí se však 23. února 1918 na zasedání Ústředního výboru 

                                                            
55 Öke, The Armenian Question, 140. 
56 Ibid. 143. 
57 Text prohlášení viz Mirnyje peregovory, Protokol zasedání ruské, německé a rakousko-uherské delegace 
(Politická komise), 10. února 1918 (28. ledna 1918), s. 207–208. 
58 Vachramejev a S. G. Kulešov, Očerki, 14. Viz Vladimir Vasiljevič Sokolov, Na bojevych postach 
diplomatičeskogo fronta. Žizň i dejatelnosť L. M. Karachana (Moskva: Politizdat, 1983), 51. 
59 DVP SSSR I, č. 73, s. 112–113. 
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SDDSR[b] rozpoutal ostrý spor, který málem vyvrcholil rozkolem ve straně. Leninovi se 

nakonec podařilo prosadit přijetí mírových podmínek, avšak zástupci „levých komunistů“ 

v čele s Nikolajem Bucharinem oznámili svůj odchod ze všech stranických a státních funkci.60  

 Mírové rozhovory v Brest-Litevsku byly následně 1. března 1918 obnoveny. 61  Osmanská 

delegace využila celkové slabosti sovětské pozice v závěrečné etapě mírových rozhovorů. Pod 

záminkou nespokojenosti muslimského obyvatelstva oblastí Ardahanu, Karsu a Batumi 

s ruskou vojenskou přítomností a v odkaze na jeho údajné prosby o poskytnutí možnosti 

znovu se připojit k Osmanské říši si prosadila, aby byla do mírové smlouvy začleněna 

podmínka zavazující sovětské Rusko k jejich vyklizení.62 Pro sovětskou delegaci to  za 

daných okolností ovšem znamenalo nepříjemné překvapení. Osmanská delegace dále 

požadovala, aby byl do smlouvy zahrnut bod o stažení sovětských vojsk z Kavkazu. Sovětská 

delegace to sice rozhodně odmítla,63 ale v případě ostatních osmanských požadavků byla 

nucena ustoupit.  

Mírová smlouva64 mezi Ruskem na jedné a Německem, Rakousko-Uherskem, Bulharskem 

a Osmanskou říší na straně druhé byla podepsána 3. března 1918 v 17 hodin a 50 minut. Za 

sovětské Rusko ji podepsali členové Všeruského ústředního výkonného výboru sovětů 

dělnických, vojenských a rolnických zástupců G. J. Sokolnikova L. M. Karachan, náměstek 

lidového komisaře zahraničních věcí G. V. Čičerin a lidový komisař vnitřních věcí G. I. 

Petrovskij. Za německou vládu se na smlouvě ocitly podpisy státního tajemníka zahraničního 

úřadu a císařského skutečného tajného rady Richarda von Kühlmanna, vyslance dr. Fredericka 

Hanse von Rosenberga a námořního kapitána Horna. Za Rakousko-Uhersko smlouvu 

podepsali ministr c. a k. domu a zahraničních věcí a tajný rada Ottokar Czernin von und zu 

Chudenitz, velvyslanec a tajný rada Kajetán Mérey de Kapos-Mére a generál pěchoty 

Maximilian Csicserics von Bacsány. Za Bulharsko smlouvu podepsali bulharský vyslanec ve 

Vídni Andrej Tošev a vojenský zplnomocněnec v Německu plukovník generálního štábu Petr 

Gančev. A konečně, za Osmanskou říši se na smlouvě ocitly podpisy osmanského velvyslance 

v Berlíně, bývalého velkovezíra a člena Sněmovny notáblů İbrahima Hakkı Paşi a vojenského 

zplnomocněnce v Berlíně generála jezdectva Zekiho Paşi. 

                                                            
60 Protokoly Centralnogo komitěta RSDRP/b/, Protokol č. 45, s. 211–218. 
61 Současně se poněkud proměnilo složení jednotlivých delegací. V čele sovětské delegace stál G. Ja. 
Sokolnikov, v čele německé delegace vedoucí politického oddělení Zahraničního úřadu vyslanec dr. Frederick 
Hans von Rosenberg, rakousko-uherskou delegaci vedl sekční šéf MZV dr. Gusztáv Gratz, bulharskou vyslanec 
ve Vídni Andrej Tošev a v čele osmanské delegace stál İbrahim Hakkı Paşa. 
62 Mirnyje peregovory, Protokol plenárního zasedání mírové konference, 1. března (16. února) 1918, s. 215. 
63 Manvel Arsenovič Gasratjan a Petr Pavlovič Moisejev et al., SSSR i Turcija. 1917–1979 (Moskva: Nauka, 
1981), 16. 
64 Viz DVP SSSR I, č. 78, s. 119–166. 
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Mírová smlouva konstatovala ukončení válečného stavu a zakazovala oběma stranám 

vedení agitace a propagandy vůči druhé smluvní straně. Sovětské Rusko se bylo nuceno 

provést demobilizaci svých armád, zavázat se k uzavření míru s mezitím vzniklou 

Ukrajinskou lidovou republikou, uznat prozatímní německou okupaci Estonska a Livonska, 

vyklidit finské území, souhlasit s návratem zajatců, rezignovat na náhradu válečných škod a 

na reparace a umožnit obnovu diplomatických, konzulárních a obchodních vztahů. Obě strany 

se také zavázaly uznávat politickou a ekonomickou nezávislost a teritoriální nedotknutelnost 

Persie a Afghánistánu.65  

Z hlediska sovětsko-osmanských vztahů byl nejdůležitější bod č. 4, na jehož základě bylo 

Rusko nuceno vyklidit východní Anatólii a navrátit ji Osmanské říši. RSFSR byla dále 

povinna stáhnout svá vojska z oblasti Ardahanu, Karsu a Batumi. Nesměla se vměšovat do 

jejich nové státoprávní organizace a mezinárodních vztahů a musela umožnit místnímu 

obyvatelstvu ustavit nové uspořádání se sousedními státy, zejména s Osmanskou říší.66  

Současně s mírovou smlouvou byla mezi představiteli sovětského Ruska a Osmanské říše 

podepsána i dodatková dohoda k mírové smlouvě, která navazovala na některé její články a 

upřesňovala je. K článku 4 mírové smlouvy dohoda stanovila, že ruská vojska vyklidí oblast 

Ardahanu, Karsu a Batumi do 6–8 týdnů po podpisu této dohody.67  RSFSR byla do té doby 

zodpovědná za bezpečnost výše řečených oblastí a v rámci toho byla povinna demobilizovat 

arménské partyzánské oddíly a rozpustit je. Až do uzavření všeobecného míru neměla na své 

straně hranice respektive na Kavkaze soustřeďovat vojska silnější než jednu pěší divizi. Mezi 

sandžaky68 Ardahan, Kars a Batumi na jedné a sovětským Ruskem na druhé straně měla být 

obnovena hranice z roku 1878, přičemž mezi uvedenými sandžaky a Osmanskou říší se 

obnovovala hranice z roku 1880. Majetková práva ruských občanů, jejichž majetek byl 

staronovým vytyčením hranice rozdělen, měla být zachována. Obě strany se dále zavazovaly 

udělit exequatur konzulárním úředníkům druhé země ve všech místech, kde to tato bude 

považovat za nutné. Obě země se dále zavázaly uzavřít konzulární konvenci a další nutné 

smlouvy, obnovit poštovní a telegrafní styky a nahradit rekvírované majetky. Ruští občané 

muslimského vyznání získali právo na emigraci do Osmanské říše. Dále měla být zahájena 

okamžitá repatriace zajatců a internovaných, kteří měli být současně amnestováni za své 

dřívější činy. V článku 8 dohody pak obě země ještě jednou konstatovaly, že neuznávají 

                                                            
65 DVP SSSR I, č. 78, s. 123. 
66 Ibid., č. 78, s. 121. 
67 Podrobnosti evakuace měly být dohodnuty mezi tamním nejvyšším velitelstvím ruské a osmanské armády. Viz 
DVP SSSR I, č. 82, s. 199. 
68 Tj. kraji. 
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žádné dřívější mezinárodní smlouvy týkající se ustanovení zón vlivu v Persii, a zavázaly se 

stáhnout z perského území všechna svá vojska.69  

Jak je z výše uvedeného patrné, mírová smlouva z Brest-Litevsku i návazná rusko-

osmanská dodatková dohoda vycházely osmanským požadavkům daleko vstříc. Osmanská 

říše získala zpět východní Anatólii a otevřela si prostor pro opětovné připojení oblasti 

Ardahanu, Karsu a Batumi. Naproti tomu sovětské straně se s ohledem na celkový průběh 

mírových rozhovorů podařilo z jejího programu uhájit jen dílčí fragmenty a to pouze v těch 

případech, pokud nebyly v rozporu se zájmy mocností Čtyřspolku. Předseda ruské delegace 

G. J. Sokolnikov proto přednesl před zahájením podpisové slavnosti silně emocionálně 

zabarvenou deklaraci, v níž si stěžoval na nespravedlnost mírové smlouvy.70 Sokolnikov se 

mj. dotkl také otázky Ardahanu, Karsu a Batumi. Prohlásil, že Německo tato území odtrhlo od 

Ruska ve prospěch Osmanské říše, aniž by je osmanská vojska kdy dobyla, a to v rozporu a 

nad rámec podmínek předložených 21. února 1918. Sokolnikov to proto označil za otevřený a 

násilný zábor území neodpovídající skutečné vůli místního obyvatelstva a přípravný krok 

k novému útoku na sovětské Rusko.71 

Vedoucí osmanské delegace İbrahim Hakkı Paşa se na to cítil povinen reagovat. Ve své 

odpovědi uvedl řadu historických a etnografických argumentů a upozornil, že oblasti 

Ardahanu, Karsu a Batumi v minulosti patřily k Osmanské říši a Rusko je od ní odtrhlo jako 

náhradu za nezaplacené válečné náhrady, což samo o sobě odporovalo sovětským principům 

mírového uspořádání. K Sokolnikovově tvrzení, že šlo o přípravný krok k novému útoku na 

Rusko, uvedl, že Osmanská říše z tohoto území Kavkaz a Rusko nikdy neohrožovala, ale bylo 

tomu přesně naopak. Odmítl, že záborem Batumi bude narušeno obchodní spojení s Tiflisem, 

protože Rusku na pobřeží Černého moře zůstala řada dalších přístavů, například přístav Poti. 

Skutečnost, že osmanská vojska během války oblast Ardahanu, Karsu a Batumi nikdy 

nedobyla, označil za nedůležitou, protože i v souladu se sovětskými principy mírového 

uspořádání nebyl násilný zábor území rozhodujícím argumentem. Ostatně, jak uvedl, Rusko 

v roce 1878 získalo Batumi také na základě mírové smlouvy, aniž by jej dobylo. Odmítl také, 

že Osmanské říši šlo o anexi těchto tří oblastí.72  

                                                            
69 DVP SSSR I, č. 82, s. 199–204. 
70 Text deklarace viz DVP SSSR I, č. 77, s. 117–119. 
71 DVP SSSR I, č. 77, s. 118. Za zvláště vážné zhoršení podmínek mírové smlouvy ve srovnání s podmínkami 
předloženými 21. února 1918 to např. chápal i tajemník sovětské delegace L. M. Karachan. Viz Václav 
Horčička, Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917–1918 (Praha: Karolinum, 2005), 142. 
72 Arnon Gill, Die sowjetisch-türkischen Beziehungen von der russischen Revolution 1917 biz zum Ende des 
ersten Weltkriegs und die Selbständigukeitbestrebungen der transkaukasischen Völker (Georgier, Armenier, 
Aserbajdschaner) (Offenburg – Baden: Fritz Schmitt, 1969), 51. Viz též Mirnyje peregovory, Protokol 
plenárního zasedání mírové konference, 3. března (18. února) 1917, s. 233–234. 
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Ustanovení mírové smlouvy, přinejmenším formálně, odpovídala principu práva národů na 

sebeurčení, tolik prosazovanému sovětskou stranou. Jak potom rozumět výše uvedené zmínce 

v Sokolnikovově deklaraci? K tomu, abychom Sokolnikovu zmínku o Ardahanu, Karsu a 

Batumi pochopili, je třeba si uvědomit, že podle sovětského přesvědčení byla úplná realizace 

práva národů na sebeurčení možná pouze v podmínkách socialistické revoluce. S ohledem na 

to se sovětští představitelé v případě Ardahanu, Karsu a Batumi obávali, že uskutečnění 

principu sebeurčení národů zde nebude možné, jelikož osmanská strana ve spojení s místní 

buržoasií zabrání tomu, aby lid, tj. proletariát, svobodně projevil svou vůli. 

Sokolnikovově emocionálně vypjaté deklaraci se nelze divit i z jiného důvodu. Brest-

litevská mírová smlouva představovala pro vedení SDDSR[b] velice ožehavý problém. Jejím 

podpisem sice na jedné straně získalo čas pro stabilizaci své vlády, avšak za cenu ústupu od 

svých principů a ztráty velkého území s početným průmyslovým proletariátem, nemluvě už o 

vyostření vztahů mezi jednotlivými stranickými frakcemi.73 Smlouva nadto nijak 

negarantovala respektování svrchovanosti a územní celistvosti smluvních stran, což bylo za 

dané situace pro sovětské Rusko krajně nevýhodné (na rozdíl od mocností Čtyřspolku, které si 

tím do určité míry otevíraly prostor k dalšímu postupu). Podpis brest-litevské mírové smlouvy 

kromě toho posloužil jako záminka pro zahájení intervence západních mocností proti 

sovětskému Rusku pod záminkou ochrany jeho území před německou a osmanskou expanzí. 

Současně znamenal i začátek konce koalice mezi bolševiky a levými esery, kteří se 

s podpisem brest-litevského míru nesmířili.  

 

4.1.4 Obtíže v Zakavkazsku na počátku roku 1918 

V období bezprostředně následujícím po podpisu mírové smlouvy se zdrojem největšího 

napětí mezi sovětským Ruskem a Osmanskou říší stala situace v Zakavkazsku, které se stalo 

cílem osmanské expanze motivované politickými a bezpečnostními důvody.74 Osmanské 

záměry značně ulehčovaly dvě okolnosti. V první řadě to byl fakt, že Vysoká Porta se při 

postupu do Zakavkazska mohla opřít o sympatie místního (zejména muslimského) 

obyvatelstva a jeho separatistické tendence. Ještě důležitější výhodu však představovala 

skutečnost, že celý Kavkaz (s výjimkou Baku), ale i rozsáhlé oblasti jižního Ruska se 
                                                            
73 Sovětské Rusko na jejím základě ztratilo 34 % svého obyvatelstva, 32 % zemědělské půdy, 54 % svých 
průmyslových podniků a 89 % nalezišť uhlí. Viz Wheeler-Bennet, Brestskij mir, 250. 
74 Ovládnutí Zakavkazska a severního Kavkazu a sjednocení všech turkických národů Kavkazu, Zakavkazska a 
střední Asie tvořilo jeden z klíčových osmanských válečných cílů a současně tím měl být osmanskému 
obyvatelstvu konečně ukázán nějaký konkrétní úspěch. Současně zřízení nárazníkových států z muslimských 
národů (hlavně Ázerbájdžánců a Dagestánců) pod osmanskou ochranou by zajistilo bezpečnost Osmanské říše 
před tradičním ohrožením ze strany Ruska. Viz Gökay, Clash of Empires, 17 a nn. Viz též. Öke, The Armenian 
Question, 140, respektive 146–147. 
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nacházely mimo kontrolu sovětské vlády. Na severním Kavkazu a v Dagestánu vznikla 

počátkem prosince 1917 Prozatímní těrecko-dagestánská vláda se sídlem ve Vladikavkazu a 

v Zakavkazsku vznikl již 24. listopadu 1917 tzv. Zakavkazský komisariát.75 Pro tato uskupení 

bylo přes veškerou rozdílnost jejich cílů společné, že odmítaly uznat novou sovětskou moc.  

Nová sovětská vláda se s touto situací nehodlala v žádném případě smířit. Úkolem nastolit 

sovětskou moc v Baku byl proto pověřen významný představitel SDDSR[b] Stěpan Šaumjan, 

který byl 29. prosince 1917 rozhodnutím Rady lidových komisařů RSFSR jmenován 

mimořádným komisařem RLK RSFSR pro Kavkaz.76 Šaumjanovo postavení bylo zpočátku 

dosti obtížné. Musel v první řadě vypořádat se skutečností, že vliv bolševiků byl ve většině 

Zakavkazska slabý. Jediným zdejším orgánem uznávajícím sovětskou moc, byl sovět v Baku.  

Sovět dělnických zástupců v Baku, jak zněl jeho plný název, vznikl již krátce po únorové 

revoluci. Navzdory tomu, že čestným předsedou sovětu byl 6. března 191777 zvolen právě 

Stěpan Šaumjan, bolševici v něm dlouho neměli hlavní slovo.78 A stejně tomu tak bylo 

v městě samém a jeho okolí.79 Nemohli si proto dovolit převzít moc způsobem, jakým to 

provedl Lenin v Petrohradě, ale byli nuceni vsadit na dlouhodobější politiku postupných změn 

– tzv. mírového přechodu.80 Sovětská moc v Baku byla formálně vyhlášena 2. listopadu 

1917,81 ale Šaumjana a jeho následovníky čekal ještě dlouhý zápas za její skutečné prosazení.  

Osmanské říši přirozeně chaos na Kavkaze a v jižním Rusku plně vyhovoval a rozhodla se 

jej využít k realizaci svých expanzionistických cílů. Již 14. ledna 1918 proto osmanské velení 

adresovalo Zakavkazskému komisariátu nabídku zahájit rozhovory o uzavření mírové 

smlouvy.82 Statut Zakavkazska nicméně zůstával prozatím nejasný a teprve rozehnání 

petrohradského Ústavodárného shromáždění bolševiky 19. ledna 1918 přimělo Zakavkazský 

komisariát jednat samostatně. Komisariát proto na konci měsíce, 28. ledna 1918, zaslal 

                                                            
75 Vznikl v polovině listopadu 1917 v Tiflisu ze zástupců gruzínských menševiků, arménských dašnaků a 
ázerbájdžánských musavatistů a místních eserů. Viz Gasratjan a Moisejev et al., SSSR i Turcija, 14. Kromě toho, 
na Donu došlo již v listopadu 1917 k vystoupení atamana Kaledina a oblast mezi Donem a Kavkazem byla pod 
kontrolou tzv. Jihovýchodního svazu. 
76 „Pamjati 26 bakinskich komisarov“, Krasnyj Archiv, č. 4–5 (1938), Výpis z protokolu č. 27 zasedání Rady 
lidových komisařů z 16./29. prosince 1917, s. 11 (dále viz Krasnyj Archiv). Viz též Štěpan Šaumjan, Pisma. 
1896–1918 (Jerevan: Ajpetrat, 1959), Potvrzení vydané V. I. Leninem z 31. prosince 1917, s. 60. 
77 Ronald Grigor Suny, The Baku Comune 1917–1918. Class and nationality in the Russian revolution 
(Princeton: Princeton University Press, 1972), 74. 
78 Ve volbách do sovětu, které se konaly 22. října 1917 a jejichž výsledky byly zveřejněny pouze z části, obdrželi 
kandidáti SDDSR[b] jen 3 883 hlasů z celkových 24 311 hlasů. Viz Suny, The Baku Comune, 156. 
79 Podle výsledků voleb do Ústavodárného shromáždění, které proběhly v závěru listopadu 1917 SDDSR[b] se 
v Baku a jeho okolí umístila až na čtvrtém místě. Viz Suny, The Baku Comune, 177. 
80 Gökay, Clash of Empires, 22. Viz též Jan Kolář, Na vlnách revoluce v zemi věčných ohňů (Praha: 
Československá grafická unie, 1936), 25. 
81 K tomu viz blíže Suny, The Baku Comune, 157 a nn. 
82 Alexandr Naumovič Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka v gody graždanskoj vojny 
(1918–1920) (Moskva: Nauka, 1964), 33. 
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osmanské straně vyhýbavou odpověď na její mírové nabídky, ve které sice principielně 

souhlasil se zahájením mírových rozhovorů, avšak podmínil je předchozí dohodou s ostatními 

autonomními útvary v Rusku.83  

Osmanská říše se v reakci na vyhýbavou odpověď Zakavkazského komisariátu rozhodla 

nevyčkávat a zahájit postup na východ. Mohla přitom využít okolnosti, že rozkládající se 

útvary ruského Kavkazského frontu již v lednu 1918 vyklidily východní Anatólii a proti 

osmanským vojskům na frontě nyní stály pouze jednotky I. arménského sboru a jednotlivé 

oddíly arménských partyzánů.84 Konečným impulzem se však stalo prohlášení vedoucího 

sovětské delegace na mírových rozhovorech v Brest-Litevsku o jednostranném ukončení 

válečného stavu ze dne 10. února 1918.85 O dva dny později, 12. února 1918, vydal velitel 

osmanské 3. armády Vehip Paşa na popud z Cařihradu příkaz zahájit postup přes demarkační 

linii, formálně pod záminkou ochrany muslimského obyvatelstva. Zároveň s tím zaslal 

telegram velení Kavkazského frontu, ve které jej ujistil, že dohoda o příměří z 18. prosince 

1917 zůstává nadále v platnosti vyjma paragrafu týkajícího se vymezení průběhu demarkační 

linie. Postup osmanských vojsk se od počátku rozvíjel úspěšně a v druhé polovině února 1918 

osmanská 3. armáda obsadila celou východní Anatólii a zvolna postupovala dále. Koncem 

března 1918 pak dosáhla předválečné hranice, kde se prozatím zastavila. 

Zakavkazský komisariát, respektive 23. února 1918 ustavený Zakavkazský sněm86 byl 

proto nucen zahájit jednání s Osmanskou říší. Následně byla 14. března 1918 v Trabzonu 

zahájena mírová jednání. Zatímco Osmanská říše trvala na tom, aby Zakavkazský sněm uznal 

podmínky brest-litevského míru, Zakavkazský sněm takový krok odmítl a následně povolal 

svou delegaci zpět do Tiflisu. Osmanská vojska proto obnovila svůj dočasně pozastavený 

postup a po překročení předválečné rusko-osmanské hranice 14. dubna 1918 zabrala město 

Batumi i s jeho mohutnými opevněními. Následně začala postupovat do oblastí, které měly na 

základě nedávno podepsané brest-litevské mírové smlouvy připadnout sovětskému Rusku. 

Tváří v tvář osmanskému postupu Zakavkazský sněm prohlásil 22. dubna 1918 

Zakavkazsko nezávislým státem. Vztahy s Osmanskou říší nicméně zůstaly nadále 

nedořešené. Ministerský předseda Akakij Čchenkeli proto ihned telegrafoval veliteli 

                                                            
83 Bachtijar Nadžafov, Lico vraga. Istorija armjanskogo nacionalizma v Zakavkazje v konce XIX–načale XX 
věka, část II (Baku: Šarg-garb, 1994), 32. 
84 Wanner, Krvavý zrod, 24. 
85 Öke, The Armenian Question, 140. 
86Tj. prozatímní jmenovaný parlament. Viz Nadžafov, Lico vraga, 45. 
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osmanské 3. armády Vehipu Paşovi, že nová republika přijala podmínky brest-litevského míru 

a hodlala vyslat svou delegaci na novou konferenci do Batumi.87  

Konference v Batumi byla zahájena 11. května 1918. Osmanská delegace ihned po začátku 

konference předložila dodatečné požadavky. Žádala postoupení achalcichského a 

achalkalakského újezdu Tifliské gubernie, surmelijský újezd s částí alexandropolského a 

ečmiadzinského újezdu Jerevanské gubernie, dále právo používat po dobu války zakavkazské 

železnice, přímou kontrolu nad tratí Ečmiadzin – Nachičevan – Džulfa,88 obchodní a plavební 

výhody a rozsáhlou redukci ozbrojených sil zakavkazské vlády.89 

Tváří v tvář těmto osmanským požadavků se jednota zakavkazské vlády začala rozpadat. 

Zatímco Arméni byli ostře proti, Ázerbájdžánci, kteří si od postupu osmanských vojsk 

slibovali výhody, bránili jakémukoli odporu vůči osmanským požadavkům. Gruzíni, 

podporovaní Armény, se proto za dané situace obrátili se žádostí o zprostředkování na 

německého generála von Lossowa, který byl na konferenci v Batumi přítomen jako 

pozorovatel. Cílem tohoto kroku bylo vtáhnout Německo do mírotvorného procesu a získat od 

něj výměnou za plnou hospodářskou a politickou kontrolu garance před další osmanskou 

expanzí.90 Tato iniciativa padla na úrodnou půdu, protože Německo samo již nějakou dobu 

pohlíželo na možnost osmanského ovládnutí Kavkazu a zejména ropných zdrojů v okolí Baku 

a petrolejovodu Baku – Batumi se značným znepokojením.91  

Osmanská strana však tento manévr prohlédla, a zatímco se zakavkazská delegace snažila 

protahovat jednání, osmanská vojska pozvolna pokračovala ve svém postupu, přičemž 

narážela jen na mírný odpor, převážně ze strany arménských oddílů. Prakticky bez boje tak 

18. května 1918 vstoupila do Alexandropolu a následně pokračovala směrem na Tiflis a Baku. 

Osmané současně také začali stupňovat své požadavky a tlak na zakavkazskou delegaci 

v Batumi. Zakavkazská federace se pod tímto tlakem rozpadla. Gruzíni vsadili na německé 

garance a 26. května 1918 byla z okna tifliské radnice za přítomnosti bývalého německého 

konzula a budoucího vyslance v Tiflisu Friedricha von der Schulenburga a pod německou 

                                                            
87 Gökay, Clash of Empires, 24. 
88 V Džulfě byl výchozí bod důležité perské železnice Džulfa – Tabríz. 
89 Gökay, Clash of Empires, 24. Viz též Wanner, Krvavý zrod, 26.  
90 Nadžafov, Lico vraga, 91. Viz též Öke, The Armenian Question, 144–145. 
91 Německo již od února 1918 pohlíželo na osmanské záměry v Zakavkazsku značně nevraživě. Podle představ 
Berlína se osmanské zisky měly omezit na oblast Ardahanu, Karsu a jižní části Batumi, avšak bez kontroly 
tamního přístavu. Zbytek Zakavkazska měl připadnout do německé sféry vlivu. Viz Petr Prokš, Konec říše 
Hohenzollernů. Politika císařského Německa vůči carskému a sovětskému Rusku (1914 až 1917/1918) (Praha: 
Naše vojsko, 2010), 110 a nn. 
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ochranou vyhlášena nezávislost Gruzínské demokratické republiky.92 Arméni a Ázerbájdžánci 

záhy následovali gruzínský postup a 28. května 1918 rovněž vyhlásili nezávislost.93  

Vysoká Porta byla tímto vývojem hluboce zaskočena, posléze však dala přednost 

diplomatickému řešení a 4. června 1918 byly v Batumi podepsány tři téměř shodné mírové 

smlouvy mezi Osmanskou říší na jedné straně a Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií na druhé.94 

 Osmanská říše si na základě výše zmíněných smluv zajistila možnost připojit území Karsu 

a Ardahanu a získala oblast Borčalo, části ečmiadzinského a šarurského újezdu, velkou část 

nachičevanské oblasti a oblasti Achalciche a Achalkalaki a kontrolu nad gruzínskými a 

arménskými železnicemi, zejména nad železnicí Alexandropol – Džulfa. Zašla tím tedy 

mnohem dále, než jí to umožňovaly podmínky brest-litevské mírové smlouvy. Současně však 

uznala nezávislost všech tří zakavkazských republik95 a přislíbila jim vojenskou pomoc 

k zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti. Nejvýznamnější byl tento příslib v případě 

Ázerbájdžánu, který doposud postrádal početnější ozbrojené síly a Osmanská říše mu tak 

fakticky přislíbila podporu v boji proti sovětské moci v Baku.96  

Celkově řečeno Osmanská říše si pomocí mírových smluv z Batumi upevnila své postavení 

v Zakavkazsku a vytvořila zde systém nárazníkových států,97 které měly jednak chránit 

osmanské území před případnou budoucí hrozbou ze strany Ruska a jednak představovat 

odrazový můstek pro další pronikání do střední Asie. Osmanský úspěch nicméně nebyl úplný. 

Gruzie se ocitla pod německou kontrolou a Osmanská říše byla následně nucena vzdát se 

pokusu o její ovládnutí. Další překážku, limitující osmanský úspěch, pak představovala 

sovětská kontrola Baku a jeho okolí. A bylo to právě ovládnutí Baku, na co Vysoká Porta 

v měsících nadcházejících po podpisu mírových smluv v Batumi soustředila svou hlavní 

pozornost v Zakavkazsku.  

 

 

 

                                                            
92 Wanner, Krvavý zrod, 33–34. Hlavní slov v gruzínské vládě zaujímali gruzínští menševici. 
93 Nadžafov, Lico vraga, 93. Zatímco v Arménii se dominantní stranou stala Arménská revoluční federace 
„Dašnakcutjun“, v Ázerbájdžánu to byla strana Musavat. 
94 Texty mírových smluv s Arménií a Gruzií viz Světlana Filippovna Oreškova a Natalija Jurjevna Ulčenko, 
Rossija i Turcija. Problema formirovanija granic (Moskva: Akademia gumanitarnich issledovanij, 2006), 
Přílohy č. 3 a 3A, s. 201–209 (dále jen Rossija i Turcija). Zároveň s mírovými smlouvami bylo podepsáno i 
několik návazných dohod, jako např. mezi Osmanskou říší a Gruzií: Doplňující dohoda, Usnesení o 
petrolejovodu, existujícím mezi Baku a Batumi a Usnesení o rozdělení lokomotivního a vozového parku železnic 
Zakavkazska. Viz Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 51. 
95 Osmanská říše byla paradoxně prvním státem, který uznal nezávislost Arménie. 
96 Nadžafov, Lico vraga, 98–99. 
97 Souhlasem s vytvořením nezávislé Arménie pak přinejmenším dočasně vyřešila arménskou otázku. Viz 
Pirumjan, Armenija v sfere otnošenij ARF, 53. 
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4.1.5 Sovětská politika vůči Osmanské říši po brest-litevském míru 

Jak se k tomu to vývoji stavěla sovětská vláda v Moskvě? V prvních týdnech po podpisu 

brest-litevské mírové smlouvy byla hlavním cílem snažení sovětské vlády ve vztahu 

k Osmanské říši výměna diplomatických představitelů98 a s ní spojená normalizace 

vzájemných vztahů. Toto úsilí plně odpovídalo snaze o zajištění podmínek pro stabilizaci 

sovětské vlády. Již brzy po podpisu brest-litevské mírové smlouvy proto sovětské Rusko 

zaslalo prostřednictvím osmanského velvyslanectví v Berlíně do Cařihradu oficiální dotaz 

stran stavu budov bývalého ruského velvyslanectví, na který posléze obdrželo pozitivní 

odpověď.99 Otázku výměny diplomatických představitelů se však sovětské straně nakonec 

nepodařilo dovést do úspěšného konce. Zatímco osmanským vyslancem v Moskvě byl záhy 

jmenován Galib Kemali Bey, který do Moskvy dorazil 24. dubna 1918, otázka jmenování 

sovětského diplomatického představitele v Cařihradu zůstala otevřená a až do konce 

sledovaného období nebyla pro sovětské Rusko uspokojivě vyřešena.100 To se posléze ukázalo 

jako závažný nedostatek s ohledem na správnou orientaci sovětské zahraniční politiky 

v osmanských záležitostech a zvláště pak ve vztazích mezi Osmanskou říší a Německem. 

Dalším prostředkem, který měl vést k normalizaci vzájemných vztahů, byly rozhovory o 

vypracování přesných podmínek mírové plavby po Černém moři. V průběhu března a 

počátkem dubna 1918 totiž došlo v Černém moři k několika incidentům.101 Náměstek 

lidového komisaře zahraničních věcí G. V. Čičerin se proto 13. dubna 1918 obrátil na Berlín a 

Cařihrad s protestem a výzvou umravnit německo-osmanské námořní velení v Černém moři, 

aby neprovádělo vojenská vystoupení proti ruskému námořnictvu a zejména obchodním 

lodím.102 A když se počátkem dubna 1918 stalo v Moskvě známo, že Osmanská říše si přeje 

zahájit uvedené rozhovory, sovětská strana reagovala kladně a G. V. Čičerin zaslal do 

Cařihradu radiotelegram, ve kterém osmanský záměr uvítal.103 Události se však nakonec 

vyvíjely jinak. 

Sovětská vláda zároveň s výše zmíněným úsilím bedlivě sledovala vývoj v Zakavkazsku. 

Na tamní osmanský postup pohlížela s velkým znepokojením. Osmanskou říši považovala za 

plně závislou na Německu a v pozadí osmanského postupu proto spatřovala snahu Německa 

                                                            
98 Výměnu diplomatických a konzulárních představitelů ostatně předpokládala i brest-litevská mírová smlouva 
ve svém článku č. 10. Viz DVP SSSR I, č. 78, s. 123. 
99 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka,  40–41. 
100 Ibid., 41. 
101 DVP SSSR I, č. 129, s. 242. 
102 Ibid., č. 129, s. 242–243. 
103 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 41. 
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uchytit se v Zakavkazsku, bohatém na přírodní zdroje a zejména ropu.104 Ani ne měsíc po 

uzavření brest-litevského míru, 12. dubna 1918, proto náměstci lidového komisaře 

zahraničních věcí G. V. Čičerin a L. M. Karachan adresovali radiotelegraficky protestní nótu 

německé vládě, ve které si stěžovali na postup osmanských vojsk v Zakavkazsku a na 

osmanskou snahu o připojení Ardahanu, Karsu a Batumi,105 které byly na základě mírové 

smlouvy formálně odděleny od sovětského Ruska a jejichž osud byl podle mírové smlouvy 

přenechán na rozhodnutí tamního obyvatelstva. Bylo však jasné, že jejich připojení Vysokou 

Portou je jen otázkou blízké budoucnosti. Sovětské Rusko ostatně nemělo v rukou reálné 

prostředky, jak tomuto vývoji zabránit. Čičerin s Karachanem za této situace obrátili v nótě 

pozornost alespoň na skutečnost, že osmanský postup na území zmíněných oblastí byl 

doprovázen pronásledováním arménského obyvatelstva. Veškerou odpovědnost za násilnosti 

vůči tamnímu arménskému obyvatelstvu proto připsali německé vládě a žádali její zásah.106 

Diplomatický protest však byl v dané situaci asi to jediné, co mohla Moskva udělat. Jak již 

bylo výše uvedeno, Moskva na jaře 1918 nedisponovala v oblasti Kavkazu reálným vlivem. 

Její hlavní mocenská opora v oblasti – sovět v Baku – po rozpadu Kavkazského frontu 

nedisponoval žádnými významnými vojenskými silami a bolševici v něm navíc doposud 

nezískali ani jasnou mocenskou převahu. Zpočátku byli dokonce nuceni úzce spolupracovat 

se svými hlavními konkurenty – dašnaky. To ovšem komplikovalo už i tak napjatou etnickou 

a náboženskou situaci ve městě a vedlo jen k znepřátelení místních Ázerbájdžánců. 

Komplikovalo to však také dosažení Šaumjanova cíle, kterým byla jednota všech pracujících 

národů Zakavkazska. Ta byla základním předpokladem nejen pro úspěšný odpor proti hrozící 

osmanské expanzi, ale také pro nastolení sovětské moci v celém Zakavkazsku.  

Baku bylo kromě toho fakticky odříznuto od centrálního Ruska a veškerá komunikace 

s Šaumjanem probíhala pouze prostřednictvím občasných kurýrů, což byl za daných okolností 

velmi těžkopádný a značně nespolehlivý způsob předávání zpráv.107 S ohledem na to byli 

Šaumjan a jeho spolupracovníci nuceni do značné míry postupovat samostatně.  

Napětí v Baku posléze vyvrcholilo v březnu 1918 po příchodu ázerbájdžánských 

ozbrojených jednotek, jejichž jádrem by Tatarský jezdecký pluk bývalé Kavkazské domorodé 

jezdecké divize carské armády. Dne 31. března 1918 došlo v Baku ke konfliktu mezi 

ázerbájdžánskými jednotkami a místním sovětem, který požadoval jejich odzbrojení. 

                                                            
104 Ibid., 21 a nn. 
105 Gökay, Clash of Empires, 19. 
106 DVP SSSR I, č. 127, s. 240–241.                        
107 Šaumjan, Pisma, Dopis S. Šaumjana Radě lidových komisařů z 13. dubna 1918, s. 62, respektive Z dopisu S. 
Šaumjana Radě lidových komisaře z 13. dubna 1918, s. 63 a 67. 
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Muslimské obyvatelstvo města se přidalo na stranu Tatarského jezdeckého pluku a ve městě 

začaly růst barikády. Sovět, kontrolovaný Šaumjanem, podnikl několik pokusů řešit nastalou 

situaci mírovou cestou, avšak tato snaha vyšla naprázdno. Rozhodující tak bylo, že 

Dašnakcutjun a arménské milice se v nastalém konfliktu přidaly na stranu sovětu. Třídenní 

ozbrojený střet vyvrcholil ázerbájdžánskou porážkou, doprovázenou násilnostmi vítězných 

arménských milicí proti ázerbájdžánskému obyvatelstvu.108 Tato okolnost mj. dále upevnila 

nepřátelský vztah ázerbájdžánského obyvatelstva vůči sovětské moci,109 podmíněný zejména 

pokračující spoluprací mezi bolševiky a dašnaky. Šaumjan si byl sice takového nebezpečí 

vědom, ale za dané situace nebylo vyhnutí. Ostatně politiku využívání místních rozporů mu 

doporučovala i Moskva.110 

Po porážce Ázerbájdžánců a vyčerpání arménských milicí se bolševikům v sovětu podařilo 

konsolidovat svou moc. Část arménských jednotek byla v polovině dubna 1918 začleněna do 

nově vzniklé Kavkazské rudé armády a zbytek rozpuštěn.111 Na schůzi sovětu 25. dubna 1918 

pak byla vytvořena Rada lidových komisařů v čele se S. Šaumjanem, složená ze zástupců 

KSR[b],
112 Muslimské sociálně-demokratické strany „Gummet“ a levého křídla Strany 

socialistů-revolucionářů, která se prohlásila za zplnomocněný sovětský orgán pro celé 

Zakavkazsko. Ačkoliv ostatní politické strany si nadále uchovaly určitý vliv a rovněž tak 

zastoupení v sovětu113, konsolidace moci v Baku umožnila Šaumjanovi přistoupit k jeho 

hlavnímu úkolu – rozšíření sovětské moci na celé Zakavkazsko. Situace sovětských sil v Baku 

však nebyla nijak růžová. Pozemní spojení centrálním Ruskem bylo přerušeno. Nedostávalo 

se potravin,114 ale především lidských sil a zbraní. Zcela také chyběly prostředky na rozšíření 

sovětské moci do zbytku bývalé Bakuské gubernii a do bývalé Dagestánské oblasti.115 

Sovětské síly navíc musely čelit tlaku ázerbájdžánských protisovětských oddílů, které se 

s nadějí na osmanskou podporu organizovaly okolo města Jelizavetopol.116  

Současně se však objevovaly určité přísliby budoucího zlepšení. Např. počátkem dubna se 

podařilo navázat spojení s centrálním Ruskem přes Kaspické moře a Astrachaň a narušit tak 

                                                            
108K průběhu „březnových dnů“ v Baku viz blíže Suny, The Baku Comune, 214 a nn. Srovnej Kolář, Na vlnách 
revoluce, 26–27.  
109 Šaumjan, Pisma, Z dopisu S. Šaumjana Radě lidových komisaře z 13. dubna 1918, s. 65.  
110 Ibid., Telegram V. I. Lenina S. G. Šaumjanovi z 14. února 1918, s. 61. 
111 Rachman Mustafa-zade, Dvě respubliky. Azerbajdžansko-rossijskije otnošenija v 1918–1922 gg. (Moskva: 
MIK, 2006), 30. 
112 Na VII. sjezdu SDDSR[b] v březnu 1918 změnila svůj název na Komunistická stana Ruska[bolševiků]. 
113 Pirumjan, Armenija v sfere otnošenij ARF, 66. 
114 Krasnyj Archiv, Z dopisu S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do Caricynu, 7. června 1918, s. 
16. 
115 Ibid., Z telegramu S. Šaumjana z Baku J. V. Stalinovi z 23. května 1918, č. 1977, s. 13. 
116 Obavy ze společného osmansko-musavatistického postupu na Baku stály u pokračující spolupráce mezi 
KSR[b] a ARF „Dašnakcutjun“. Viz Pirumjan, Armenija v sfere otnošenij ARF, 68. 
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dosavadní faktickou izolaci Baku.117 V květnu se pak objevila naděje, že touto cestou bude 

možné získat určité množství obilí.118  

Přítomnost musavatistických sil u města Jelizavetopol, jakož i hrozba osmanského postupu 

na Baku nicméně nutily Šaumjana nehledě na stávající obtíže jednat. V průběhu dubna 1918 

oddíly Kavkazské rudé armády postupně rozšiřovaly obranný perimetr na území bývalé 

Bakuské gubernie. Posléze byly v Baku zmobilizovány velké síly, jejichž cílem bylo nejen 

zlikvidovat musavatistickou základnu v Jelizavetopolu a zastavit postup osmanských vojsk, 

ale v ideálním případě postoupit přes Jelizavetopol dále na Tiflis a dosáhnout nastolení 

sovětské moci v celém Zakavkazsku.119  

Moskvu mezitím značně znepokojovaly zprávy o vyhlášení nezávislosti Zakavkazska, ke 

kterému došlo, jak již bylo výše zmíněno, 22. dubna 1918 a o osmanských snahách o využití 

separatismu zakavkazských národů pro dosažení svých cílů. Poté, co německý vyslanec 

v Moskvě hrabě Mirbach 8. května 1918 oficiálně oznámil sovětské vládě ustavení 

nezávislého zakavkazského státu, Moskva jej, jakož i jeho osmanského kolegu Galiba 

Kemaliho Beye upozornila, že zakavkazskou vládu považovala za hromádku lidí nemající 

oporu v širokých masách. Odmítla uznat odtržení Zakavkazska a navrhla jim vést rozhovory o 

uskutečňování brest-litevské mírové smlouvy na osmanské hranici výlučně s vládou 

sovětského Ruska.120   

Německá strana na sovětské protesty reagovala nabídkou zprostředkování mezi sovětskou 

vládou a vládou Zakavkazska. S ohledem na skutečnost, že Německo a Osmanská říše se již 

via facti staly účastníky událostí v Zakavkazsku, sovětská strana tuto nabídku ve své nótě 

z 13. května 1918 akceptovala. Zároveň však trvala na tom, aby došlo k obecné dohodě o 

stanovení konečných hranic německé, rakousko-uherské a osmanské okupace ve všech 

oblastech Ruska.121 Hlavním motivem tohoto sovětského požadavku však nebyl ani tak 

osmanský postup v Zakavkazsku, jako spíše nedávná německá okupace Krymu a s ní spojená 

                                                            
117 Šaumjan, Pisma, Z dopisu S. Šaumjana Radě lidových komisaře z 13. dubna 1918, s. 66–67. Zprávy byly do 
Astrachaně předávány prostřednictvím kurýrů a posléze i radiotelegraficky. Později byl do Astrachaně vyslán 
Šaumjanův emisar Saak Ter-Gabrieljan, jehož úkolem bylo zprostředkovávat spojení mezi Moskvou a Baku. 
Posléze se navíc podařilo navázat radiotelegrafické spojení s Moskvou via Taškent. Navzdory tomu však spojení 
nadále zůstávalo poměrně nespolehlivé. Viz Šaumjan, Pisma, Dopis S. Šaumjana Radě lidových komisařů z 24. 
května 1918, s. 73. 
118 Šaumjan, Pisma, Radiogram V. I. Lenina bakuskému sovětu o odeslání obilí z Caricynu do Baku z 23. května 
1918, s. 72. 
119 Pirumjan, Armenija v sfere otnošenij ARF, 64. 
120 DVP SSSR I, č. 170, s. 285. 
121 Tamtéž, č. 174, s. 295–296.  



292 
 

otázka Černomořského loďstva.122 Ze sovětského hlediska bylo proto více než logické obě 

tyto záležitosti propojit a řešit je společně. 

Sovětský souhlas s německou nabídkou však v žádném případě neznamenal, že Moskva 

změnila své odmítavé stanovisko vůči nezávislosti Zakavkazska, či že byla ochotná 

akceptovat rozhovory vedené na mírové konference v Batumi. Moskva sice 15. května 1918 

vznesla požadavek, aby byl na mírovou konferenci v Batumi připuštěn zplnomocněný 

sovětský zástupce, bez čehož jinak nebyla ochotna uznat výsledky tamních rozhovorů,123 ale 

sovětským cílem bylo ve skutečnosti rozhovory v Batumi zmařit. V tomto ohledu byla 

sovětská vláda plně podpořena sovětem v Baku, který 30. května 1918 zcela v intencích 

politiky Moskvy odmítl uznat nejen vyhlášení nezávislosti Zakavkazska, ale i výsledky 

pomalu končících batumských mírových rozhovorů.124 Sovětský zástupce nicméně nakonec 

na konferenci v Batumi připuštěn nebyl.125 

Současně s těmito kroky V. I. Lenin v souladu se sovětskou představou, že veškerý 

osmanský postup v Zakavkazsku se odvíjí od zájmů Berlína, naléhal na sovětského 

diplomatického představitele v Německu A. A. Joffeho a zároveň i na generálního konzula 

RSFSR v Berlíně V. R. Menžinského, aby se stůj co stůj snažili přimět německou vládu 

k zastavení osmanského postupu v Zakavkazsku. Lenin totiž soudil, že pokud bylo možno 

dosáhnout mírového narovnání s Osmanskou říší, bylo třeba, aby pro to oba sovětští zástupci 

udělali vše, co bylo v jejich silách, a to i za cenu jistých ústupků ze sovětské strany, k jejichž 

poskytnutí byl Lenin připraven.126 Naléhal přitom, jak to ostatně plyne mj. již z výše zmíněné 

sovětské noty z 13. května 1918, aby tato otázka byla řešena výhradně v kontextu ostatních 

problémů, vyplývajících z narušování brest-litevské mírové dohody ze strany Německa a jeho 

spojenců.127 

Vedle přímého osmanského postupu do Zakavkazska dělala sovětské vládě starosti další 

záležitost, do které byla Osmanské říše zapletena. Byly rozhovory vedené v Cařihradě mezi 

osmanskou vládou a Haydarem Bammatovem, zplnomocněným představitelem Těrecko-

                                                            
122 V důsledku německé okupace Krymu byla v závěru dubna 1918 většina bojeschopných lodí Černomořského 
loďstva evakuována do Novorossijsku. Německo se následně snažilo Černomořské loďstvo všemožně 
neutralizovat, aby zbavilo sovětskou stranu případné možnosti jeho prostřednictvím narušovat německé plány 
v Černomoří a v Zakavkazsku. Žádalo a nakonec v polovině června 1918 dosáhlo návratu části evakuovaných 
lodí do Sevastopolu. Zbytek byl na příkaz Moskvy potopen u Novorossijska. Viz Jaroslav Hrbek, Velká válka na 
moři. Rok 1918, sv. 5 (Praha: Libri, 2002), 96 a nn. 
123 DVP SSSR I, č. 179, č. 302–303. Viz též Gasratjan a Moisejev et al., SSSR i Turcija, 20. 
124 Krasnyj Archiv, Telegram S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi, 30. května 1918, s. 14–15. 
125 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 49. 
126 Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 36 (Praha: Svoboda, 1988), 347. Viz též Vladimír Iljič Lenin, Sebrané 
spisy, sv. 50 (Praha: Svoboda, 1989), č. 151, s. 101–102. 
127 Konkrétně šlo o otázku Ukrajiny a Finska. Viz Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 42. 
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dagestánské vlády.128 Bammatovova delegace zde získala souhlas s vyhlášením nezávislosti a 

11. května 1918 byla v Batumi vyhlášena Republika Svazu horalů severního Kavkazu a její 

oddělení od sovětského Ruska. V daný moment se sice z větší části jednalo o prázdné gesto, 

protože větší část nové republiky se nacházela pod sovětskou kontrolou, nicméně Moskva se 

obávala dalšího osmanského a německého vměšování. A to tím více, že německý vyslanec 

v Moskvě hrabě Mirbach 14. května 1918 oficiálně předal zástupcům lidového komisariátu 

zahraničních věcí radiotelegram s deklarací vlády Svazu horalů severního Kavkazu o 

vyhlášení nezávislosti. Čičerin proto následujícího dne sdělil Mirbachovi o sovětské 

stanovisko.129 V návaznosti na to sovětská vláda 30. května 1918 informovala osmanského 

vyslance Galiba Kemaliho Beye o svém odmítavém postoji k této iniciativě a zároveň s tím 

mu předala prohlášení Lidového sovětu Těrecké oblasti deklarující severní Kavkaz jako 

neoddělitelnou součást sovětského Ruska.130   

Souběžně se snahami o řešení výše zmíněné záležitosti pokračovala také snaha sovětské 

diplomacie učinit otázku Zakavkazska součástí obecné dohody s Německem o vyřešení 

některých otevřených otázek, vyplývajících z brest-litevské mírové smlouvy a jejího 

narušování ze strany Ústředních mocností. Tato snaha opět úzce navazovala na sovětské 

přesvědčení, že klíč k řešení otázky Kavkazu spočíval v první řadě v Berlíně a nikoliv 

v Cařihradu. Poté, co německá vláda dala souhlas s ustavení zvláštní komise k řešení výše 

zmíněných problémů, sovětská strana ve své nótě z 22. května 1918 navrhla otázku Kavkazu, 

jako první z šesti bodů předběžného programu jednání řečené komise.131  

Německá strana sice dala sovětské vládě jisté garance stran svého dalšího postupu, ale 

otázku Zakavkazsku v této souvislosti nezmínila.132 Nebylo to nijak náhodné. Německo se 

toho času stále více angažovalo v Gruzii, kterou hodlalo přetvořit ve svůj protektorát, a 

nehodlalo si proto v Zakavkazsku nijak svazovat ruce. Německé záměry v této oblasti 

nicméně vyvolávaly silné znepokojení v Cařihradu, což silně omezovalo německé schopnosti 

ovlivňovat politiku Vysoké Porty. 133 

Pro Německo byla také velmi závažná otázka osudu Černomořského loďstva, které 

představovalo potenciální hrozbu německým plánům v Černomoří. Sovětská strana si toho 

byla velmi dobře vědoma a snažila se této skutečnosti využít pro své cíle. Hraběti Mirbachovi 
                                                            
128 DVP SSSR I, č. 211, s. 335. Těrecko-dagestánská vláda byla ustavena v listopadu 1917 představiteli 
Těreckého kozáckého vojska a Svazu sjednocených horalů Severního Kavkazu, Dagestánu a Abcházie a zanikla 
v březnu 1918 vyhlášením Těrecké sovětské republiky. 
129 DVP SSSR I, č. 178, s. 302. 
130 Ibid., č. 211, s. 335.  Viz též DVP SSSR I, č. 178, s. 302. 
131 DVP SSSR I, č. 193, s. 315.  
132 Ibid., č. 225, s. 351–352. 
133 Prokš, Konec říše Hohenzollernů, 132. 
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proto 29. května 1918 sdělila, že řešení otázky Černomořského loďstva považovala za možné 

pouze pod podmínkou dohody o všech sporných otázkách obdobného charakteru. Lidový 

komisariát v této souvislosti zmínil zejména situaci v Zakavkazsku, kde osmanská armáda 

pokračovala ve svém postupu směrem na Baku, a upozornil, že bez zastavení tohoto postupu 

nebude dohoda možná.134 Německo, které v daný moment nehodlalo dále vyostřovat své již 

tak značně napjaté vztahy s Osmanskou říší, nebylo ochotno dát sovětskému Rusku v otázce 

Zakavkazska žádné písemné garance.135 

Paralelně s kroky podnikanými v Berlíně se sovětská vláda v záležitosti osmanského 

postupu v Zakavkazsku obrátila také na osmanského vyslance v Moskvě Galiba Kemaliho 

Beye. Dne 28. května 1918 mu G. V. Čičerin adresoval protestní nótu. Galib Kemali Bey však 

následujícího dne sovětský protest odmítl s tím, že neměl žádné oficiální informace týkající se 

dotčeného postupu císařských osmanských vojsk v Zakavkazsku.136 

 

4.1.6 Sovětské Rusko a osmanský postup na Baku 

Nebyly to jen politické a vojensko-strategické otázky, co bylo příčinou zájmu Moskvy o 

Zakavkazsko a severní Kavkaz a jejich udržení v rámci sovětského Ruska. Celá oblast, a 

zejména okolí Baku, byla pro sovětské Rusko důležitá i z hospodářských důvodů. Šlo 

především o tamní zdroje ropy, na jejímž pokračujícím dovozu do centrálního Ruska měla 

Moskva eminentní zájem.137 Problémem však bylo, že ačkoliv sovětské orgány v Baku měly 

ke své dispozici značné zásoby,138 vlastní dodávky ropných produktů do centrálního Ruska 

byly navzdory vynaloženému úsilí nevelké. Teprve energická opatření podniknutá na přelomu 

května a června 1918 zvrátila tento trend.139 Další pro Moskvu zajímavou a potřebnou 

komoditu představovala ázerbájdžánská bavlna, jejíž dovoz do centrálního Ruska nařídil 

                                                            
134 DVP SSSR I, č. 207, s. 330–331. 
135 Ibid., č. 225, s. 351. 
136 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 48. 
137 Püstächanym Azizaga kızı Azıbekova, Aramais Navasardovič Mnacakanjan a Mark Borisovič Traskunov, 
Sovětskaja Rossija i borba za ustanovlenije i upročenije sovětov v Zakavkazje (Baku: Azerbajdžanskoje 
gosudarstvennoje izdatěľstvo, 1969), 75. Lenin projevoval o otázku dodávek ropy z Baku osobně velký zájem. 
Viz např. Šaumjan, Pisma, Radiogram V. I. Lenina bakuskému sovětu o odeslání obilí z Caricynu do Baku z 23. 
května 1918, s. 72. 
138 Podle sdělení S. Šaumjana šlo o cca. 80 000 000 pudů ropy, 12 000 000 pudů petroleje a 500 000 pudů 
benzínu (1 pud = 16,38 kg). Viz Krasnyj Archiv, Z telegramu S. Šaumjana z Baku Radě lidových komisařů a J. 
V. Stalinovi do Caricynu, 10. června 1918, č. 459, s. 16. 
139 Jestliže počátkem června činily dodávky jen cca. 600 000 pudů (1 pud = 16,38 kg) denně, tak koncem června 
se je po znárodnění obchodního loďstva v Baku a řadě dalších opatření podařilo zvýšit na 1 300 000 pudů denně. 
Za květen a červen 1918 pak bylo do Ruska vyvezeno celkem 43 058 737 pudů ropných produktů. Viz Krasnyj 
Archiv, Z telegramu S. Šaumjana z Baku Radě lidových komisařů a J. V. Stalinovi do Caricynu, 10. června 1918, 
č. 459, s. 16. Viz též Krasnyj Archiv, Z telegramu S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do 
Caricynu, 25. června 1918, s. 18. Srovnej Krasnyj Archiv, Telegram S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. 
Stalinovi do Caricynu, 9. července 1918, s. 122. 
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Šaumjanovi 24. května 1918 zorganizovat J. V. Stalin.140 Baku však pro Moskvu 

představovalo také jakési sovětské oko na Blízkém východě – důležitý zdroj informací o 

situaci v Zakavkazsku, v západním Turkestánu a zejména v severní Persii.141 Ve vztahu 

k Persii pak představovalo i styčný bod, pokud šlo komunikaci se sovětskou diplomatickou 

misí v Teheránu. Šaumjan byl dokonce jmenován styčnou osobou moskevského Lidového 

komisariátu zahraničních věcí – komisařem zahraničních věcí v bakuské Radě lidových 

komisařů.142  

Jak plyne z výše uvedeného, Baku pro Moskvu představovalo všestranně důležitou 

základnu. Bylo proto pro ni krajně nepříjemné, když se na přelomu jara a léta 1918 situace 

tamních sovětských sil začala postupně stále více zhoršovat. V Zakavkazsku se od přelomu 

května a června 1918 schylovalo k přímému střetu mezi osmanskou armádou a silami bakuské 

Rady lidových komisařů – Kavkazskou rudou armádou – která nyní čítala asi 12 000 – 13 000 

relativně dobře vyzbrojených a zorganizovaných mužů.143  

Zatímco Moskva (a jmenovitě Lenin), vědoma si nadále trvající relativně slabé pozice 

sovětských sil v Zakavkazsku a obávající se možného německého zapojení do boje o Baku, 

radila Šaumjanovi vyčkat dalšího vývoje,144 Šaumjan se rozhodl dále neotálet. Na jeho příkaz 

zahájily oddíly Kavkazské rudé armády 10. června 1918 postup na Jelizavetopol, kde se 

soustřeďovaly ázerbájdžánské síly a kam z Tiflisu přesídlila prozatímní vláda Ázerbájdžánské 

demokratické republiky.145 Cílem jejich tažení bylo zlikvidovat toto centrum kontrarevoluce a 

zároveň získat co možná největší výhody před očekávanou srážkou s osmanskou armádou. 

Dokud proti sovětským silám stály gruzínské a ázerbájdžánské nepravidelné oddíly, 

vyvíjel se jejich postup vcelku příznivě.146 Situace se však změnila, poté, co se na příkaz 

osmanského ministra války Envera Paşi opačným směrem vydaly jednotky osmanské 9. 

armády pod vedením Yakupa Şevkiho Paşi. Zmiňovaná armáda byla zformována počátkem 

                                                            
140Krasnyj Archiv, Z telegramu S. Šaumjana z Baku J. V. Stalinovi z 23. května 1918, č. 1977, s. 13. Viz též 
poznámka č. 1 k témuž dokumentu. 
141 Viz např. Šaumjan, Pisma, Dopis S. Šaumjana Radě lidových komisařů z 14. května 1918, s. 69–70, 
Radiogram V. I. Lenina bakuskému sovětu o odeslání obilí z Caricynu do Baku z 23. května 1918, s. 73–74, 
respektive Telegram S. Šaumjana lidovému komisaři RSFSR J. V. Stalinovi, s. 86. 
142 Viz např. Šaumjan, Pisma, Dopis S. Šaumaja Radě lidových komisařů ze 7. června 1918, s. 84, respektive 
Telegram S. Šaumjana lidovému komisaři RSFSR J. V. Stalinovi, s. 87. 
143 Z toho 60–70 % tvořili příslušníci bývalých dašnackých milicí. Viz Mustafa-zade, Dvě respubliky, 34. 
144 Lenin, Sebrané spisy, sv. 50, č. 153, s. 103. Viz též Šaumjan, Pisma, Dopis S. Šaumjana V. I. Leninovi z 23. 
června 1918, s. 102. 
145 Nadžafov, Lico vraga, 102. Viz též blíže Suny, The Baku Comune, 269. 
146 Krasnyj Archiv, Telegram S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a Sergovi Ordžonikidzemu do Carycinu pro J. 
V. Stalina z 12. června, č. 1310, s. 16, Telegram S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do Carycinu 
z 20. června 1918, č. 1393, s. 17, respektive Z telegramu S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do 
Carycinu z 20. června 1918, č. 1408, s. 17–18. Viz též Z telegramu S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. 
Stalinovi do Carycinu z 25. června 1918, s. 18. 
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června 1918 v počtu dvaceti tisíc mužů a jejím úkolem bylo dobytí Baku. Její součástí byla 

také tzv. Armáda islámu, které velel bratr Envera Paşi Nuri Paşa, a která se z větší části 

skládala z pěti tisíc ázerbájdžánských a jiných kavkazských dobrovolníků.147  

Postup osmanské 9. armády na Baku zásadním způsobem ohrožoval sovětské zájmy 

v oblasti. Byl však také v rozporu s politikou Německa, které se snažilo udržet dobré vztahy 

s Moskvou a přimět ji, aby se dobrovolně vzdala území Gruzie, které, společně s územím 

Arménie, mělo tvořit výchozí základnu pro další realizaci dalekosáhlých německých plánů 

v Zakavkazsku a na severním Kavkaze.148 Osmanský postup na Baku však nijak německému 

snažení nepřispíval a vyvolával tak mezi oběma spojeneckými mocnostmi značné napětí. 

Osmanský postup na Baku se dostal do rozporu také se zájmy Velké Británie. Současně 

s tažením 9. armády proti Baku totiž osmanská 6. armáda zahájila ofenzívu proti Tabrízu a 

v okolí Urmijského jezera, která byla zaměřená proti britským jednotkám v severozápadní 

Persii. Britové totiž od počátku roku 1918 začali přesunovat své jednotky z jižní Persie na 

sever. Úkolem těchto sil pod velením generálmajora Lionela C. Dunstervilleho bylo vyplnit 

mocenské vakuum vzniklé po stažení ruské armády ze severní Persie, zabránit případnému 

německo-osmanskému pronikání do tohoto prostoru, a zejména zamezit Německu a 

Osmanské říši, aby se zmocnily ropných polí v okolí Baku.149  

Šaumjan si byl vědom, že jednotky Kavkazské rudé armády se mohou ukázat jako 

nedostatečné na to, aby dokázaly postup osmanských sil a jejich ázerbájdžánských a 

kavkazských spojenců zastavit. Bylo zcela jasné, že pokud se Osmané zmocní Baku, bude 

velmi obtížné zabránit jim v dalším postupu do Zakaspicka a Turkestánu.150 Šaumjan se proto 

snažil získat pomoc proti osmanskému postupu všude, kde se dalo. Moskva, která si 

uvědomovala význam Baku a jeho ropy, však neměla k dispozici dostatek sil, aby dokázaly 

zvrátit situaci.151 Šaumjan, vědom si vzájemného ohrožení ze strany osmanských vojsk, proto 

začal uvažovat o spolupráci s Brity, se kterými byl ve spojení již od února 1918.152  

Generál Dunstreville, který byl spolupráci osobně příznivě nakloněn, však nedokázal získat 

souhlas Londýna. Navíc, i jeho síly, tzv. Dunsterforce, byly na zastavení osmanské armády 

příliš slabé. Kromě toho, sovětské vedení v Moskvě se na případnou spolupráci s Brity dívalo 

s nelibostí, protože u něj převládl názor, že osmanská okupace Baku bude jen krátkodobá.153 

                                                            
147 Mustafa-zade, Dvě respubliky, 36. 
148 Prokš, Konec říše Hohenzollernů, 139–140, respektive 144–145. 
149 Wanner, Krvavý zrod, 38 a nn. 
150 Ibid. 
151 Nadžafov, Lico vraga, 103. 
152 Wanner, Krvavý zrod, 39. 
153 Ibid., 40. 
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V Berlíně se totiž připravovaly německo-sovětské rozhovory o doplnění a úpravách mírové 

smlouvy a Moskva tudíž chovala naději, že se jí podaří přimět Německo a jeho 

prostřednictvím i Osmanskou říši k oficiálnímu uznání gruzínské, arménské a ázerbájdžánské 

otázky za vnitřní záležitost RSFSR. Osmanská vojska, i pokud by se zmocnila Baku, by pak 

byla nucena stáhnout se zpět. K povolání britských vojsk na obranu Baku proto Moskva 

nakonec zaujala prakticky stejný postoj jako Londýn.154 

Šaumjan také britským prostřednictvím navázal spolupráci s bývalým carským 

důstojníkem plukovníkem L. F. Bičerachovem, bývalým důstojníkem ruského expedičního 

sboru v Persii, který měl k dispozici asi 1 800 kozáků a byl ochoten coby „ruský vlastenec“ 

podpořit oddíly Kavkazské rudé armády v jejich boji proti osmanské armádě a dokonce se 

podřídit se i jejímu velení.155 Jeho oddíly dorazily na frontu 5. července 1918.156 

Po několika menších srážkách se na přelomu června a července 1918 osmansko-

ázerbájdžánské síly a oddíly Kavkazské rudé armády střetly u Geokčaje. V těžkých bojích, 

které probíhaly ve dnech 27. června – 1. července 1918 a během nichž ztratily tři tisíce 

padlých a raněných, byly oddíly Kavkazské rudé armády poraženy. Následně byly nuceny 

zahájit všeobecný ústup směrem k Baku.157 Strategická iniciativa tímto okamžikem přešla na 

stranu osmansko-ázerbájdžánských vojsk a Šaumjan byl proto nucen požádat Moskvu o 

rychlou vojenskou pomoc a instrukce.158  

S tím, jak se osmansko-ázerbájdžánská vojska blížila k Baku, začali eseři a dašnaci 

zastoupení v bakuském sovětu naléhat na pozvání vojsk generála Dunstrevilla. Výzvy k 

povolání Britů se ozývaly i z řad Kavkazské rudé armády a zejména od části jejího 

velitelského sboru.159 Na schůzi sovětu, která se konala 16. července 1918, byl tento 

požadavek sice většinou hlasů odmítnut, nicméně počet hlasů pro byl natolik silný, že to 

přimělo Šaumjana obrátit se na Moskvu s žádostí o instrukce. Na Šaumjanovu žádost reagoval 

nejprve J. V. Stalin, který toho času pobýval v Caricynu. Stalin požadoval, aby bylo 

zachováno „plné podčinění“ sovětu v Baku a jemu podřízené armády i loďstva „vůli dělníků a 

rolníků celého Ruska,“ a trval na tom, aby v návaznosti na usnesení V. všeruského sjezdu 

                                                            
154 Navzdory oficiálnímu zákazu určitá forma spolupráce nadále probíhala. Dunsterville se například dohodl se 
sovětem v severoperském Anzelí na dodávce deseti nákladních aut značky Ford do Baku výměnou za dodávky 
benzínu. Viz Gökay, Clash of Empires, 30. 
155 Nadžafov, Lico vraga, 102. 
156 Pirumjan, Armenija v sfere otnošenii ARF, 68. 
157 Krasnyj Archiv, Z telegramu S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do Carycinu z 2. června, 
1918, č. 1557, s. 19–20, respektive Telegram S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do Carycinu 
z 9. července 1918, s. 20–21. Viz též Gasratjan a Moisejev et al., SSSR i Turcija, 20. 
158 Krasnyj Archiv, Telegram S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi, 13. července 1918, s. 22. 
159 Ibid., Radiotelegram tiskového byra při bakuské Radě lidových komisařů V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do 
Caricynu, 22. července 1918, s. 24. 
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sovětů byla prováděna zahraniční politika nezávislá na Němcích a Britech.160 Lenin a jménem 

V. Všeruského sjezdu sovětů i předseda Všeruského ústředního výkonného výboru Ja. M. 

Sverdlov později tuto instrukci plně schválili a Stalinův telegram potvrdili.161  

Odmítnutí britské pomoci se s ohledem na nebezpečí, které hrozilo Baku z osmanské 

strany, mohlo na první pohled zdát jako nelogické. Sovětské vedení však již t. č. získalo 

špatné zkušenosti s Brity na severu a na Dálném východě. Moskva proto Britům nedůvěřovala 

a na jejich případný příchod do Baku pohlížela jako na okupaci. Pokud mělo Baku padnout, 

tak raději do osmanských, než do britských rukou. 

S pokračujícím osmanským postupem však Šaumjan od poloviny července 1918 jen 

s velkými obtížemi udržoval sovětskou linii162 a úpěnlivě doufal v příchod sovětských posil. 

Jeho žádosti o posily byly čím dál více naléhavější.163 Moskva si plně uvědomovala vážnost 

situace, avšak neměla dostatek sil, aby Šaumjanovi poskytla efektivní pomoc.164 V Baku se 

také zhoršovala situace v zásobování potravinami, jelikož se sem, mj. pro odpor rolníků165 a 

nedostatek dopravních prostředků, nedařilo dopravit dostatečné množství čerstvě sklizené 

úrody z venkova. Těžbu ropy a její vývoz do centrálního Ruska se však prozatím dařilo držet 

na relativně vysoké úrovni.166  

Porážka sovětských sil u Geokčaje zesílila snahy Moskvy dosáhnout zastavení osmanského 

postupu na Baku prostřednictvím Německa. Moskva za osmanským postupem v Zakavkazsku 

nadále spatřovala v první řadě německé zájmy a v důsledku toho hodlala řešit tuto otázku 

v první řadě s Německem, a to společně s ostatními spornými otázkami sovětsko-německých 

vztahů. Moskva si při tom byla velmi dobře vědoma silného německého zájmu o ruské obilí a 

nerostné suroviny a byla proto ochotna v zájmu dosažení dohody s Německem o sporných 

politických otázkách k určitým ústupkům v hospodářské oblasti.167  

                                                            
160 Nadžafov, Lico vraga, 107. Viz též DVP SSSR I, č. 276, s. 401–402. 
161 Krasnyj Archiv, Telegram V. I. Lenina S. Šaumjanovi do Baku, 22. července 1918, č. 611, s. 23. Viz též 
Krasnyj Archiv, Telegram Ja. M. Sverdlova bakuskému sovětu a S. Šaumjanovi, 25. července 1918, s. 25. 
162 Krasnyj Archiv, Telegram astrachaňské Rady lidových komisařů V. I. Leninovi z 23. července 1918, č. 222, s. 
24. 
163 Srovnej např. Krasnyj Archiv, Telegram S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi 13. července 1918, s. 22 a 
Z telegramu S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do Carycinu z 20. července 1918, č. 10/216, s. 
22–23. 
164 Nadžafov, Lico vraga, 107. 
165 Ázerbájdžánské rolnictvo bylo tradičně pasivní, nicméně pod vlivem musavatistické propagandy zaujalo vůči 
sovětské moci v Baku spíše nepřátelské postoje. Viz blíže Suny, The Baku Comune, 323. 
166 Jestliže v květnu bylo do centrálního Ruska vyvezeno na 16 600 000 pudů ropných produktů, v červnu to již 
bylo 26 400 000. Klesl pouze vývoz benzínu a to z 16 652 pudů v květnu na 12 216 pudů v červnu. Viz Krasnyj 
Archiv, Telegram S. Šaumjana z Baku V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do Caricynu, 9. července 1918, s. 22. 
167 Něžinskij, V intěresach naroda, 56–57. Srovnej Lenin, Sebrané spisy, sv. 50, č. 209, s. 139. 
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Na počátku července 1918 zahájeny sovětsko-německé hospodářské rozhovory.168 

Rozhovory však již krátce po jejich začátku zkomplikoval úspěšný atentát na německého 

vyslance v Moskvě hraběte Mirbacha z 6. července 1918, zorganizovaný levými esery. Poté, 

co Německo ustoupilo od svých radikálních požadavků,169 však byla krize poměrně rychle 

likvidována a rozhovory byly záhy obnoveny. Sovětské Rusko mezitím přistoupilo 

k diplomatické ofenzívě. S ohledem na poslední vývoj situace v Ázerbájdžánu se Čičerin 25. 

července 1918 obrátil na německého chargé ďaffaires v Moskvě Kurta Riezlera s protestem 

proti narušení brest-litevské mírové smlouvy ze strany Osmanské říše, jejíž vojska se 

navzdory opakovaným německým ujištěním již značně přiblížila k Baku.170  

Na vážnost, kterou Moskva celé situaci přikládala, jasně ukazuje i telegram, který Čičerin 

zaslal současně s předáním nóty Riezlerovi sovětskému diplomatickému představiteli 

v Berlíně A. A. Joffemu. Čičerin jej v telegramu informoval o postupu osmanských vojsk na 

Baku a nařídil mu, aby se u německé vlády zasadil o jeho zastavení.171 

Moskvě se po jejích diplomatických demarších dostalo ujištění ze strany německé vlády, 

že osmanský postup na Baku bude zastaven.172 Realita byla nicméně jiná. Vysoká Porta na 

sovětské protesty reagovala naprostým odmítnutím pravdivosti informací o osmanské účasti v 

tažení na Baku. Pochodu na Baku se podle její interpretace účastnily pouze nepravidelné 

bandy a dobrovolníci z řad místního obyvatelstva.173  

Když 25. července 1918 osmanské jednotky vstoupily na předměstí Baku, na mimořádném 

zasedání bakuského sovětu došlo ke konečnému měření sil. S. Šaumjan zcela v intencích 

politiky Moskvy trval na pokračování boje proti osmanským silám. Ve vztahu k agitaci za 

pozvání Britů požadoval, aby příchod jakékoliv části britské armády na území Baku byl 

považován za okupaci města silami britského imperialismu a jeho ztrátu pro sovětské 

Rusko.174 Zasedání však jeho rezoluci odmítlo a mírná většina (259 hlasů pravých eserů, 

pravých dašnaků a menševiků ku 236 hlasům bolševiků, levých eserů a levých dašnaků) členů 

sovětu hlasovala pro rezoluci pravých eserů o pozvání Britů. Šaumjan to označil za zradu a 

                                                            
168 Prokš, Konec říše Hohenzollernů, 150 a nn. 
169 Mj. šlo o požadavek, aby sovětská vláda souhlasila s příchodem praporu německých vojáků k ochraně 
německého vyslanectví v Moskvě. Viz Prokš, Konec říše Hohenzollernů, 153. 
170 DVP SSSR I, č. 284, s. 410. 
171 Ibid., č. 285, s. 410. Moskva kromě toho také žádala, aby jejím delegátům byla povolena účast na konferenci 
v Cařihradě, která se měla zabývat uspořádáním poměrů na Kavkaze. Za sovětského představitele byl dokonce 
předurčen G. J. Sokolnikov. Z konference nicméně nakonec sešlo. Viz Horčička, Rakousko-uherská politika, 
194. 
172 DVP SSSR I, č. 294, s. 417. 
173 Ibid., č. 346, s. 491. 
174 Krasnyj Archiv, Rezoluce, navržená jménem frakce bolševiků S. Šaumjanem na mimořádném zasedání 
bakuského sovětu, 25. července 1918, s. 25. 
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odmítl za to nést odpovědnost.175 Informoval o vzniklé situaci Lenina a Stalina a znovu jej 

vyzval k okamžitému vyslání posil.176 Jedině příchod pravidelných sovětských vojsk mohl 

podle jeho názoru zvrátit nepříznivou situaci. Lenin sice slíbil přijmout odpovídající opatření, 

ale posily přislíbit nemohl.177  

Jelikož pomoc nepřicházela, Šaumjan a ostatní členové Rady lidových komisařů 31. 

července 1918 odstoupili a následujícího dne převzala v Baku moc diktatura Ústředního 

výboru Kaspické flotily.178  

Britské jednotky, které dorazily do Baku počátkem srpna 1918, byly příliš slabé.179 Obranu 

Baku navíc oslabil i odchod Bičerachovových kozáků, který dal přednost vlastnímu 

zabezpečení a 26. července 1918 se stáhl z města směrem na Derbent.180 Navzdory tomu, 

když 5. srpna 1918 osmanská vojska zaútočila na Baku, byl jejich útok odražen. 

V následujících dnech však osmanský tlak začal stoupat. 

Osmanský postup na Baku mezitím vyvolal další protesty Moskvy. Čičerin v nótě předané 

2. srpna 1918 novému německému vyslanci K. Helfferichovi protestoval proti tomu, že 

Osmanská říše využívala při postupu na Baku místní muslimské obyvatelstvo, které podle 

sovětské interpretace násilně verbovala a společně s vybranými jednotkami pravidelného 

osmanského vojska z něj vytvořila armádu,181 kterou nechala postupovat na Baku.182  

Sovětské snahy přimět Německo a Osmanskou říši k ústupkům pomocí diplomatického 

nátlaku však na počátku srpna 1918 zkomplikoval odjezd osmanské diplomatické mise 

z Moskvy, ke kterému došlo v těsné návaznosti na odjezd personálu německého vyslanectví 

v čele s K. Helfferichem.183 To přirozeně sovětskou stranu znepokojilo.184 Odjezd osmanské 

diplomatické mise z čistě technického hlediska znamenal reálné přerušení diplomatických 

styků mezi oběma státy. Sovětské diplomatické zastupitelství v Cařihradě totiž doposud 

                                                            
175 Gökay, Clash of Empires, 32. Viz též Krasnyj Archiv, Telegram S. Šaumjana V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi 
do Caricynu, 27. července 1918, s. 26. 
176 Krasnyj Archiv, Telegram S. Šaumjana V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi do Caricynu, 27. července 1918, s. 26. 
177 Ibid., Telegram V. I. Lenina S. Šaumjanovi do Baku, 29. července 1918, č. 633, s. 26–27. 
178 Šaumjan a jeho spolupracovníci se následně rozhodli evakuovat loajální vojenské síly a státní majetek do 
Astrachaně. Pokus o evakuaci, podniknutý v polovině srpna 1918 původně se souhlasem místních úřadů, však 
nakonec nevyšel a Šaumjan a spolu s ním i ostatními bývalí členové bakuské Rady lidových komisařů byli poté 
zatčeni a jim věrné jednotky odzbrojeny. Obrana Baku tím však přišla o tři tisíce mužů. Viz Krasnyj Archiv, 
Telegram lidového komisaře vnitřních věcí Astrachaňského kraje V. I. Leninovi a Ja. M. Sverdlovovi z 25. srpna 
1918, s. 27–28. Viz též Wanner, Krvavý zrod, 41. 
179 Šlo pouze o 1 000 vojáků a dva obrněné automobily. Viz Gökay, Clash of Empires, 32 a nn. 
180 Bičerachov následně Derbent v polovině srpna 1918 obsadil, nicméně již v polovině září 1918 byl odtud 
vytlačen osmanskou armádou. Viz Wanner, Krvavý zrod, 47. 
181 Šlo o výše zmíněnou Armádu islámu. 
182 DVP SSSR I, č. 294, s. 417. 
183 Vyslanec Helfferich své diplomatické působení v Moskvě ukončil 6. srpna 1918 po deseti dnech od svého 
příjezdu. Viz Horčička, Rakousko-uherská politika, 191–192. 
184 Současně odjela i bulharská diplomatická mise. Viz Horčička, Rakousko-uherská politika, 195. 
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nebylo zřízeno (a jak ukázal další vývoj událostí, do konce války už k jeho zřízení nemělo 

dojít). Obě země, pokud šlo o diplomatickou komunikaci, tak byly do budoucna ve značné 

míře odkázány na německé prostřednictví. Alternativu představovala jen přímá komunikace 

mezi diplomatickými představiteli obou států v Berlíně a výměna radiodepeší. 

Nehledě na odjezd německé a osmanské diplomatické mise, zprávy o osmanském útoku na 

Baku brzy vyvolaly další sovětský protest. Čičerin se tentokrát obrátil nótou datovanou 19. 

srpna 1918 na německého generálního konzula v Moskvě H. Hauschilda a vytkl mu, že 

navzdory dřívějším německým i osmanským ujištěním osmanská armáda zaútočila přímo na 

Baku. Čičerin ostře protestoval proti tomuto porušení brest-litevské mírové smlouvy, jakož i 

opakovaných ujištění Berlína a Cařihradu a požádal Hauschilda, aby informoval německou 

vládu, že obsazení Baku Osmany bude katastrofou spojenou s velkým ničením. V závěru své 

nóty pak Čičerin vyjádřil naději, že německá vláda tuto katastrofu nepřipustí už jenom kvůli 

významu tamní ropy pro Rusko a „země, se kterými se Rusko chystá vstoupit v hospodářské 

úmluvy.“185 

Současně s tím se sovětský diplomatický představitel v Německu A. A. Joffe obrátil na 

Zahraniční úřad s nótou, ve které informoval o posledním vývoji bojů o Baku. Zároveň s tím 

požádal o vysvětlení rozporu mezi osmanským postupem na Baku a ujištěním německé vlády, 

že takovéto osmanské jednání nebude připuštěno. V závěru nóty pak vyjádřil názor, že 

s ohledem na osmanskou hrozbu by nebylo překvapivé, kdyby v Baku převládly anglofilské 

nálady, a vyjádřil naději, že Zahraniční úřad podnikne kroky k nápravě situace.186 

V závěru srpna 1918 svitla pro Baku jiskřička naděje. Dne 27. srpna 1918 byly sovětsko-

německé rozhovory v Berlíně ukončeny podpisem dodatkové smlouvy k brest-litevské mírové 

smlouvě.187 Za sovětské Rusko ji podepsal diplomatický představitel v Berlíně A. A. Joffe, za 

Německo pak státní tajemník zahraničního úřadu Paul von Hintze a tajný rada Zahraničního 

úřadu Johannes Kriege.  

Sovětské Rusko se ve smlouvě mj. zavázalo, že bude Německu dodávat čtvrtinu 

z celkového množství ropy vytěženého v Baku, která však nesměla klesnout pod určité, 

dodatečně dohodnuté, minimum. Protihodnotou za tuto ropu mělo dostávat od Německa 

odpovídající množství uhlí. 

Německo se naopak zavázalo mj. nevměšovat se do vztahů sovětského Ruska a odtržených 

oblastí a současně nepodporovat vytváření samostatných států na území bývalé Ruské říše. 

                                                            
185 DVP SSSR I, č. 306, s. 428–429. 
186 Ibid., č. 308, s. 430–431. 
187 Text smlouvy viz DVP SSSR I, č. 319, s. 437–444.  
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Současně se zavázalo nepodporovat jakékoliv operace třetí mocnosti na Kavkaze mimo území 

Gruzie a oblastí Ardahanu, Karsu a Batumi, a především zabránit, bude-li to v jeho moci, 

vstupu vojsk třetí mocnosti do oblasti Baku. Sovětské válečné lodě na Černém moři však 

měly zůstat až do uzavření všeobecného míru pod německým dohledem.188 

Souběžně s dodatkovou smlouvou byl podepsán i tajný protokol o důvěrných 

záležitostech,189 podle kterého se obě strany zavázaly k ukončení ozbrojených srážek 

v Zakavkazsku mezi sovětským Ruskem na jedné a Německem a Osmanskou říší na druhé 

straně. Německo se zavázalo, že v tomto prostoru nebude vojensky zasahovat, pokud sovětské 

Rusko nezaútočí na Osmanskou říši.  

Sovětská strana spatřovala v nově uzavřených smlouvách v první řadě odstranění 

nejasností vyplývajících z brest-litevského míru, zejména pokud šlo o vyklizení některých 

okupovaných oblastí a nevměšování se do vztahů s odtrženými oblastmi.190 Pokud šlo o 

Zakavkazsko, smlouva sovětskému Ruska garantovala držbu města Baku i celého újezdu, 

přičemž Německo mělo garantovat, že Osmanská říše nepřekročí hranice újezdu. Problémem 

však bylo, že německé strana se plnění svých závazků v některých případech příliš 

nepospíchala. Platilo to mj. i v případě otázky Zakavkazska, kde by důsledné uplatnění 

závazků vyplývajících právě podepsaných dokumentů se vší pravděpodobností znamenalo 

německo-osmanskou roztržku. Německo proto bylo ochotno užít k zastavení osmanského 

postupu na Baku pouze takové prostředky, které by nebyly v rozporu s jeho spojeneckými 

závazky vůči Osmanské říši.191 

Problémy s naplněním částí smlouvy týkajících se Zakavkazska však mělo i sovětské 

Rusko, jak ostatně 2. září 1918 zmínil G. V. Čičerin na zasedání Všeruského ústředního 

výkonného výboru ve své zprávě o rusko-německých rozhovorech. Šlo zejména o důsledky 

nedávného mocenského zvratu v Baku a tamní přítomnost britských vojsk.192 Německá strana 

se skutečně obávala ztráty přístupu ke zdrojům ropy v důsledku ovládnutí Baku protivníky 

bolševiků s podporou Britů. Mohlo by se proto zdát, že britská přítomnost v Baku mohla 

působit jako faktor omezující německou ochotu angažovat se proti osmanskému postupu na 

město ve smyslu ustanovení rusko-německé dodatkového dohody, pokud by se ovšem Němci, 

jejichž vztahy s Osmanskou říší nadále zůstávaly poměrně napjaté, více neobávali možné 

dohody Rusů, Britů a Osmanské říše na německý účet. S ohledem na tuto obavu se Německo 

                                                            
188 Text smlouvy viz DVP SSSR I, č. 319, s. 443–444. 
189 Kromě toho byla podepsána německo-ruská finanční smlouva (viz DVP SSSR I, č. 320, s. 445–453) a 
německo-ruská právní smlouva. 
190 Prokš, Konec říše Hohenzollernů, 169. 
191 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 59. 
192 DVP SSSR I, č. 330, s. 465.   
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pokoušelo prostřednictvím svého zakavkazského chráněnce – Gruzie – dohodnout se přímo 

s novou vládou v Baku.193 Sovětská strana se nicméně proti těmto snahám 12. září 1918 ostře 

ohradila a navázání vztahů mezi Gruzií a „anglofilskou vládou v Baku označila za narušení 

nedávno podepsané rusko-německé dodatkové dohody.194 

Nehledě na výše uvedené problémy s realizací rusko-německé dodatkové smlouvy, její 

podpis tak jako tak představoval, alespoň na papíře, překážku pro osmanský postup na Baku. 

Z tohoto důvodu vyvolal na osmanské straně paniku a obecné pobouření.195 Enver Paşa 

následně nechal jako odpověď na faktické sovětské uznání nezávislosti Gruzie vylodit 

v Suchumi osmanský kontingent, který odtud vyhnal gruzínské úředníky.196 Následovalo 

vyhlášení unie mezi Abcházií a severokavkazskou Horskou republikou. Moskva (a také 

Berlín) protestovala, nicméně Enver se od tohoto kroku distancoval a události v Suchumi 

vydával za spontánní akci místních obyvatel.197  

Současně s operací v Suchumi nařídil Enver Paşa okamžité dobytí Baku. Vzhledem 

k osmanské převaze v Zakavkazsku, jakož i ke svým širším zájmům na Blízkém východě se 

Němci nakonec rozhodli osmanskému postupu nebránit. Počátkem září 1918 se tak situace v 

Baku stala neudržitelnou. Britové si to uvědomili a 14. září 1918 se stáhli z Baku zpět do 

severní Persie. Osmansko-ázerbájdžánská armáda ještě téže noci prolomila poslední linii 

obrany a příštího dne ráno vstoupila do města. Následujícím pogromům proti obráncům a 

arménské menšině padlo za oběť na patnáct tisíc životů.198 V Baku byla následně instalována 

vláda Ázerbájdžánské demokratické republiky, povolaná ze svého dosavadního sídla 

v Jelizavetopolu. 

 

4.1.7 Sovětská politika po pádu Baku 

Pro Moskvu znamenal pád Baku ztrátu své jediné mocenské základny v oblasti Kavkazu. 

Sovětské vedení se však nemínilo s pádem Baku jen tak smířit. Sovětská vláda proto záhy 

podnikla kroky, aby přinutila Vysokou Portu ke stažení jejích vojsk z celého Zakavkazska. 

Vedly ji k tomu mj. obavy z možné tajné úmluvy mezi Osmanskou říší a mocnostmi Dohody, 

zaměřené proti zájmům sovětského Ruska, které sdílel zejména V. I. Lenin.199 Čičerin proto 

                                                            
193 Petr Prokš, „Válečná porážka císařského Německa a sovětské Rusko (srpen–listopad 1918)“, Slovanský 
přehled 91, č. 3 (2005): 342. 
194 DVP SSSR I, č. 338, s. 477–478. Viz též Prokš, Válečná porážka císařského Německa, 342. 
195 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 58. 
196 Sovětská moc byla v Abcházii svržena na konci května 1918. Viz DVP SSSR I, poznámka č. 37 na s. 716–
717. 
197 Wanner, Krvavý zrod, 37. 
198 Gasratjan a Moisejev et al., SSSR i Turcija, 21.  
199 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 67. 
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již 20. září 1918 koncipoval nótu,200 která měla být předána osmanskému ministerstvu 

zahraničních věcí, a v níž fakticky osmanskou stranu informoval o tom, že Moskva již 

nepovažovala brest-litevskou mírovou smlouvu ve vztahu mezi sovětským Ruskem a 

Osmanskou říší za platnou.  

Čičerin v notě vypočítal všechna porušení mírové smlouvy ze strany Osmanské říše 

počínaje zmanipulováním referenda o dalším osudu oblasti Karsu, Ardahanu a Baku201 a 

násilným záborem Baku konče. Podle Čičerina Vysoká Porta svým počínáním „ukázala, že 

brest-litevská smlouva mezi Ruskem a Tureckem už neexistuje,“ a fakticky tak zrušila brest-

litevskou mírovou smlouvu ustanovující mírové vztahy mezi oběma zeměmi.202 Čičerin 

odeslal text nóty sovětskému diplomatickému představiteli v Berlíně s příkazem, aby ji předal 

osmanskému velvyslanci a zajistil, že se tomuto aktu dostane co nejširší publicity.203 

Souběžně s tím se sovětské Rusko pokusilo vyvinout tlak i na Německo. Sovětské 

velvyslanectví v Berlíně předalo 20. září 1918 německému tisku prohlášení, podle kterého byl 

v sovětských vládních kruzích pádu Baku do osmanských rukou přikládán velký politický 

význam a to v souvislosti se skutečností, že veškerá plavba v Kaspickém moři a na Volze, 

jakož i průmysl byl závislý na ropě z Baku. Obsazení Baku tak mělo podle textu prohlášení 

paralyzovat na dlouhou dobu ruský průmysl. Ruské vládní kruhy však podle prohlášení 

současně přikládaly tomuto aktu i politický význam, přičemž panoval názor, že německé 

nesplnění pro sovětské Rusko natolik důležitého závazku do značné míry osvobozovalo také 

Rusko od plnění přijatých závazků.204 

Německý Zahraniční úřad reagoval na toto prohlášení ještě téhož dne ostrým protestem. 

Ujistil Joffeho, že v otázce Baku německá vláda udělala vše, co bylo v jejích silách. Zároveň 

s tím obvinil sovětské diplomatické zastupitelství z narušení čl. 2 brest-litevské mírové 

smlouvy, zakazujícího nepřátelsky motivovanou propagandu vůči druhé smluvní straně, a 

požadoval vydání okamžitého dementi tak, aby bylo otištěno ještě ve večerním vydání 

příslušných německých listů.205 Sovětské diplomatické zastupitelství v Berlíně nicméně své 

                                                            
200 Text noty viz DVP SSSR I, č. 346, s. 490–492. 
201 Ve zmíněných oblastech bylo v druhé polovině července 1918 provedeno referendum, na jehož základě byly 
oblasti Karsu, Ardahanu a Batumi připojeny k Osmanské říši. Referendum bylo ovšem provedeno zcela v režii 
osmanských okupačních vojsk a zúčastnil se ho pouze zlomek místního obyvatelstva. Viz Gasratjan a Moisejev 
et al., SSSR i Turcija, 17. 
202 DVP SSSR I, č. 346, s. 492. 
203 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 69. 
204 Viz např. článek „Russische Besorgnisse wegen Baku. Ein Hinweis auf dem Friedenvertrags“, Vossische 
Zeitung. Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen, Morgenausgabe, 20. září 
1918, s. 1. Článek totožného znění však vyšel i v sociálně demokratickém listu Vorwärts a dalších německých 
listech viz DVP SSSR I, č. 349, s. 497. 
205 DVP SSSR I, č. 349, s. 496–497. 
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prohlášení nestáhlo a Joffe ve své nótě z 21. září 1918 odmítl obvinění z narušení článku 2 

mírové smlouvy, přičemž poukázal na obdobné útoky německého tisku proti RSFSR.  

Paralelně s tím se Čičerin 21. září 1918 obrátil na německého generálního konzula 

v Moskvě H. Hauschilda s protestem proti nesplnění německého závazku přimět Osmanskou 

říši k zastavení postupu na Kavkaze, který vyplýval z  doplňující dohody nedávno podepsané 

německou vládou. Jelikož Německo mělo podle Čičerina k dispozici dostatečnou moc, aby ve 

vztahu k Osmanské říši vynutilo svá rozhodnutí, Čičerin si rezervoval právo vyvodit z celé 

této záležitosti odpovídající závěry.206 

Čičerinova výše zmíněná nóta osmanské vládě z 20. září 1918 však nebyla prozatím 

předána. V Berlíně totiž 21. září 1918 začala na základě  iniciativy osmanské strany, 

poplašené zprávami o chystaném sovětském přerušení mírových vztahů, jednání o urovnání 

vzniklého konfliktu. Rozhovory byly vedeny mezi osmanským velkovezírem Talâtem Paşou a 

sovětským diplomatickým představitelem v Německu A. A. Joffem. Joffe se v jejich průběhu 

snažil přimět Talâta Paşu, aby osmanská strana souhlasila s vyklizením Baku a Kavkazu, 

obnovou hranice dle brest-litevské mírové smlouvy a s předáním vyklizených území do rukou 

sovětské vlády.  

Po dlouhých rozhovorech Joffe předložil Jeho Výsosti velkovezírovi následující sovětské 

podmínky: 1) osmanská vojska včetně nepravidelných sil a civilních funkcionářů vyklidí 

území zabrané v rozporu s brest-litevskou mírovou smlouvou a vyklizené území předají do 

rukou sovětské armády, 2) pro určení ztrát způsobených osmanským vojskem bude 

ustanovena zvláštní mezinárodní komise a za 3) obě vlády se obrátí na německou císařskou 

vládu s prosbou, aby garantovala vyplnění výše uvedených závazků.207 

Talât Paşa sovětské podmínky výslovně neodmítl, avšak vyžádal si čas na konzultace se 

svými spolupracovníky. V závěru září 1918, krátce před jeho návratem do Cařihradu, bylo 

dohodnuto, že císařská osmanská vláda předá odpověď na sovětské požadavky 

prostřednictvím velvyslance v Berlíně Rifâta Paşi v pondělí 30. září 1918. Na základě 

velkovezírovy telegrafické žádosti pak byla tato lhůta prodloužena do 2. října 1918.208  

                                                            
206 Tamtéž, č. 347, s. 492–493. Viz též Prokš, „Válečná porážka císařského Německa“, 343. 
207 DVP SSSR I, č. 358, s. 510. Joffe během rozhovorů nicméně zčásti vyšel za rámec oficiální sovětské politiky, 
když Talâta Paşu seznámil se svým osobním pohledem na věc, který předpokládal, stažení osmanských vojsk za 
linii stanovenou v brest-litevské mírové smlouvě, udělení nezávislosti Arménii a Ázerbájdžánu, bude-li si to přát 
jejich obyvatelstvo a uchování Baku v sovětských rukou. Za tento krok se mu dostalo ostré kritiky ze strany G. 
V. Čičerina. Viz Mustafa-zade, Dvě respubliky, 48. 
208 DVP SSSR I, č. 358, s. 510. 
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Vysoká Porta, která v té době již bezprostředně čelila faktu válečné porážky,209 byla sice 

ochotna vyklidit Baku a celé Zakavkazsko až po hranice stanovené v brest-litevské mírové 

smlouvě (čemuž by se tak jako tak v blízké budoucnosti nevyhnula), avšak zásadně odmítala 

myšlenku předání přímé kontroly nad tímto územím sovětským úřadům.210 S ohledem na to 

Rifât Paşa 2. října 1918 Joffemu oznámil pouze to, že osmanská vojska dostala příkaz 

stáhnout se k hranicím stanoveným brest-litevskou mírovou smlouvou. Nebyl však schopen 

Joffemu potvrdit, zda Vysoká Porta přijala i ostatní podmínky, zejména pak předání 

vyklizených území pod přímou sovětskou kontrolu. Jelikož pro sovětskou stranu bylo přímé 

předání Zakavkazska do sovětských rukou klíčovým požadavkem,211 bez něhož osmanská 

evakuace neměla pro Moskvu valnou hodnotu, a jelikož se sovětská strana nadále obávala 

tajné úmluvy mezi Osmanskou říší a mocnostmi Dohody o předání těchto území pod její 

kontrolu, A. A. Joffe prohlásil 3. října 1918 rozhovory za přerušené a osmanskému 

velvyslanci oficiálně předložil výše zmíněnou Čičerinovu nótu z 20. září 1918.212 

Obsah Čičerinovy nóty patrně vzbudil na osmanské straně jisté obavy a Rifât Paşa proto 

Joffemu následně navrhl podpis protokolu o úpravě vojenské situace na Kavkaze.213 Rifâtův 

návrh předpokládal stažení všech osmanských sil, včetně nepravidelných oddílů ze 

Zakavkazska za hranic stanovenou v brest-litevské mírové smlouvě a ustavení smíšené 

komise, která by vyřešila odškodněním otázku ruských ztrát zaviněných osmanským vojskem. 

V návrhu nicméně nebyla klíčová podmínka: předání řečených území do sovětských rukou.214 

V reakci na faktické sovětské vypovězení brest-litevské mírové smlouvy se 6. října 1918 

na Čičerina obrátil telegramem osmanský ministr zahraničních věcí Ahmet Nesimî Bey a 

snažil se ospravedlnit osmanské počínání v Zakavkazsku a zejména dobytí Baku. Současně 

poukázal i na případy, ve kterých sovětská vláda nedostála svým závazkům vyplývajícím 

z mírové smlouvy. Mj. ji obvinil, že mírovou smlouvu porušila už tím, že stáhla svá vojska 

z okupovaných území, aniž by vyčkala vstupu osmanských vojsk. Zároveň Čičerina oficiálně 

vyrozuměl, že osmanská vojska a dobrovolnické oddíly dostaly příkaz stáhnout se za hranici 

stavenou brest-litevskou mírovou smlouvou.215 

                                                            
209 Koncem září 1918 se zhroutila osmanská vojska na palestinské frontě a 1. října 1918 vstoupila vojska Britské 
říše do Damašku. Kromě toho 30. září 1918 kapitulovalo Bulharsko, čímž bylo přerušeno pozemní spojení 
Osmanské říše se zbývajícími spojenci – Německem a Rakousko-Uherskem. 
210 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 70. 
211 Viz např. telegram V. I. Lenina a Ja. M. Sverdlova A. A. Joffemu ze 7. října 1918. Viz DVP SSSR I, č. 362, s. 
513. 
212 DVP SSSR I, č. 358, s. 510. 
213 Ibid., č. 358, s. 509. 
214 Ibid. 
215 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 70–71. 
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Sovětské vedení si tou dobou již plně uvědomovalo, že kapitulace Osmanské říše byla 

otázkou nepříliš vzdálené budoucnosti. O to více se obávalo, aby jejím důsledkem nebyla 

úmluva mezi Vysokou Portou a mocnostmi Dohody o předání Zakavkazska pod kontrolu 

dohodových vojsk.216 Moskva proto cílevědomě pokračovala v nátlaku na Osmanskou říši. 

Lenin společně s Ja. M. Sverdlovem proto 7. října 1918 telegraficky nařídili A. A. Joffemu, 

aby odmítl podepsat protokol o úpravě vojenské situace na Kavkaze, navržený Rifâtem Paşou, 

pokud osmanská strana nebude souhlasit s předáním Baku do sovětských rukou. V opačném 

případě byl podle autorů telegramu důvod podezírat osmanskou stranu z tajné úmluvy o 

předání Baku Dohodě. 217  S ohledem na tuto instrukci Joffe odmítl protokol podepsat.218 

Čičerin následně odpověděl na telegram Ahmeta Nesimîho dlouhou nótou, odeslanou 10. 

října 1918.219 Odmítl v ní veškeré osmanské výtky týkající se sovětského počínání 

v Zakavkazsku, jakož i veškeré osmanské pokusy ospravedlnit postup na Baku, a obvinil 

Osmanskou říší, že veškeré její počínání v Zakavkazsku bylo v rozporu s ustanoveními brest-

litevské mírové smlouvy a principy přátelských vztahů vůči sovětskému Rusku. V závěru 

nóty pak Čičerin upozornil, že pokud by Osmanská říše skutečně a prokazatelně vyklidila 

území zabrané v rozporu s brest-litevskou mírovou smlouvou, předala jej zvláště jmenovaným 

sovětským zplnomocněncům a souhlasila s odškodněním za ztráty způsobené osmanskou 

armádou, tak „tehdy a jen tehdy bude možno posuzovat brest-litevskou mírovou smlouvou 

vytvořenou situaci v těchto oblastech jako znovuobnovenou“.220 

Zatímco mezi Moskvou a Cařihradem probíhala výše uvedená diplomatické 

korespondence, osmanským vojskům v Zakavkazsku a severní Persii začal docházet dech. 

Osmané sice ihned po pádu Baku zahájili pochod na Dagestán a počátkem října 1918 se jim 

podařilo vytlačit Bičerachova z Derbentu, ovládnout města Temir-Chan-Šura a Petrovsk-

Port221 a na jihu v Persii zabrat Tabríz, ale v důsledku porážky na palestinské frontě a 

následných přesunů všech volných sil na obranu Anatólie se další osmanský postup 

v Zakavkazsku a perském Ázerbájdžánu zastavil. Současně byl 10. října 1918 v trůnní řeči, 

kterou Talât paša přečetl v přítomnosti sultána Mehmeta VI. u příležitosti zahájení nové 

schůze osmanského parlamentu, veřejně vyhlášen úmysl Vysoké Porty vyjednávat o ukončení 

bojů. Příměří bylo nakonec uzavřeno 30. října 1918 na palubě britské bitevní lodi HMS 

Agamemnon, kotvící v Mudroské zátoce řeckého ostrova Limnos. Osmanská říše se na 

                                                            
216 Ibid., 71. 
217 DVP SSSR I, č. 362, s. 513. 
218 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 71. 
219 DVP SSSR I, č. 363, s. 514–516. 
220Ibid., č. 363, s. 516. 
221 Nyní Machačkala. 
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základě smlouvy o příměří222 zavázala mj. vyklidit severní Persii a celé Zakavkazsko, včetně 

oblasti Karsu, Ardahanu a Batumi. Tamní železnice měly být předány pod kontrolu 

Dohodových vojsk. Kromě toho byli Osmané nuceni souhlasit s otevřením průlivů Bospor a 

Dardanely Dohodě a současně jejím lodím umožnit přístup do Černého moře.  

Podmínky mudroského příměří nebyly v souladu se zájmy Moskvy. Moskva sice využila 

válečného zhroucení Osmanské říše, respektive mocností Čtyřspolku jako celku a 13. 

listopadu 1918 Všeruský ústřední výkonný výbor prohlásil brest-litevskou mírovou smlouvu 

za neplatnou, avšak záhy se musela vypořádat s průnikem mocností Dohody do tradiční ruské 

(a nyní sovětské) zájmové sféry. Nešlo zde jenom o sovětské aspirace v Zakavkazsku, 

jakkoliv sovětská vláda v daný okamžik postrádala prostředky, kterými by převzala nad tímto 

územím kontrolu. Jako mnohem nebezpečnější se ukazovalo, že současně s podpisem příměří 

padla závora, která dosud bránila dohodovým silám ve vstupu do Černého moře. Dohoda tak 

nyní získala volný prostor k případné intervenci v Černomoří a jižním Rusku, a k podpoře 

tamních protisovětských sil. Záhy také začala tohoto prostoru využívat. Již 16. listopadu 1918 

vpluly válečné lodě Dohody do Černého moře a o dva dny později začaly vysazovat své 

výsadky v Oděse, Chersonu, Sevastopolu a Nikolajevu.223 Britové následně rozmístili své 

posádky i v Zakavkazsku, přesně jak se toho sovětské vedení obávalo. Ačkoliv se Dohoda 

počátkem roku 1919 vzdala přímé intervence proti sovětskému Rusku, dohodová kontrola nad 

Černomořím a Zakavkazskem představovala pro sovětskou vládu neustálé ohrožení. 

 

4.2 Sovětské Rusko a kemalisté 

4.2.1 Po kapitulaci Osmanské říše 

Kapitulací Osmanské říše a vstupem sil Dohody do Černomoří a Zakavkazska v závěru 

roku 1918 fakticky končí éra sovětské politiky vůči Osmanské říši. V Rusku se následně plně 

rozpoutala občanská válka, která přiměla sovětské vedení věnovat pozornost mnohem bližším 

a naléhavějším otázkám, než byla politika ve vztahu k Osmanské říši. V důsledku jejího 

vývoje se navíc sovětské Rusko na více než rok ocitlo odstřiženo od možnosti ovlivňovat dění 

v Černomoří a přilehlé části Blízkého východu. 

Zatímco v sovětském Rusku se naplno rozhořela občanská válka, v Osmanské říši od jara 

1919 pozvolna konstituovalo národní hnutí, které hodlalo zabránit plánům Dohody na 

rozdělení tureckého jádra Osmanské říše. Významný impuls pro jeho zformování 

                                                            
222 Text smlouvy o příměří Paul Christian Helmreich, From Paris To Sèvres (Columbus: Ohio State University 
Press, 1974), 341–342. 
223 T. č. se ovšem tyto přístavy nacházely pod německou kontrolou. Viz Hrbek, Velká válka na moři, sv. 5, 198.  
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představovala řecká okupace Smyrny a jejího širšího zázemí, ke které došlo na základě 

rozhodnutí pařížské mírové konference počínaje polovinou května 1919. Do čela tureckého 

národního hnutí se postavil jeden z významných osmanských vojevůdců z doby světové války 

a hrdina obrany u Gallipoli generál Mustafa Kemal Paşa, podle něhož se hnutí posléze 

nazývalo kemalisté. V září 1919 se v Sivasu pod předsednictvím Mustafy Kemala Paşi ustavil 

tzv. Reprezentační výbor, sdružující všechny turecké nacionalistické organizace z Malé Asie a 

východní Thrákie. V průběhu podzimu pak výbor fakticky převzal kontrolu nad Anatólií a 

začal vyvíjet tlak na vládu v Cařihradě, aby zaujala aktivnější politiku vůči mocnostem 

Dohody. Když se v polovině března 1920 Britové pokusili nacionalistické hnutí potlačit 

přímou vojenskou okupací Cařihradu, rozehnáním Sněmovny poslanců a pozatýkáním většiny 

jejích poslanců a dosažitelných představitelů nacionalistů,224 Mustafa Kemal Paşa svolal do 

Ankary tzv. Velké národní shromáždění Turecka, které se prohlásilo za jedinou zákonnou 

moc v Anatólii a vytyčilo si za úkol osvobození celé země od okupantů a vytvoření 

suverénního a nezávislého národního státu na území Anatólie a východní Thrákie.225 

Základem jeho zahraniční politiky se stalo tzv. Národní prohlášení.226  

Sovětské vedení se přes své zaneprázdnění problémy vyplývajícími z probíhající občanské 

války o vývoj situace v Osmanské říši nadále zajímalo. Pozorně sledovalo diskuse mezi 

mocnostmi Dohody o budoucnosti Osmanské říše, které probíhaly v rámci mírové konference 

v Paříži, jakož vlastní vývoj v Černomoří, potažmo v Malé Asii. Svědčí o tom například 

telegram sovětského představitele v Oděse Zajdela zaslaný 20. dubna 1919 Čičerinovi do 

Moskvy, který obsahuje podrobný popis počátků hnutí odporu v Anatólii, ale i celá řada 

dalších zpráv.227 Sovětské obavy pak vyvolávala zejména britská kontrola úžin a Cařihradu. 

Tyto obavy pak dále vzrostly s řeckou okupací Smyrny. Sovětské vedení totiž věřilo, že 

operace byla přímo kontrolována Brity a řecký postup do Malé Asie tak v jejich očích 

představoval hrozbu pro sovětský režim. Nebylo totiž zdaleka jisté, že řecký postup se zastaví 

                                                            
224 Podrobněji k britské okupaci Cařihradu viz Anatolij Filippovič Miller, Okupacija Stambula v 1920 g. 
(Diplomatičeskaja istorija) (Moskva: Izdatěľstvo Akademii nauk SSSR, 1957). 
225 Podrobněji ke vzniku a rozvoji tureckého nacionalistického hnutí viz Eric Jan Zürcher, Turkey. A Modern 
History (Londýn – New York: I. B. Tauris & Co. Ltd., 2003), 138 a nn. 
226 Šlo o programové prohlášení skupiny nacionalistických poslanců osmanské Sněmovny poslanců, 
vypracované v těsné součinnosti s Reprezentačním výborem. Národní prohlášení obsahovalo šest bodů. První 
bod požadoval, aby o osudu arabských oblastí říše rozhodlo hlasování tamního obyvatelstva. Současně 
deklaroval zbylou část Osmanské říše za nedělitelný celek. Druhý bod se týkal sandžaků Kars, Ardahan a Artvin, 
oddělených v roce 1878 ve prospěch Ruska. Také o jejich statusu mělo rozhodnout lidové hlasování. Stejným 
způsobem měla být na základě třetího bodu řešena i otázka západní Thrákie. Čtvrtý bod potvrzoval Cařihrad za 
sídlo kalifátu a za hlavní město říše. Současně trval na zajištění jeho bezpečnosti. V pátém bodě se autoři 
prohlášení vyslovili pro zabezpečení práv menšin. Poslední bod odmítl všechna politická, právní, finanční a jiná 
omezení, která by bránila úplné nezávislosti a svobodě říše. Anglický překlad viz Eliot Grinnell Mears et al, 
Modern Turkey, (New York: The Macmillan Company, 1924), 630–631. 
227 Gökay, Clash of Empires, 47. 
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v západní Anatólii. Řecko ovládající Malou Asii totiž mohlo z dlouhodobého hlediska 

blokovat sovětský přístup do Středomoří a ohrožovat sovětské Rusko v Černomoří.228 

Ve světle tohoto vývoje, kdy řecké aspirace a britská politika představovaly stejnou měrou 

ohrožení jak pro sovětské Rusko, tak pro kemalisty není překvapivé, že obě strany k sobě 

záhy začaly hledat cestu. K prvním kontaktům došlo na Krymu. Sem 22. ledna 1919 dorazila 

skupina tureckých komunistů v čele s novinářem Mustafou Suphim, který v Rusku od 1918 

organizoval turecké levé socialisty z řad bývalých, dosud nerepatriovaných osmanských 

zajatců. V červenci 1918 pak na konferenci tureckých levých socialistů inspiroval ustavení 

Ústředního výboru Turecké strany socialistů-komunistů, v jehož čele pak stanul. Tiskovým 

orgánem této organizace se pak stal list Yeni Dünya (tj. Nový svět), redigovaný Suphim.229 

Úkolem Suphiho agitačně-propagandistické skupiny na Krymu bylo zorganizovat zde byro 

muslimských komunistů, koordinovat komunistické aktivity zaměřené na Malou Asii a 

zorganizovat přepravu lidí a propagandistického materiálu přes Černé moře.230 

Když 23. dubna 1919 Krym ovládla Děnikinova Dobrovolnická armáda, Suphiho skupina 

se přesunula do Oděsy. Poté dostala za úkol přenést svou činnost přímo na území Osmanské 

říše. Za tímto účelem se rozdělila na dvě části. První směřovala do Cařihradu a druhá do 

černomořských přístavů na severním pobřeží Malé Asie. S představiteli této druhé skupiny se 

25. května 1919 v městečku Havza poblíž Samsunu pravděpodobně setkal Mustafa Kemal 

Paşa, který sem dorazil o několik dní dříve z Cařihradu. O schůzce se nedochovaly žádné 

zprávy, nicméně když se 12. června 1919 Kemal vydal do Amasye, informoval telegraficky 

generála Kâzima Karabekira Paşu, velitele osmanských vojsk ve východní Anatólii a 

významného příslušníka rodícího se nacionalistického hnutí, o svých kontaktech s bolševiky. 

Důraz kladl zejména na možnost využít rozporů mezi bolševiky a Brity. Se sovětsko-tureckou 

spoluprácí zatím nepočítal, nicméně předpokládal, že nebezpečí takové spolupráce bude 

představovat nátlakový prostředek na Brity.231 Karabekir v odpovědi Kemalovi doporučil 

pokračovat v kontaktech s bolševiky na neoficiální úrovni, avšak varoval před zaujetím 

otevřeně prosovětské orientace.232  

Moskva rovněž v daný moment nepočítala s přímou spoluprací s Kemalem. Udržovala 

však kontakty s jiným představitelem turecké protibritské opozice – s bývalým osmanským 

                                                            
228 Ibid., 64. 
229 Wanner, Krvavý zrod, 72–73. 
230 Gökay, Clash of Empires, 65. Viz též V. V. Anikejev, A. I. Bulatov a L. I. Jastrebova, eds., Perepiska 
Sekretariata CK RKP(b) s mestnymi partyjnymy organizacijami (Ijuň–ijuľ 1919 gg.). Sbornik dokumentov 
(Moskva: Izdatěľstvo političeskoj literatury, 1974), č. 312, s. 215. 
231 Wanner, Krvavý zrod, 80. 
232 Gökay, Clash of Empires, 66. 
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ministrem války a čelným představitelem mladoturecké strany Enverem Paşou. S Enverem, 

který po kapitulaci Osmanské říše uprchl do Německa, navázal kontakt neoficiální sovětský 

představitel v Německu Karel Radek. Radek v Berlíně od léta 1919 udržoval kontakty 

s bývalým osmanským velkovezírem Talâtem Paşou. Navrhoval mu spolupráci mezi 

sovětským Ruskem a panislamisty a panturkisty.233 Talât Paşa však příliš nadšeně na Radkovy 

nabídky nereagoval. Enver je ale přijal.234 Podnikl poté tři pokusy dostat se (letecky) do 

Ruska, ale ani jeden nevyšel.235 Do sovětského Ruska se nakonec dostal až v létě 1920. 

Nehledě na to, sovětský zájem o Turecko postupně rostl. V září 1919 byla v Moskvě 

zveřejněna Výzva lidového komisaře zahraničních věcí RSFSR ke všem dělníkům a rolníkům 

Turecka. Sovětské Rusko v ní nabízelo své spojenectví a současně turecké „dělníky a rolníky“ 

vyzývalo ke společné válce proti intervenčním vojskům evropských mocností a ke svržení 

sultánovy vlády. O kemalistech v ní však nepadla ani jedna zmínka.236 

Na přelomu let 1919 a 1920 se zájmy sovětského Ruska a tureckých nacionalistů protnuly 

na Kavkaze. Strategickým cílem sovětského Rusko bylo ustavení sovětské vlády nad 

jednotlivými oblastmi Kavkazu nebo přinejmenším alespoň nad Ázerbájdžánem. Rovněž 

turečtí nacionalisté považovali sovětskou kontrolu Kavkazu za výhodnější, protože si od ní do 

budoucna slibovali usnadnění případných dodávek sovětské materiální pomoci pro turecký 

boj za nezávislost.  

V září 1919 Mustafa Kemal vyslal do Baku Halila Paşu, shodou okolností Enverova strýce 

a dr. Fuata Sabita. Měli v Baku navázat spojení s přestaviteli KSR[b] a přesvědčit je, aby 

kemalistům poskytli pomoc, zejména pokud šlo o zbraně, v jejich společné válce proti 

mocnostem Dohody. Kemalisté také navrhovali rozhovory o stanovení společné hranice 

v Zakavkazsku, čímž by mezi oběma zeměmi bylo možno navázat přímé pozemní spojení.237 

Turečtí nacionalisté, zejména z řad mladoturecky orientované organizace Karakol,238 následně 

aktivně napomáhali sovětskému postupu na Kavkaz.239 Podle některých svědectví, zejména 

telegramu člena Kavkazského krajského výboru KSR[b] Viktora Naněšviliho S. M. Kirovovi 

                                                            
233 Wanner, Krvavý zrod, 104. 
234 Gökay, Clash of Empires, 67. 
235 Wanner, Krvavý zrod, 104–105. 
236 Chejfec, Sovětskaja Rossija i sopredelnyje strany Vostoka, 92–93. Viz též Wituch, „Stosunki radziecko-
tureckie 1917–1922“, 63. 
237 Wituch, „Stosunki radziecko-tureckie 1917–1922“, 63. Viz též Alexandr Ščerbakov, Kemal Atatjurk 
(Moskva: Molodaja guardia, 2008), 102, respektive 150. 
238 Úkolem této organizace bylo chránit mladoturky před represemi ze strany představitelů Dohody, Řeků, 
Arménů a tzv. tureckých liberálů. 
239 Gökay, Clash of Empires, 70. Na Kavkaze t. č. působilo několik tisíc tureckých vojáků, kteří působili 
převážně v ázerbájdžánských službách, ale i jinde. Viz Wanner, Krvavý zrod, 121. 
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z 20. října 1919, nebo sdělení dr. Fuata Sabita240 z 19. října 1919, bylo v Baku dokonce 

dosaženo dohody mezi bolševiky a tureckými nacionalisty o jednotné frontě proti Britům.241  

Tato svědectví by pak jen potvrzoval dochovaný návrh dohody mezi Krajským výborem 

KSR[b] na Kavkaze a „Prozatímní vládou, vedoucí povstalecké hnutí v Turecku v osobě 

revoluční organizace Karakol“ o vzájemné pomoci v boji proti imperialistickým státům i 

místním „kontrarevolučním hnutím“, datovaný 19. listopadu 1919 v Baku.242 Sovětské Rusko 

mělo podle tohoto návrhu dohody poskytnout zbraně, munici a další válečný materiál a 

peníze, zatímco turečtí nacionalisté měli sovětskému Rusku dát k dispozici své ozbrojené 

oddíly pro boj s Kolčakem a Děnikinem na Kavkaze a v Turkestánu,243 ale také podpořit 

komunistické organizace v Gruzii, Arménii a Ázerbájdžánu při snaze o svržení tamních vlád.   

Návrh dohody, přinejmenším v části týkající se zakavkazských republik, zcela souzněl 

s názory kemalistů. Kemal ostatně v telegramu Karabekirovi z 6. února 1920 konstatoval, že 

existence zakavkazských republik blokovala zřízení skutečně nezávislého tureckého státu a 

Turci tudíž museli udělat vše, aby sovětskému Rusku usnadnili získání kontroly nad touto 

oblastí.244 V důsledku takových postojů se na přelomu let 1919 a 1920 skutečně část 

kavkazských muslimů přiklonila na stranu sovětského Ruska. 

Britové si těchto tendencí byli dobře vědomi. Snažili se proto získat turecké nacionalisty na 

svou stranu a pro společný boj proti sovětskému Rusku. Britský emisar dokonce vedl 

neoficiální rozhovory s generálem Karabekirem Paşou v Erzerumu. Britské nabídky však byly 

nedostatečné a neřešily hlavní problém tureckých nacionalistů – otázku nezávislosti jejich 

země. Karabekir proto následně varoval své agenty na Kavkaze, aby se nezaplétali do 

žádných britských intrik.245  

Rychlejšímu sbližování mezi kemalisty a sovětským Ruskem však prozatím bránily mnohé 

falešné představy. Část tureckých komunistů viděla v Kemalovi tajného sultánova agenta, 

zatímco sovětští představitelé si dlouho pohrávali s myšlenkou poštvat Envera a Kemala proti 

sobě a tím otevřít v Malé Asii cestu revoluci. Naproti tomu Stalin a jeho lidový komisariát 

                                                            
240 Fuat Sabit posléze působil jako kemalistický zmocněnec při Kavkazském krajském výboru KSR[b]. 
241 Gökay, Clash of Empires, 73. 
242 N. B. Šuvalova, ed., Turcija: Rožděnije nacionaľnogo gosudarstva. 1918–1923. Po dokumentam RGASPI. 
(Moskva: Gumanitarnyj, 2007), č. 8, s. 59–62 (dále jen Turcija). 
243 Návrh smlouvy se totiž netýkal jen Kavkazu, ale i celé řady dalších muslimských zemí. Viz Turcija, č. 8, s. 
59. 
244 Gökay, Clash of Empires, 74. Viz též Wanner, Krvavý zrod, 121. Vláda Ázerbájdžánské demokratické 
republiky kromě toho orientovala na spolupráci s Velkou Británií a nabídky ze strany kemalistů odmítla. Viz 
Musa Džafar oglu Gasymly, „Azerbajdžan meždu Rossijej i Turcijej v 1920–1920 gg.“, Voprosy istorii 74, č. 11 
(2010): 27. 
245 Wanner, Krvavý zrod, 121. 
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národností doporučovali začít s kemalisty jednat na základě společných mocenských zájmů a 

ideologické aspekty nechat stranou. 

Vyhlídky na mnohem užší spolupráci mezi sovětským Ruskem a kemalistickým Tureckem 

se prohloubily na jaře 1920. Stalo se tak v důsledku dvou událostí. Nejprve se počátkem roku 

1920 se Rudé armádě podařilo porazit Děnikinova vojska v oblasti Kubáně a Těreku, a 

následně ovládnout severní Kavkaz. V polovině března 1920 pak došlo k již zmiňované 

britské okupaci Cařihradu, která znamenala konec kemalistických nadějí na uhájení turecké 

nezávislosti mírovou cestou. Sovětská vláda sledovala události v Cařihradě s velkým zájmem 

a její očekávání rostly.246 

Sovětská očekávání nebyla neodůvodněná. Mustafa Kemal Paşa ihned, jakmile se dozvěděl 

o událostech v Cařihradu, nařídil Karabekirovi, aby podnikl nutná opatření k navázání 

bezprostředních kontaktů s bolševiky za účelem jednotné fronty na Kavkaze. Karabekir Paşa 

se ihned obrátil na Enverova strýce generála Halila Paşu a naléhal na něj, aby zmobilizoval 

všechny síly, co měl k dispozici na podporu sovětského útoku na Kavkaze. Halil Paşa se 

následně vydal do Moskvy, kde seznámil sovětské představitele se směřováním nového 

Turecka a s jeho obtížnou situací.247 Sovětská vláda s ním poté vedla rozhovory o řadě otázek, 

mj. o principech, kterými se mělo řídit vytyčení hranice mezi Tureckem a Arménií.248  

Britská okupace Cařihradu nejen zvýšila naděje sovětského vedení na spolupráci 

s kemalisty, ale současně jej přiměla zesílit sovětský nápor na Kavkaz. Jako první se do centra 

sovětské pozornosti dostal Ázerbájdžán.  

Moskva již počátkem ledna 1920 navrhla Čičerinovým prostřednictvím ázerbájdžánské 

vládě spojenectví proti Děnikinovi.249 Ázerbájdžánská vláda však Čičerinův návrh fakticky 

odmítla.250 Následující diplomatická korespondence nikam nevedla.251 Moskva se proto 

začala připravovat na silové řešení. Už v únoru 1920 vznikla z buněk KSR[b] na území 

Ázerbájdžánu, doposud řízených Kavkazským krajským výborem KSR[b], Ázerbájdžánská 

komunistická strana[bolševiků] v čele s M. D. Gusejnovem. Za účelem koordinace akcí a dohledu 

nad ustavením sovětské moci na Kavkaze, hospodářským sjednocením této oblasti a 

udržováním vztahů s revolučními organizacemi (zejména s tureckými nacionalisty) na 

                                                            
246 Gökay, Clash of Empires, 79. 
247 G. K. Dějev et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom II, (Moskva: Gospolitizdat, 1958), příloha č. 
7, s. 724 (dále jen DVP SSSR II). 
248 Ibid., s. 726. Viz též Wituch, „Stosunki radziecko-tureckie 1917–1922“, 63. 
249 Džamiľ Bachadur ogly Gulijev, ed., Azerbajdžanskaja respublika. Dokumenty i materiály. 1918–1920 gg. 
(Baku: ELM, 1998), č. 375, s. 420–421 (dále jen Azerbajdžanskaja republika). 
250 Azerbajdžanskaja respublika, č. 376, s. 421–422. 
251 Nadžafov, Lico vraga, 227. Viz též Azerbajdžanskaja republika, č. 395, s. 436–438, č. 398, s. 446–447. 
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Východě pak bylo v dubnu 1920 ustaveno tzv. Kavkazské byro KSR[b] v čele s G. K. 

Ordžonikidzem,252 kterému byly podřízeny všechny komunistické organizace na Kavkaze.253 

Kavkazské byro KSR[b] následně aktivizovalo sítě místních aktivistů ÁKS[b]. Jejich úkolem 

bylo zahájit otevřené politické aktivity, mobilizovat veřejné mínění a současně provádět 

tajnou podzemní činnost zaměřenou na podkopání základů ázerbájdžánského státu. Cílem 

bylo dosáhnout toho, aby postup Rudé armády do Ázerbájdžánu byl doprovázen současně 

probíhající domácí revolucí, respektive, aby mu předcházelo vypuknutí domácí revoluce 

v sovětském stylu.254  

Aktivní roli v těchto přípravách měli sehrát a posléze také sehráli turečtí důstojníci 

nacionalisté a kemalističtí sympatizanti, kteří pomáhali mobilizovat veřejné mínění, aby se 

přiklonilo na sovětskou stranu, a současně přesvědčovali vedoucí ázerbájdžánské autority, že 

ázerbájdžánským komunistům nejde o likvidaci ázerbájdžánské nezávislosti, ale pouze o 

zajištění bezpečné cesty pro zasílání vojenské pomoci kemalistickému hnutí v Anatólii.255 

Ordžonikidze v této souvislosti v polovině dubna 1920 dokonce uvažoval o využití sil služeb 

Halila Paşi a Enverova bratra Nuriho Paşi, aby se zabránilo případnému zničení ropných 

nalezišť v okolí Baku během ustavování sovětské moci v Ázerbájdžánu.256 Kemalisté navíc 

v nazrávajícím konfliktu deklarovali neutralitu, čímž jen stvrdili izolovanost Ázerbájdžánu.257 

V průběhu dubna 1920 se místním komunistickým aktivistům a spolupracujícím tureckým 

nacionalistům podařilo ovládnout mnoho ázerbájdžánských institucí včetně několika pluků 

ázerbájdžánské armády. V úterý 27. dubna 1920 zástupci Ústředního výboru ÁKS[b], 

Bakuského byra KSR[b] a Ústřední dělnické konference předali na příkaz Kavkazského byra 

KSR[b] ázerbájdžánské vládě ultimátum požadující její kapitulaci. Téhož dne do Baku dorazila 

zpráva, že Rudá armáda překročila ázerbájdžánské hranice. Ázerbájdžánský parlament pod 

vlivem této zprávy nakonec po dlouhých debatách ultimátum přijal. Následujícího dne 

vstoupily do Baku jednotky sovětské 11. armády a moc přešla do rukou Prozatímního 

                                                            
252 Dalšími členy byra byli S. M. Kirov coby místopředseda a N. Narimanov, P. G. Mdivani a dalších deset osob. 
Viz Azıbekova, Mnacakanjan aTraskunov, Sovětskaja Rossija i borba za ustanovlenije, 141. 
253 Gökay, Clash of Empires, 81. 
254 Ibid. 
255 Wanner, Krvavý zrod, 123. 
256 Rem Kazandžjan, Bolševiki i mladoturki. Novyje dokumenty o rossijsko-tureckych otnošenijach (1920–1922 
gg.) (Moskva: Institut Vostokověděnija Nacionaľnoj Akademii Nauk Respubliki Armenija – Institut 
Vostokověděnija Rossijskoj Akademii Nauk – Centr russko-armjanských iniciativ, 1996), 5. 
257 Nadžafov, Lico vraga, 229. Ázerbájdžán se počínaje 22. březnem 1920 zapletl do konfliktu s Arménií o 
Náhorní Karabach. Pomoc však nemohl čekat ani ze strany Gruzie. 
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revolučního výboru Ázerbájdžánu v čele s N. Narimanovem.258 Prozatímní revoluční výbor 

pak 29. dubna 1920 dodatečně požádal sovětské Rusko o ozbrojenou pomoc.259  

Aktivní roli při těchto událostech sehráli, jak to ostatně přiznávali i Ordžonikidze 

s Kirovem ve své zprávě Leninovi ze 4. května 1920, i turečtí důstojníci, kteří mj. zabránili 

ázerbájdžánské vládě v útěku z Baku.260 

Ustavením sovětské moci v Ázerbájdžánu sovětské Rusko získalo řadu důležitých výhod, 

ať už šlo o jeho strategickou polohu na hranicích s Persií či jeho surovinové zdroje. Současně 

s tím byl podniknut důležitý krok k navázání přímého územního spojení mezi sovětským 

Ruskem a kemalistickým Tureckem. 

 

4.2.2 První kroky k navázání přímých sovětsko-tureckých vztahů 

Ankarská vláda si byla významu ustavení sovětské moci v Ázerbájdžánu velmi dobře 

vědoma, a ačkoliv část tureckých nacionalistů, zejména panturkistů, hodnotila podporu 

ustavení sovětské moci v Ázerbájdžánu jako zradu, Mustafa Kemal Paşa se rozhodl iniciovat 

navázání přímých sovětsko-tureckých vztahů. Den před předáním sovětského ultimáta 

ázerbájdžánské vládě, 26. dubna 1920, koncipoval oficiální dopis adresovaný V. I. 

Leninovi.261 Mustafa Kemal v něm sděloval připravenost vlády VNS Turecka sjednotit úsilí a 

vést společné vojenské operace se sovětským Ruskem s cílem „bojovat proti imperialistickým 

vládám a za osvobození utlačených národů“, které se nacházely v jejich moci. Současně, 

pokud by RSFSR zahájila válečné operace proti Gruzii nebo na ní vyvíjela nátlak ke stažení 

britského kontingentu, který se nacházel na gruzínském území,262 vláda VNS Turecka se 

podle Kemalova sdělení zavazovala užít vojenskou sílu ve vztahu k „vládě imperialistické 

Arménie“ a napomoci zahrnutí Ázerbájdžánu do skupiny sovětských států. Kemal kromě toho 

požádal v zájmu vyhnání imperialistických sil okupujících Turecko a společného boje proti 

imperialismu o poskytnutí 5 milionů263 ve zlatě a munice, vojensko-technického vybavení, 

zdravotnického materiálu a proviantu, který měl být určen pro vojska na turecké východní 

frontě.264  

                                                            
258 Gökay, Clash of Empires, 82. 
259 Nadžafov, Lico vraga, 235. 
260 Jusif  Ali oglu Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij v 1920–1922 gg. (po materialam 
Azerbajdžanskoj SSR) (Baku: Izdatěľstvo Akademii nauk Azerbajdžana, 1965), 31–32. 
261 Větší část dopisu údajně koncipoval sám Karabekir Paşa. Viz Wanner, Krvavý zrod, 122. 
262 Nacházel se zde od ledna 1919 do července 1920. 
263 Z textu Kemalova dopisu (ať již v jeho ruském, nebo tureckém znění) však není jasné, zda se jednalo o 5 
milionů zlatých rublů nebo 5 milionů zlatých tureckých liber (Ltq). Viz Turcija, č. 10, s. 67. Srovnej Alâeddin 
Yalçınkaya, Yetmiş yıllık kriz. Sovyetler Birliği´nde Moskova-Türkler İlişkileri (İstanbul: Simurg, 1999), 83. 
264 Turcija, č. 10, s. 66–67. Viz též Yalçınkaya, Yetmiş yıllık kriz, 83. 
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Ještě dříve, než Kemalův dopis dorazil do Moskvy, se v Ankaře 5. května 1920 konalo 

zasedání Rady komisařů,265 které diskutovalo otázky zahraniční politiky. Rada, která se 

obávala kemalistické izolace, schválila návrh komisaře pro hospodářství Yusufa Kemala Beye 

zjistit pozici sovětské vlády ke kemalistům. Bylo rozhodnuto, aby do sovětského Ruska 

odcestovala turecká delegace v čele s komisařem zahraničních věcí Bekirem Samim Beyem a 

komisařem pro hospodářství Yusufem Kemalem Beyem.266 Delegace dostala za úkol ujistit 

sovětské vedení o tom, že kemalistické Turecko bylo připraveno „spojit svůj osud s osudem 

sovětského Ruska“ za předpokladu, že by bylo dosaženo úplné turecké vnitřní a vnější 

suverenity v rámci národních hranic.267 K úspěchu spolupráce měla delegace požadovat 

peníze, válečný materiál, dopravní prostředky a případně i vojenské jednotky. Výměnou za to 

měla nabídnout, že použije svůj vliv v muslimských zemích ve prospěch sovětsko-turecké 

spolupráce. Mezi oběma zeměmi měly být navázány pevné styky zbavené všech překážek.268 

Kemalův dopis dorazil do Moskvy 1. června 1920. Dopravili jej sem dva turečtí důstojníci. 

Již o dva dny později byla jejich prostřednictvím do Ankary zaslána sovětská odpověď 

podepsaná lidovým komisařem zahraničních věcí G. V. Čičerinem. Čičerin v odpovědi 

sděloval, že sovětská vláda se s uspokojením seznámila se základními principy zahraniční 

politiky nově vzniklé turecké vlády269 a přijala návrh vlády VNS Turecka stran spojení 

činnosti a vojenských operací. Čičerin dále vyjádřil naději, že diplomatické rozhovory mezi 

Tureckem na jedné a Arménií a Persií na druhé straně umožní stanovit přesné hranice 

odpovídající požadavku spravedlnosti a práva na sebeurčení. Současně nabídl ruské 

zprostředkování. Za účelem dosažení trvalých přátelských vztahů pak navrhl navázat 

diplomatické a konzulární vztahy. V závěru dopisu Čičerin tureckou stranu ujistil, že sovětské 

Rusko se zájmem sledovalo turecký boj za nezávislost a suverenitu a pogratuloval 

k dosavadním tureckým úspěchům.270 

Jak je z Čičerinovy odpovědi patrné, sovětské Rusko jejím prostřednictvím uznalo 

kemalistickou vládu de iure. Ze sovětské odpovědi však bylo očividné, že Moskva sice měla 

                                                            
265 Tj. kemalistické vlády. Kemalisté t. č. užívali revoluční frazeologii a při pojmenování svých institucí se často 
nechali inspirovat sovětským příkladem. 
266 Gasratjan a Moisejev et al., SSSR i Turcija, 29. 
267 Salâhi Ramsdan Sonyel, Turkish diplomacy 1918–1923. Mustafa Kemal and the Turkish National Movement 
(Londýn – Beverly Hills: Sage Publications Ltd., 1975), 41. 
268 Sonyel, Turkish diplomacy, 41. 
269 Šlo 1) o vyhlášení nezávislosti Turecka, 2) zahrnutí všech nesporně tureckých území do tureckého státu, 3) 
požadavek nezávislosti pro Arábii a Sýrii, 4) rozhodnutí o poskytnutí práva na sebeurčení turecké Arménii, 
Kurdistánu, Lazistánu, Batumi, východní Thrákii a všem oblastem se smíšeným arabsko-tureckým 
obyvatelstvem, 5) uznání práv národnostních menšin, 6) předání otázky úžin konferenci zainteresovaných 
černomořských států, 7) zrušení režimu kapitulací a hospodářské kontroly a za 8) likvidace cizích sfér vlivu 
v Turecku. Viz DVP SSSR II, č. 372, s. 554–555. 
270 DVP SSSR II, č. 372, s. 554–555. Viz též Turcija, č. 10, s. 66–68. 
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zájem o prohloubení spolupráce, avšak kemalistům zatím příliš nedůvěřovala. Musela 

postupovat opatrně už s ohledem na to, že případným otevřeným spojenectvím by se RSFSR 

mohla dostat do přímého konfliktu s mocnostmi Dohody, což bylo zvláště nebezpečné 

v situaci, kdy občanská válka dosud neskončila. Moskva si také musela dát pozor, aby 

neohrozila rozhovory o obchodní smlouvě s Velkou Británií, které začaly koncem května 

1920 v Londýně. Na druhou stranu si však byla vědoma, že přátelství s kemalistickým 

Tureckem posílí její pozice v Zakavkazsku a v Černomoří a zvýší její prestiže mezi zeměmi 

Blízkého východu. Navíc se touto cestou daly do jisté míry oslabit nacionalistické aspirace 

turkických národů ve střední Asii.271 

Na Moskvu také silně zapůsobily zprávy o řeckém postupu v západní Anatólii. Řecká 

armáda totiž 22. června 1920 z pověření Nejvyšší rady pařížské mírové konference zahájila 

postup do nitra Malé Asie s cílem prosadit mocenská rozhodnutí vítězné Dohody, tj. jinak 

řečeno s cílem rozdrtit kemalisty. Kemalisté ovšem na tento útok nebyli dostatečně připraveni 

a řecké armádě se podařilo v krátké době získat celu řadu úspěchů. Sovětské vedení z toho 

vyvodilo, že kemalisty je třeba podstatným způsobem podpořit. Politbyro ÚV KSR[b] proto 

ihned rozhodlo o poskytnutí zbraní a zlata Kemalově vládě. Současně bylo přijato rozhodnutí 

vyslat Š. Z. Eliavu jako politického představitele do Turecka „s cílem urychlit společné 

projekty týkající se celé oblasti.“272 Toto zaujetí pro situaci v Malé Asii však s ohledem na 

sovětské úspěchy v Polsku záhy vyprchalo a už v závěru června 1920 musel G. V. Čičerin 

upozorňovat politbyro, že kemalistům by bylo třeba poskytnout slíbenou pomoc co nejdříve, 

jinak hrozila diskreditace sovětského Ruska a podkopání jeho autority na Východě.273  

Sovětské vedení však v daný moment s poskytnutím pomoci kemalistickému Turecku 

očividně vyčkávalo, jak se vyvine napětí mezi kemalistickým Tureckem a Arménií. Obě 

strany se totiž připravovaly na válku. Zatímco Arméni se chystali zmocnit území, které jim 

mělo připadnout na základě mírové smlouvy s Vysokou Portou,274 připravované mírovou 

konferencí v Paříži, Turci hodlali zredukovat Arménii na bezmocný stát275 a tím definitivně 

zúčtovat s arménskými teritoriálními nároky. Dále hodlali získat zpět oblast Karsu a 

                                                            
271 Sonyel, Turkish diplomacy, 40. 
272 Wanner, Krvavý zrod, 133. 
273 Turcija, č. 16, s. 73. 
274 Podle čl. 88 později podepsané mírové smlouvy mělo Arménii připadnout území vilajetů Erzurum, Trabzon, 
Van a Bitlis s tím, že přesný průběh hranice měl určitě prezident USA. Viz AMZV ČR Praha MKaR 1918–
1938, kart. 50, Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et la Turquie signe le 10 Août 1920 à 
Sèvres, bez čj. 
275 Sonyel, Turkish diplomacy, 40. 
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Ardahanu,276 a odstranit tak z cesty vážnou překážku v přímém pozemním spojení se 

sovětským Ruskem (tj. otevřít tzv. kavkazskou cestu).  

Moskva ovšem měla s Arménií vlastní plány,277 a jak jasně plyne z Čičerinovy odpovědi 

na Kemalův dopis, konflikt mezi Arménií a kemalistickým Tureckem si nepřála. Byla si totiž 

velmi dobře vědoma tureckých záměrů. Prozatím však nemohla ani zopakovat ázerbájdžánský 

scénář, jelikož situace v Ázerbájdžánu nebyla doposud konsolidovaná a navíc všechny 

postradatelné jednotky bylo třeba vrhnout do boje proti Polsku a Vrangelovi.278 Mohla však 

pro danou chvíli využít okolnosti, že současně s rozhodnutím o vyslání delegace do Moskvy 

ankarské vedení rozhodlo o odložení plánované a Kemalem v dopise Leninovi fakticky 

avizované turecké ofenzívy proti Arménii.  

Kemal nicméně považoval za nutné, aby nejprve bylo dosaženo dohody o materiální 

pomoci ze strany sovětského Ruska.279 Ankara se totiž obávala, že případný útok na Arménii 

by mocnosti Dohody považovaly za vyhlášení války a zahájily by útok v západní Anatólii. 

Ankara však nebyla dostatečně připravena na vedení války na dvou frontách a bez sovětské 

materiální pomoci by takovému tlaku nemohla dlouho odolávat.280 Poté, co do Ankary 

dorazila Čičerinova odpověď na Kemalův dopis, se navíc ukázalo, že Moskva si ozbrojený 

konflikt mezi kemalistickým Tureckem a Arménií nepřeje. Sovětské stanovisko a nabídka 

zprostředkování v konfliktu s Arménií proto kemalisty příliš nepotěšily. 

Bekir Sami Bey, ve svém telegramu, který dorazil do Moskvy 4. července 1920, proto sice 

uvítal návrh sovětské vlády stran stanovení hranic s Arménií a Persií cestou diplomatických 

jednání, ale současně si stěžoval na násilnosti, kterých se Arménie dopouštěla na muslimském 

obyvatelstvu. Sovětskou vládu také mj. informoval o plánovaných vojenských operací,281 

které však byly, údajně „po doručení Čičerinova dopisu“ odloženy. Jak již víme, skutečný 

důvod odkladu byl jiný. Bekir Sami Bey v telegramu dále ujistil, že Turecko nesledovalo 

agresivní cíle. Současně informoval o vyslání zvláštní mise, která se již před doručením 

Čičerinovy odpovědi vydala na cestu do Moskvy, aby zajistila základy sovětsko-tureckých 

                                                            
276 Po kapitulaci Osmanské říše se na území Karsu a Ardahanu ustavila tzv. Jihozápadní demokratická republika, 
která kromě těchto území zahrnovala ještě oblast Achalcichi, Achalkalaki, Batumi, Nachičevanu a některé další. 
Jihozápadní demokratická republika byla nakonec v dubnu 1919 zlikvidována spojeným úsilím Arménie a 
Gruzie. Viz Nadžafov, Lico vraga, 177 a nn. 
277 Počátkem května 1920 zahájila Komunistická strana[bolševiků] Arménie povstání v Alexandropolu, které však 
bylo záhy poraženo, stejně jako rolnické povstání v Jelizavetopolu, inspirované protivládní opozicí. 
278 Nadžafov, Lico vraga, 247. 
279 Turcija, č. 13, s. 71. 
280 Ibid., č. 14, s. 71–72. 
281 Vláda VNS Turecka 9. června 1920 vyhlásila mobilizaci ve východních vilajetech země. Viz Bagirov, Iz 
istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 36. 
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diplomatických vztahů. Bekir Sami v této souvislosti vyzval sovětské Rusko k vyslání svých 

delegátů do Ankary.282  

Zároveň s Bekirovým telegramem byl do Moskvy odeslán Kemalův dopis Čičerinovi 

datovaný 20. června 1920. Mustafa Kemal Paşa si v dopise hořce stěžoval na arménské 

násilnosti vůči muslimskému obyvatelstvu, nicméně přijal sovětskou nabídku na 

zprostředkování v záležitosti úpravy hranic s Arménií.283 

Arménie se mezitím rozhodla nečekat ani na výsledek rozhovorů mezi kemalistickou 

delegací a Moskvou, ani na konečný podpis mírové smlouvy s Vysokou Portou a 27. června 

1920 jednotky arménské národní armády zaútočily na kemalistické síly v oblasti Oltu.  

Sovětské vedení se rozhodlo v tomto konfliktu přímo vojensky neangažovat. Politbyro ÚV 

KSR[b] na své schůzi 30. června 1920 rozhodlo zastavit postup sovětských vojsk do Arménie a 

nařídilo „kavkazským soudruhům“, aby se zvláštní opatrností se vyhnuli provokování 

tureckého útoku.284 Očividně vyčkávalo na příjezd turecké delegace do Moskvy a následující 

diplomatická jednání. 

Turecká delegace vedená komisařem zahraničních věcí Bekirem Samim Beyem se vydala 

na cestu do Moskvy via Baku již 11. května 1920. Avšak do Baku se jí dostat nepodařilo, 

protože arménská vláda nevydala delegaci víza. Bekir Sami proto ve výše zmiňovaném 

telegramu, doručeném do Moskvy 4. července 1920, požádal sovětské Rusko, aby v Jerevanu 

podniklo kroky vedoucí k propuštění mise přes arménské území.285 Mezitím však vypukl 

arménsko-turecký konflikt a mise se musela vrátit do Trabzonu. Odtud se s pomocí rybářů 

dostala do Tuapse, odkud pak mohla pokračovat v cestě do Baku a následně do Moskvy.286  

Během krátké zastávky v Baku vedl Bekir Sami Bey rozhovory s představiteli sovětského 

Ázerbájdžánu, zejména s Narimanem Narimanovem a lidovým komisařem zahraničních věcí 

Mirzou Davudem Gusejnovem o problémech, týkajících se vztahů mezi sovětským Ruskem a 

sovětským Ázerbájdžánem na jedné a kemalistickým Tureckem na druhé straně. Oba 

ázerbájdžánští představitelé v této souvislosti zdůrazňovali mj. potřebu mírového urovnání 

arménsko-tureckého konfliktu.287 

Do Moskvy turecká delegace dorazila 19. července 1920. Její příjezd byl poznamenán 

atmosférou nejistoty a pochyb. Delegace byla znepokojena sovětsko-britskými rozhovory, 

                                                            
282 DVP SSSR II, č. 372, s. 556. 
283 Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 37. 
284 Turcija, č. 17, s. 74. 
285 DVP SSSR II, č. 372, s. 556. 
286 Abdulla Mardanovič Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba v Turcii. 1918–1923 gg. (Moskva: 
Nauka, 1966), 178. 
287 Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 38. 
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které byly t. č. vedeny v Londýně, jakož i sovětskou nabídkou prostřednictví v turecko-

arménském konfliktu. Obávala se proto postranních sovětských motivů na Kavkaze i v Malé 

Asii.288 

Avšak ani sovětští představitelé kemalistům nedůvěřovali. Obávali se totiž toho, že Turci 

mají panturkické a panislámské záměry, a to jak na Kavkaze, tak na ostatních sovětských 

územích osídlených turkickými národy. Znepokojovalo je také v květnu 1920 uzavřené 

příměří mezi kemalisty a francouzskými okupačními silami v Kilíkii. Navzdory ujišťování 

turecké delegace, že toto příměří mělo pouze lokální význam a omezený časový dosah, v něm 

sovětští představitelé spatřovali turecko-francouzské sblížení a počátek spojenectví 

zaměřeného proti sovětským záměrům na Kavkaze i na Blízkém východě vůbec. Neustále se 

také obávali, že dohodové mocnosti by mohly zmírnit mírové podmínky a obrátit tak 

kemalistické Turecko proti sovětskému Rusku.289 Moskva se navíc t. č. snažila najít modus 

vivendi s Velkou Británií a nechtěla se v Anatólii proto příliš otevřeně angažovat.290 

Turecké delegaci se proto v Moskvě dostalo vcelku chladného přijetí, což jen povzbudilo 

její nevoli. Když byla delegace pět dní po svém příjezdu přijata lidovým komisařem G. V. 

Čičerinem,291 dosáhlo vzájemné podezírání svého vrcholu. Čičerin neváhal vyjádřit své obavy 

stran vztahů mezi kemalisty a Francouzi. Současně se však snažil uklidnit tureckou delegaci 

s ohledem na britsko-sovětské rozhovory. Turecká delegace se naopak Čičerinovi snažila 

vysvětlit povahu kemalistických vztahů s Francouzi.292 

Večer téhož dne začaly na Čičerinův návrh předběžné rozhovory mezi tureckou delegací a 

Čičerinovým zástupcem L. M. Karachanem. Klíčovým tématem předběžných rozhovorů byla 

otázka sovětské pomoci kemalistům a problém otevření kavkazské cesty, skrze kterou by tato 

pomoc mohla být do Anatólie dopravována. Jako nejvýhodnější cesta se v tomto ohledu jevila 

železnice Baku – Erzurum.293 Předběžné rozhovory nicméně nedošly k žádnému podstatnému 

výsledku. Sovětská strana pak s ohledem na to rozhovory přerušila. 

Sovětské vedení bylo v zásadě připraveno poskytnout kemalistům pomoc formou dodávek 

zbraní a zlata. Poskytnutí materiální pomoci bylo schváleno na schůzi Politbyra ÚV KSR[b] 

28. července 1920, přičemž současně bylo rozhodnuto jmenovat sovětským diplomatickým 

                                                            
288 Sonyel, Turkish diplomacy, 41. 
289 Ibid., 41–42. 
290 Britský premiér Lloyd George ostatně již 31. května 1920 varoval vedoucího sovětské obchodní delegace, 
jejímž úkolem bylo dojednat s Velkou Británií zmiňovaný modus vivendi, L. B. Krasina před podporou 
kemalistů a vytvářením problémů v Malé Asii a jinde. Viz Sonyel, Turkish diplomacy, pozn. 11 na s. 67. 
291 S. I. Kuzněcova, Ustanovlenije sovětsko-tureckych otnošenij (Moskva: Izdatěľstvo vostočnoj literatury, 
1961), 20. 
292 Sonyel, Turkish diplomacy, 42. 
293 Gökay, Clash of Empires, 83. 
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představitelem v Ankaře Š. Z. Eliavu.294 Za tento rámec však Moskva vyjít nehodlala. 

S ohledem na probíhající rozhovory s Velkou Británií, jakož i na potřebu soustředit většinu sil 

na vrcholící konflikt s Polskem, se také odmítala zavázat ke společným akcím proti Britům a 

stejnou měrou pro ni bylo nežádoucí i uzavření obranného spojenectví.295 Ačkoliv uznávala 

potřebu otevřít pozemní spojení mezi oběma státy, odmítala akceptovat turecké teritoriální 

nároky vůči Gruzii a zejména Arménii, mj. protože by tím mohla oslabit pozice svých 

příznivců v obou republikách. 

Týden po přerušení rozhovorů se Bekir Sami Bey 31. července 1920 obrátil nótou na G. V. 

Čičerina a naléhal na něj s obnovou dalšího jednání.296 Následně 4. srpna 1920 došlo 

k novému setkání mezi Bekirem Samim a náměstkem lidového komisaře zahraničních věcí L. 

M. Karachanem, během kterého se Karachan snažil tureckou delegaci přesvědčit, aby se 

vzdala svého plánu útoku na Arménii. Karachan upozorňoval, že by to vyvolalo nepříznivý 

dojem v evropském veřejném mínění. Naopak slíbil, že Rusko se samo pokusí otevřít 

kavkazskou cestu nejpozději do měsíce. Bekir Sami se naproti tomu snažil Karachana 

upozornit na delikátnost celé situace a na nutnost přistoupit k oficiálním rozhovorům a přivést 

je co nejrychleji k úspěšnému konci.297  Prozatím došlo přinejmenším k dohodě, že do Ankary 

se vydá mimořádná sovětská delegace vedená B. Mdivani o počtu dvě stě členů.298 

Když si turečtí delegáti uvědomili, že Karachan nemá dostatečné pravomoci pro meritorní 

jednání, turecká delegace se znovu obrátila na Čičerina a zopakovala svůj požadavek na 

otevření kavkazské cesty. Současně zdůraznila důležitost sovětské pomoci Turecku. Čičerin 

však odpověděl vyhýbavě a snažil se tureckou delegaci upozornit na sovětské vojenské obtíže 

spojené s vrcholící sovětsko-polskou válkou. To však na tureckou delegaci neudělalo patřičný 

dojem a ta následně navrhla ustavit výbor, který by projednal vztahy obou zemí a připravil 

návrh smlouvy. Čičerin na tento návrh přistoupil a zmocnil vedoucího hospodářsko-právního 

oddělení LKZV Sabanina a Adamova, odborníky na východní otázky, aby 17. srpna 1920 

začali s tureckou delegací příslušné rozhovory.299 

V průběhu rozhovorů ve shora zmíněné komisi turečtí zástupci navrhli uzavřít obranné a 

útočné spojenectví. To však nebylo pro sovětské Rusko přijatelné. RSFSR nemohla uzavřít 

spojenectví s nesocialistickou zemí už jen z principiálních důvodů, nemluvě již o důvodech 

                                                            
294 Ibid. 
295 Turcija, č. 32, s. 106. 
296 G. A. Belov, et al., eds., Dokumenty vněšnej politiky SSSR, Tom III (Moskva: Gospolitizdat, 1959), č. 62, s. 
131 (dále jen DVP SSSR III). 
297 Sonyel, Turkish diplomacy, 42. 
298 Viz Sonyel, Turkish diplomacy, pozn. č. 20, na s. 68. Viz též Sonyel, Turkish diplomacy, 56. 
299 DVP SSSR III, č. 62, s. 131. 



322 
 

reálných. Turecká delegace následně navrhla uzavřít smlouvu o přátelství a bratrství, která 

byla pro sovětské představitele přijatelnější. Ale i v tomto případě nastal problémy 

s dojednáním podmínek, které měla tato smlouva zahrnovat. Turecká delegace byla totiž 

velmi znepokojena smlouvou, kterou sovětské Rusko jen o několik dní dříve, 10. srpna 1920, 

uzavřelo s Arménií. Obsahem této smlouvy,300 uzavřené sovětským představitelem B. V. 

Legranem jménem RSFSR a sovětského Ázerbájdžánu, bylo vedle přerušení válečných 

operací mezi vojsky sovětskými a arménskými vojsky301 také předání oblastí Karabachu, 

Zangezuru a Nachičevanu, o které byly vedeny spory mezi Arménií a Ázerbájdžánem, pod 

dočasnou ruskou kontrolu. Tím, co Turky nejvíce na této smlouvě popuzovalo, byl bod č. 5, 

na jehož základě byla Správě železnic Arménie předána ke spravování důležitá železniční trať 

Šachtachty – Džulfa.302  Když se turecká delegace o tomto ústupku Arménům doslechla, 

hořce si stěžovala Čičerinovi, že tento ruský krok dále uzavřel kavkazskou cestu a hrozila, že 

opustí Moskvu.303  

Čičerin turecké delegaci vysvětlil, že smlouva byla podepsána na základě iniciativy 

ruského představitele na Kavkaze. Rusové podle něj nemohli udělat nic proto, aby cesta 

zůstala otevřená a nemohli také dovolit Turkům, aby si ji otevřeli sami. Tím však tureckou 

delegaci nijak neuspokojil.304  

Mezitím byla turecká delegace přijata 14. srpna 1920 V. I. Leninem, čtyři dny po podpisu 

sovětsko-arménské smlouvy. Bekir Sami Bey předal Leninovi pozdrav od tureckého národa a 

VNS a vyjádřil naději, že sovětská vláda neodmítne přátelství a pomoc tureckému lidu, který 

usiloval jen o svou nezávislost a svobodu v rámci národních hranic.305 Lenin přijal tureckou 

delegaci srdečně a ujistil Bekira Samiho, že podepsat sovětsko-arménskou smlouvu bylo 

pravděpodobně nutné, ačkoliv on osobně tuto akci nepodporoval. Slíbil, že sovětské Rusko dá 

věci do pořádku, co nejdříve otevře kavkazskou cestu a poskytne Turecku materiální pomoc. 

Leninovy přísliby tureckou delegaci zčásti uklidnily. V dalších jednání byl z její strany 

vyvíjen na Čičerina silný tlak, aby zaručil, že kavkazská cesta bude otevřena.306 

Po dlouhých a únavných jednáních byl 24. srpna 1920 dokončen návrh smlouvy a 

připraven k parafování. Návrh zahrnoval tyto podmínky: 1) žádná strana neměla uznávat 

jakoukoliv mírovou smlouvu nebo mezinárodní dohodu, která by byla jedné z nich vnucena 
                                                            
300 Text smlouvy viz Rossija i Turcija, Příloha č. 4, s. 210–211. 
301 Šlo o konflikt, který RSFSR, respektive sovětský Ázerbájdžán zdědil po předchozím ázerbájdžánském 
režimu. 
302 Rossija i Turcija, 211. 
303 Sonyel, Turkish diplomacy, 43.  
304 Ibid. 
305 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 179. 
306 Sonyel, Turkish diplomacy, 43. 
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silou, 2) sovětská vláda neměla uznávat žádnou mezinárodní dohodu týkající se Turecka, 

která by nebyla uznána vládou této země, jejíž hranice měla tvořit území nárokovaná 

v Národním slibu, 3) smlouvy uzavřené mezi carským Ruskem a Osmanskou říší byly 

prohlášeny za neplatné, 4) úžiny Bospor a Dardanely měly být otevřeny všem obchodním 

lodím a jejich režim měl být dohodnut na předpokládané konferenci zainteresovaných 

černomořských států s podmínkou, že nebude ohrožovat bezpečnost Turecka a zvláště 

Cařihradu a za 5) obě země si měly vyměnit tajné deklarace, ve kterých se měly navzájem 

informovat o tajných nabídkách, které jim budou učiněny ze strany ostatních států.307 

Dále bylo dosaženo dohody o finanční a materiální pomoci. Ani zde však jednání 

neprobíhala hladce. Mustafa Kemal Paşa musel dokonce požádat o pomoc Envera Paşu, což 

pro něj, při jejich napjatých vztazích, bylo zcela jistě velmi nepříjemné. Enver, kterého si 

sovětská vláda pěstovala kvůli jeho kontaktům s německou generalitou a jako potenciální 

Kemalovu protiváhu,308 posléze skutečně napomohl dosažení dohody.309 Určitou roli 

v kemalistický prospěch při tom nepochybně sehrál i podpis ponižující mírové smlouvy mezi 

mocnostmi Dohody a Vysokou Portou, který se uskutečnil 10. srpna 1920 v Sèvres, která 

značně oklešťovala zbytkové turecké jádro Osmanské říše.310 

Rozhovory o sovětské finanční a materiální pomoci vedli s tureckou delegací předseda 

Kavkazského byra KSR[b] G. K. Ordžonikidze a lidový komisař národností J. V. Stalin. 

Kemalisté požadovali 8 000 000 zlatých rublů, 200 000 pušek, 400 děl, 75 000 

dělostřeleckých granátů, 500 kulometů s náhradními díly a 15 000 náboji na každou hlaveň, 

200 polních telefonů s kabelem, 5 radiostanic s dosahem 200–500 km, 200 letadel, 100 

nákladních a 40 osobních aut, uniformy pro 100 000, benzín a další vybavení.311 To však bylo 

mimo tehdejší sovětské možnosti. Sovětská strana byla prozatím ochotna poskytnout pouze 

15 000 kořistních rakouských pušek a karabin a 1 000 000 nábojů k nim a dále 3 baterie 

                                                            
307 Ibid., 43–44. 
308 Kazandžjan, Bolševiki i mladoturki, 5 a nn. 
309 Wanner, Krvavý zrod, 134. 
310 Osmanská říše měla na základě této smlouvy ztratit téměř celou východní Thrákii (s výjimkou Cařihradu), 
egejské ostrovy Imbros a Tenedos, arabská území a Mosul. Úžiny Bospor a Dardanely měly být postaveny pod 
správu mezinárodní a na Vysoké Portě zcela nezávislé Komise úžin, disponující rozsáhlými pravomocemi. 
Smyrna s okolím získala zvláštní autonomní status a po pěti letech mohla být na žádost místního parlamentu 
připojena k Řecku. Autonomii měla získat také osmanská část Kurdistánu. Erzurumský, trabzonský, vanský a 
bitliský vilajet či jejich části měli být připojeny k Arménii s tím, že definitivní hranici měl arbitráží určit 
prezident USA. Mírové smlouva také zaváděla početní limity na osmanské ozbrojené složky, které byly 
omezeny na 50 000 mužů. Obnovený kapitulační režim byl rozšířen na všechny signatáře mírové smlouvy, 
včetně těch, pro které dosud neplatil. Smlouva dále předpokládala vznik mezinárodní komise pro kontrolu 
osmanských financí, s právem přezkoumávat osmanský rozpočet a státní finance vůbec. Viz AMZV ČR Praha 
MKaR 1918–1938, kart. 50, Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et la Turquie signe le 10 
Août 1920 à Sèvres, bez čj.                      
311 Kuzněcova, Ustanovlenije, 22. 
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francouzských polních kanónů s 2 000 náboji na každou hlaveň.312 Sovětské Rusko současně 

přislíbilo poskytnout kemalistům 5 000 000 zlatých rublů, které byly určeny k nákupu dalších 

zbraní na evropském (zejména německém) trhu.313 V Moskvě následně začala působit turecká 

vojenská komise v čele s podplukovníkem Seyfim Beyem, jejímž úkolem bylo dohodnout 

způsob přepravy dodávek do Turecka a projednat seznam vojenského materiálu, o který 

turecká strana žádala.314 Oběma stranám bylo totiž zcela jasné, že výše zmíněné dodávky 

nebudou dostačující. První dodávka zbraní byla kemalistům dodána již září 1920,315 poté, co 

zbraně byly dovezeny na malých lodích přes Černé moře do Trabzonu.316 Celkem kemalisté 

až do konce roku 1920 ze sovětského Ruska dostali 6 000 pušek, 5 000 000 nábojů a 17 600 

granátů.317 

Návrh dohody byl parafován 24. srpna 1920.318 Čičerin ihned poté sdělil Bekiru Samimu, 

že výměnou za poskytnutí vojenské a finanční pomoci sovětské Rusko požaduje, aby turecká 

vláda informovala sovětskou vládu v předstihu, kdyby se kdykoliv rozhodla změnit svou 

politiku vůči RSFSR. Bekir Sami však tento požadavek odmítl jako omezující tureckou 

suverenitu. Čičerin následně požadavek stáhl, ale vyslovil se pro to, aby se obě země 

navzájem informovaly o své politice na základě reciprocity. Poté přešel k arménské otázce. 

Přislíbil nejprve vyzkoušet k otevření kavkazské cesty diplomatické prostředky a teprve 

pokud selžou se poté uchýlit k síle. Čičerin se dále dotkl problému arménsko-tureckých 

hranic, přičemž se snažil přimět tureckou stranu k modifikaci Národního slibu tak, aby bylo 

umožněno uvedené hranice na etnografickém základě. Měl tím na mysli provést mezi Arménií a 

Tureckem výměnu území s muslimskou většinou za území, kde mělo do roku 1914 většinu arménské 

obyvatelstvo. 319 

 Bekir Sami Bey však namítl, že nemá pravomoc měnit Národní slib320 a odmítl akceptovat 

jakoukoliv jinou hranici v Zakavkazsku, než jak byla vyhlášena v Národním slibu.321 Čičerin 

na to zareagoval prohlášením, že Turecko by mělo Arménii postoupit část vilajetů Van a 

Bitlis. Moskva se tak očividně nadále držela své teze o převaze arménského obyvatelstva ve 

                                                            
312 Wanner, Krvavý zrod, 137. 
313 Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 40. 
314 Ibid. 
315 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 179. 
316 Wanner, Krvavý zrod, 137. 
317 Gasymly, „Azerbajdžan meždu Rossijej i Turcijej“, 30. 
318 Salâhi Ramsdan Sonyel, Kurtuluş savaşı günlerinde ingiliz istihbarat servisi´nin Türkiye´deki eylemleri 
(Ankara: Türk tarih kurumu basimevi, 1995), 130–131. 
319 DVP SSSR II, příloha č. 7, s. 726–727. 
320 Viz výše. 
321 Průběh hranice podle Národního slibu se de facto shodoval s průběhem hranice podle brest-litevské mírové 
smlouvy z března 1918. 



325 
 

východní Anatólii, včleněné již do výše zmíněného Prohlášení ke všem pracujícím muslimům 

Ruska i Východu z listopadu 1917. Bekir Sami k tomu ovšem poznamenal, že ve východní 

Anatólii nejsou žádné arménské vilajety, a že Arméni nikde netvoří většinu obyvatelstva. 

S ohledem na to by bylo postoupení těchto provincií Arménii nelogické a proti vlastním 

sovětským principům o národním sebeurčení, jelikož by narušovalo práva muslimské většiny. 

Čičerin nicméně namítl, že na této podmínce závisí sovětská pomoc.322 

Bekir Sami byl tímto prohlášením šokován. Na jeho námitku, že za takových okolností 

ztrácí sovětské přátelství pro Turecko cenu, jelikož RSFSR hodlá sledovat stejnou politiku 

jako Dohoda, Čičerin uvedl, že Dohoda chce velkou Arménii, zatímco sovětské Rusko jen 

malou oblast s arménským obyvatelstvem. Bekir Sami Bey však rozzlobeně poznamenal, že 

takový požadavek směruje proti územní celistvosti a hospodářským zájmům Turecka a 

nemůže být přijat. Byl však připraven doporučit své vládě, aby umožnila návrat a opětovné 

usídlení arménských uprchlíků. Jelikož Čičerin nebyl v této záležitosti ochoten ustoupit, Bekir 

Sami nakonec prohlásil, že nemá pravomoc přistoupit na takový požadavek a musí 

konzultovat svou vládu.323 Tímto prohlášením byly sovětsko-turecké rozhovory ukončeny. 

Člen kemalistické delegace Yusuf Kemal Bey se následně 2. září 1920 vydal s parafovaným 

návrhem smlouvy a částí – jedním milionem rublů ve zlatě – přislíbené finanční pomoci 

nazpět do Ankary.324 

Sovětský požadavek na odstoupení části území vyvolal mezi kemalistickým vedením šok. 

Ankara proto 16. října 1920325 po poradě s Yusufem Kemalem Beyem instruovala Bekira 

Samiho, aby sdělil sovětské vládě, že takový požadavek byl nepřijatelný, protože jeho přijetí 

by podkopalo důvěru tureckého národa ve vládu VNS. Bekir Sami měl současně požádat 

Čičerina o jeho stažení. Pokud by jej Moskva stáhla, byl Bekir Sami zmocněn podepsat 

sovětsko-tureckou smlouvu. V opačném případě pak měl zůstat v Moskvě a očekávat další 

instrukce.326  

Zbývá otázka, proč sovětská strana s takovou úporností trvala na postoupení části 

tureckého území Arménii. S velkou pravděpodobností, zde hrál roli motiv, který v sovětském 

jednání spatřoval i vedoucí turecké delegace Bekir Sami Bey. Bekir se domníval, že příčinou 

                                                            
322 Sonyel, Turkish diplomacy, 45. 
323 Ibid. 
324 Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 40. 
325 Yusuf Kemal Bey dorazil do Ankary až počátkem října 1920. 
326 Sonyel, Turkish diplomacy, 46. 
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sovětského požadavku byla snaha Moskvy posílit postavení svých příznivců v Arménii a tím 

diskreditovat dašnackou vládou nejen doma, ale i před evropským veřejným míněním.327  

Je ovšem také pravdou, že tato politika se v sovětském Rusku nesetkávala s všestranným 

přijetím. Š. Z. Eliava, designovaný sovětský diplomatický představitel v Turecku, již v září 

varoval, že je třeba skoncovat s dosavadní váhavou politikou vůči kemalistům.  

Eliava upozorňoval, že bez sovětské pomoci budou kemalisté brzy poraženi, což by pro 

sovětské Rusko mohlo mít množství negativních důsledků počínaje posílením britské pozice 

na Blízkém východě a nárůstem panislámských nálad konče. V krajním případě by pak 

sovětské Rusko mohlo v důsledku posílení panislámismu dočasně přijít i o strategicky 

důležité Baku. Eliava proto doporučoval okamžitě a rozhodným způsobem přistoupit k 

zajištění nejkratšího spojení mezi Anatólií a sovětským Ruskem přes Arménii. Předpokladem 

toho ovšem bylo co nejrychleji provést sovětizaci Arménie. Eliava se v této souvislosti 

vyjadřoval podivení nad tím, že sovětské Rusko, namísto toho, aby rázně podpořilo kemalisty, 

souhlasilo předat Arménům část erzurumského vilajetu a předalo jí město Šachtachty a správu 

tamní železnice do Džulfy. Eliava si od realizace svého plánu sliboval možnost provádět 

efektivní podporu kemalistů, kteří by tak byli schopni převzít břemeno boje s Brity, a dále 

likvidaci kontrarevolučních nadějí v Zakavkazsku, oslabení britského vlivu v perském 

Ázerbájdžánu a konečně neúspěch britského plánu na vytvoření kurdského nárazníkového 

státu.328 

Před nebezpečím, které mohl mít sovětský požadavek na postoupení části tureckého území 

Arménii pro stabilitu vlády Mustafy Kemala Paşi a v širším smyslu i pro další vývoj 

sovětsko-tureckých vztahů, varoval i tajemník sovětské diplomatické mise v Ankaře Ja. Ja. 

Upmal-Angarskij.329  

Upmal-Angarskij stál v čele sovětské diplomatické mise, která dorazila do Ankary 4. října 

1920.330 Po svém příjezdu vedl rozhovor se zastupujícím komisařem zahraničních věcí 

Ahmetem Muhtarem Beyem a s Mustafou Kemalem Paşou, kterému předal osobní 

poselství331 od G. V. Čičerina.332 O svých rozhovorech s oběma tureckými představiteli, jakož 

                                                            
327 Ibid., 45. 
328 Turcija, č. 20, s. 82–83. 
329 Ibid., č. 24, s. 85–86. 
330 Do čela mise byl oficiálně jmenován Š. Z. Eliava, který se ale pro zaneprázdněnost jinými úkoly, oficiálně 
však pro špatný zdravotní stav, nemohl svému poslání v Ankaře věnovat. Viz Gasratjan a Moisejev et al., SSSR i 
Turcija, 31. 
331 Mise kromě toho předala tureckým orgánům dalších 200,6 kg zlata ve zlatých cihlách v hodnotě 259 095 
zlatých rublů. Viz Gasratjan a Moisejev et al., SSSR i Turcija, 32. 
332 Gasratjan a Moisejev et al., SSSR i Turcija, 31. 



327 
 

i o svých pozorováních v Anatólii sepsal počátkem listopadu 1920 rozsáhlou zprávu 

věnovanou zejména vnitropolitické situaci v kemalistickém Turecku.333 

Mustafa Kemal si v rozhovoru s Upmalem-Angarskim stěžoval na chlad, který od počátku 

cítil ze strany Moskvy. Stěžoval si, že sovětské Rusko již v létě přislíbilo otevřít kavkazskou 

cestu, ale že se tak dosud nestalo. RSFSR se podle jeho názoru naopak angažovala spíše 

v opačném směru, přičemž narážel na předání železnice Šachtachty – Džulfa do správy 

Arménie. Zdálo se mu proto, že sovětské Rusko buď nemá dost síly, nebo nechce podpořit 

kemalisty v jejich boji s Dohodou. Kemal v této souvislosti dokonce vyjádřil přesvědčení, že 

veškerá morální síla ankarské vlády spočívala na spojenectví se sovětským Ruskem a její 

neúspěch v politice s Ruskem by silně oslabil její vliv na široké masy tureckého národa.334 

K záležitosti sovětského požadavku na postoupení části tureckého území Arménii pak 

prohlásil, že celou záležitost považuje za nedorozumění zapříčiněné špatnými informacemi 

Lidového komisariátu zahraničních věcí v Moskvě o skutečné situaci a složení obyvatelstva 

na uvedených územích. Vyjádřil naději, že toto nedorozumění bude možné vysvětlit a že se 

poté vytratí. 

Obdobně se v úvodních rozhovorech s Upmalem-Angarskim vyjadřoval i Ahmet Muhtar 

Bey, který si navíc stěžoval na agresivní politiku sovětského Ruska vůči tureckým, ale i 

ruským muslimům na Kavkaze. Vytkl také sovětskému představiteli, že sovětské Rusko není 

ochotno podniknout opatření ke zkrocení arménských ambic.335 

Stížnosti tureckých představitelů však měly pouze jeden cíl a to přimět sovětské Rusko ke 

vstřícnější politice.336 Na Upmala-Angarského to zjevně do určité míry zapůsobilo, protože ve 

svém telegramu Čičerinovi z 18. října 1920 varoval, že „neúspěšné řešení otázky Vanu – 

Bitlisu – Muşe bude rozhodující v našich dalších vzájemných vztazích s Tureckem a zbrzdí 

revoluční hnutí na Východě.“ 

 

4.2.3 Sovětské Rusko, kemalistické Turecko a arménská otázka 

Arménská otázka představovala vážnou komplikaci v sovětsko-tureckých vztazích. 

Zatímco pro kemalisty Arménie představovala překážku přímého spojení se sovětským 

Ruskem a současně i hrozbu poutající značné množství ozbrojených sil, cílem sovětského 

                                                            
333 Text zprávy viz Turcija, č. 27, s. 88–101. 
334 Turcija, č. 27, s. 94. 
335 Ibid., č. 27, s. 92. 
336 K  tureckým představám o sovětských záměrech v Zakavkazsku a Anatólii viz Sonyel, Turkish diplomacy, 
46–48. 
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Ruska byla sovětizace Arménie v rámci předválečných hranic, případě s dílčí výměnou 

obyvatelstva. 

Paralelně se sovětsko-tureckými rozhovory v Moskvě probíhala jednání mezi tureckou 

delegací a zástupci arménské vlády v čele s básníkem Levonem Šantem.337 Sovětské Rusko 

v těchto rozhovorech plnilo úlohu prostředníka, přičemž se snažilo zejména o ustanovení 

přesné hranice mezi oběma státy. Navrhovalo, aby byla zachována předválečná hranice s tím, 

že bude provedena oboustranná výměna obyvatelstva.338 Dohody se však nepodařilo 

dosáhnout. Zatímco turecká delegace trvala na průběhu hranice podle Národního slibu, tj. de 

facto podle brest-litevské mírové smlouvy,339 arménská delegace sice v principu uznala 

sovětský návrh, ale při pokusu o jeho konkretizaci se znovu ukázaly arménské územní 

ambice.340 Arménská delegace se nakonec odmítla vzdát myšlenky velké Arménie, tak jak ji 

ztělesňovala mírová smlouva mezi státy Dohody a Vysokou Portou, podepsaná mezitím 10. 

srpna 1920 v Sèvres u Paříže, a demonstrativně opustila Moskvu.341 Arménsko-turecké 

rozhovory tak skončily bez výsledku. 

Neúspěch arménsko-tureckých rozhovorů se současně dotkl i sovětsko-tureckých vztahů. 

Bekir Sami Bey dostal 2. září 1920 příkaz, aby otázku otevření kavkazské cesty použil jako 

nátlakový prostředek na sovětskou stranu v rámci rozhovorů o sovětsko-turecké smlouvě. 

Bekir měl sovětským představitelům pohrozit, že pokud by nebylo možné podepsat sovětsko-

tureckou smlouvu, byla by turecká strana nucena dosáhnout při první vhodné příležitosti 

otevření pozemního spojení s Ázerbájdžánem pomocí fait accompli proti Arménii a to aniž by 

čekala na sovětský souhlas.342 

Ukončení arménsko-tureckých rozhovorů se současně stalo impulsem k obnově 

ozbrojeného konfliktu. Válka začala 24. září 1920 arménským útokem. Kemalisté však byli 

připraveni a čtyři dny později přešli sami do protiútoku. Koncem září 1920 obsadili 

Sarykamiš a dočasně přerušili svůj postup, aby se před konečnou porážkou Arménu ujistili, že 

Řekové nevyužijí tureckého angažmá na Východě a nevpadnou jim ze západu do zad.343 

Kemalisté následně obnovili svůj postup a 30. října 1920 obsadili důležitou pevnost Kars a 7. 

listopadu 1920 pak železniční uzel Alexandropol. Arménská vláda byla poté nucena požádat o 

příměří. Turecká strana v následujících mírových rozhovorech předložila tvrdé mírové 

                                                            
337 Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 38.  
338 DVP SSSR II, příloha č. 7, s. 726. 
339 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 180. 
340 DVP SSSR II, příloha č. 7, s. 726.  
341 Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 39. 
342 Sonyel, Turkish diplomacy, 48. 
343 Wanner, Krvavý zrod, 141. 
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podmínky. Vedle předání značné části arménské výzbroje kemalisté požadovali také 

postoupení kontroly nad arménskými železnicemi.344 Následně začaly v Alexandropolu 

mírové rozhovory, jejichž výsledkem byla mírová smlouva podepsaná 2. prosince 1920. 

Arménie byla na jejím základě nucena odstoupit kemalistickému Turecku území Karsu, 

Ardahanu, zatímco oblast Nachičevanu, Šachtachty a Šarura měla získat autonomii a de facto 

připadla pod turecký protektorát. Arménie se dále musela vzdát vlastních ozbrojených sil, 

vyjma četnictva a nepočetného oddílu pohraniční ochrany, a odstranit ze státní správy osoby 

spojené s myšlenkou Velké Arménie. Dále byla nucena se zříci tranzitních cel a až do 

uzavření všeobecného míru předat kemalistickému Turecku kontrolu nad svými železnicemi a 

ostatními prostředky spojení. Musela také prohlásit za neplatné všechny smlouvy, které dříve 

uzavřela a které se nějakým způsobem týkaly Turecka. Smlouva dále formálně garantovala 

návrat uprchlíků a rovnost práv muslimů na území zbývajícího arménského státu.345 

Jaké stanovisko k tureckému postupu zajímala Moskva? Moskva od počátku neprojevovala 

žádnou zvláštní snahu v konfliktu se angažovat. Například na arménskou snahu získat 

sovětskou podporu reagovala již v polovině září značně zdrženlivě.346 Když pak koncem září 

1920 došlo k obratu na frontě a Arménie se obrátila na sovětské Rusko s prosbou, aby 

zastavilo turecký postup, Moskva podmínila svou intervenci v arménský prospěch tím, že 

Jerevan se vzdá sèvreské mírové smlouvy a dočasně předá železnici Šachtachty – Nachičevan, 

která měla strategický význam pro dodávky sovětské pomoci do kemalistického Turecka, do 

sovětských rukou.347 Arméni to však odmítli. 

Moskva také musela v arménské otázce brát ohledy na své vztahy s Velkou Británií. 

Vedoucí sovětské obchodní delegace v L. B. Kameněv a L. B. Krasin se již 4. srpna 1920 na 

schůzce s britským premiérem zavázali, že Moskva se vzdá veškeré protibritské činnosti 

v Asii. Počátkem října 1920 pak britská vláda adresovala do Moskvy dvě nóty, ve kterých 

sovětské Rusko obvinila z protibritské činnosti v celé řadě asijských zemí včetně Kavkazu. 

Kromě toho obvinila Moskvu, že ve spolupráci s kemalisty připravuje protibritské spiknutí 

v Malé Asii.348  

Existoval ale další možný důvod, proč turecký postup nechával sovětské vedení dlouho 

v klidu. Ačkoliv je proto minimum důkazů, lze se domnívat, že mezi sovětským Ruskem a 

kemalisty byla po neúspěchu arménsko-tureckých rozhovorů v Moskvě dohodnuta jakási linie 

                                                            
344 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 184–185. Znění tureckých mírových podmínek viz 
Turcija, č. 26, s. 87–88. 
345 Text smlouvy viz Rossija i Turcija, 212–214. 
346 Wanner, Krvavý zrod, 139. 
347 Sonyel, Turkish diplomacy, 50. Srovnej Turcija, č. 22, s. 84–85. 
348 DVP SSSR III, č. 128, s. 242 a č. 170, s. 318–320. 
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maximálního tureckého postupu. Lze se tak předpokládat minimálně z Čičerinovy odpovědi 

na šifrovaný telegram G. K. Ordžonikidzeho z 5. října 1920, ve kterém varoval Čičerina před 

nebezpečím pádu Karsu do tureckých rukou. Ordžonikidze v telegramu navrhoval, v případě, 

že by se Turci zmocnili Karsu, přimět arménskou vládu, aby dala souhlas k okupaci Arménie 

sovětskými vojsky, aby tak bylo zabráněno dalšímu postupu Turků.349 Čičerin, který se obával 

vměšování dohodových mocností, v odpovědi požádal Ordžonikidzeho, aby upozornil 

kemalisty před dalším postupem do arménského vnitrozemí na to, že: „bylo dohodnuto, že 

nepostoupí dále za Vám známou linii. Jestli postoupí, tak tím poruší všechny dohody.“350  

Jisté ovšem je, že v Moskvě nepanovala stran přístupu k otázce arménsko-turecké války 

úplná shoda. Např. J. V. Stalin považoval výše zmírněné Ordžonikidzeho obavy za přehnané a 

Čičerinovu odpověď za nevhodnou, protože: „postup Turků žene vodu na náš mlýn.“351 

Čičerin se naopak nadále přidržoval svého stanoviska.352 Upmal-Angarskij pak skutečně 

požádal kemalistickou vládu o zastavení postupu a nabídl sovětské prostřednictví.353  

Zatímco Moskva, pokud šlo o přístup k arménsko-turecké válce, váhala, sovětští vedoucí 

představitelé na v Zakavkazsku měli ve věci poměrně jasno. Jak Kavkazské byro ÚV KSR[b], 

tak přirozeně také Ústřední výbor KS[b] Arménie se vyslovovaly pro podniknutí rozhodných 

akcí s cílem nastolení sovětské moci v Arménii.354 Obdobně jasno mělo ve věci také vedení 

sovětského Ázerbájdžánu, které již 16. září, tj. osm dní před otevřeným vypuknutím 

arménsko-tureckého konfliktu, na společném zasedání Politbyra a Orgbyra ÚV ÁKS[b], na 

kterém byla projednávána situace v Turecku a postavení Mustafy Kemala, přijalo rozhodnutí 

připravit a provést sovětizaci Arménie. Tím by se podle mínění výše uvedených orgánů 

ulehčil boj proti Dohodě na Blízkém východě v Gruzii.355  

Moskva se k podobnému rozhodnutí dopracovala až v polovině října 1920. Čičerin, 

znepokojený vývojem arménsko-tureckého konfliktu tehdy předložil návrh Politbyru ÚV 

KSR[b], na jehož základě se Politbyro 1) mělo připojit k mínění Kavkazského byra ÚV KSR[b] 

a ÚV KS[b]A, 2) poskytnout Arménii veškerou pomoc s cílem zastavení dalšího tureckého 

postupu, a za 3) podpořit novou sovětskou vládu Arménie. Na schůzi Politbyra ÚV KSR[b], 

                                                            
349 Turcija, č. 21, s. 83–84. 
350 Ibid., č. 21, s. 84. 
351 Ibid. 
352 Ibid., č. 25, s. 86. 
353 Sonyel, Turkish diplomacy, 51. 
354 Nadžafov, Lico vraga, 258. 
355 Ibid., 258–259. 
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která se konala 13. října 1920, Čičerinův návrh podpořil také V. I. Lenin. Schůze pak 

následujícího dne návrh přijala.356 

Sovětské vedení v Moskvě se v této otázce zcela jistě nacházelo pod tlakem okolností a 

současně i sovětských představitelů působících na Kavkaze. Např. po pádu Karsu se na 

Lenina obrátili Š. Z. Eliava, D. E. Stočkov, N. K. Narimanov a M. L. Pavlovič s dopisem, ve 

kterém vyzvali sovětskou vládu k ráznému postupu proti kemalistům, jejichž armáda se podle 

autorů dopisu chystala okupovat Arménii a vyhubit arménský národ.357 

Sovětské orgány na Kavkaze se zároveň začaly připravovat na sovětizaci Arménie. Na 

společném zasedání Kavkazského byra ÚV KSR[b] a ÚV ÁKS[b] 9. listopadu 1920 bylo 

rozhodnuto rozvinout energickou činnost s cílem svržení arménské vlády za pomoci jednotek 

ruské 11. armády.358  

Moskva mezitím zastavila další dodávky zbraní kemalistům a pokusila se zprostředkovat 

mezi oběma válčícími stranami mír. Vzhledem k tomu, že obě strany se sovětským 

prostřednictvím souhlasily, Čičerin se 11. listopadu 1920 obrátil na vlády Arménie a 

kemalistického Turecka s výzvou k zastavení válečných operací a informoval je, že na bojiště 

vysílá svého zplnomocněnce P. G. Mdivaniho.359 Sovětské Rusko poté navrhlo arménské 

vládě, aby dala souhlas se vstupem sovětských vojsk na arménské území. To však Arméni 

odmítli.360 Navíc, 24. listopadu 1920 Kâzim Karabekir Paşa sdělil sovětskému 

diplomatickému představiteli v Arménii B. V. Legranovi, který toho dne dorazil do 

Alexandropolu, že s ohledem na skutečnost, že arménská delegace přijala turecké podmínky, 

již není sovětské prostřednictví nutné.361  

V Moskvě se diskutovalo o dalším postupu. Lenin se tentokrát během schůze Politbyra ÚV 

KSR[b], která se uskutečnila v sobotu 27. listopadu 1920 a na které byla mj. projednávána 

Stalinova zpráva z jeho nedávné cesty do Baku,362 vyslovoval pro maximálně smířlivou 

politiku vůči Turecku i Arménii, směřující hlavně k tomu, aby se sovětské Rusko vyhnulo 

přímé účasti v ozbrojeném konfliktu. Navrhoval vytyčit jako hlavní sovětský úkol zajištění 

obrany Ázerbájdžánu v Zakavkazsku a sousedních oblastech a trvalé ovládnutí Kaspického 

                                                            
356 Azıbekova, Mnacakanjan a Traskunov, Sovětskaja Rossija i borba za ustanovlenije, 191. 
357 Gökay, Clash of Empires, 85. 
358 Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 54. Výše zmíněné rozhodnutí bylo pravděpodobně připraveno 
po dohodě s J. V. Stalinem, který tehdy pobýval v Baku. 
359 DVP SSSR III, č. 173, s. 325. 
360 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 187. 
361 Turcija, č. 32, s. 105. 
362 J. V. Stalin byl poslán do Baku s cílem uspořádat sovětskou politiku na Kavkaze a na Východě. Viz Moisej 
Aronovič Persic, ed., Persidskij front mirovoj revolucii. Dokumenty o sovětskom vtorženii v Giljan (1920–1921) 
(Moskva: Kvadriga, 2009), č. 132, s. 250 (dále jen Persidskij front). 
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moře. Z tohoto důvodu doporučoval neklást si za úkol tažení proti Gruzii, Arménii či Persii.363 

Leninův návrh byl následně politbyrem přijat.364  

Navzdory právě přijatému rozhodnutí se J. V. Stalin, který se osobně účastnil výše 

zmíněné schůze politbyra, rozhodl jednat. Ještě téhož dne telefonicky nařídil předsedovi 

Kavkazského byra ÚV KSR[b] G. K. Ordžonikidzemu, aby zahájil akce.365 O dva dny později 

předal Legran arménské vládě ultimátum, které požadovalo předat moc do rukou Revolučního 

výboru Arménie, který kontrolovali místní komunisté. Současně s tím jednotky ruské 11. 

armády překročily arménské hranice. Arménská vláda nakonec zvolila „menší zlo“ a začala 

vyjednávat s Revolučním výborem. Následně pak odstoupila a 2. prosince 1920, v den, kdy 

do Jerevanu vstoupila Rudá armáda, byla v Arménii vyhlášena sovětská moc.  

Nová sovětská vláda Arménie odmítla uznat alexandropolskou mírovou smlouvu, s tím, že 

dašnacká vláda, jejíž delegace 2. prosince 1920 smlouvu v Alexandropolu podepsala, již 29. 

listopadu 1920 ztratila legitimitu. Současně jednotky 11. armády zaujaly pozice proti 

tureckým. Osm dní po podpisu mírové smlouvy v Alexandropolu, 10. listopadu 1920, se 

lidový komisař zahraničních věcí A. Bekzadjan nové sovětské vlády Arménie obrátil nótou na 

zastupujícího kemalistického komisaře zahraničních věcí Ahmeta Muchtara Beye, v níž jej 

vyzval k uznání neplatnosti alexandropolské mírové smlouvy. Bekzadjan v nótě vyjádřil své 

přesvědčení, že po vyhlášení sovětské moci v Arménii byla vyloučena jakákoliv možnost 

nepřátelských střetů, a že vzájemné vztahy obou států tak bylo možno založit na zcela nových 

základech – na vzájemném uznání spravedlivých práv a zabezpečení možnosti každého 

národa svobodně a bez překážek se rozvíjet. Vyzval proto tureckou stranu k ukončení politiky 

nesmiřitelného nepřátelství vůči Arménii, včetně represí vůči arménskému civilnímu 

obyvatelstvu a navrhl svolat do Jerevanu, Baku nebo Alexandropolu konferenci 

k vypracování nové dohody odpovídající podmínkám vytvořeným vyhlášením sovětské 

republiky v Arménii.366  

Ahmet Muchtar Bey se v reakci na arménskou nabídku nótou z 15. prosince 1920 obrátil 

na Moskvu s dotazem, jakou politiku hodlalo sovětské Rusko provádět v arménské otázce. 

Zároveň upozornil, že turecká strana považuje mír z Alexandropolu za v souladu s principy 

práva na sebeurčení národů, jelikož Turecko anektovalo pouze území s tureckým 

                                                            
363 Vladimír Iljič Lenin, Sebrané spisy, sv. 42 (Praha: Svoboda, 1989), 65. 
364 Persidskij front, č. 172, s. 358. 
365 Gökay, Clash of Empires, 86. Viz též Wanner, Krvavý zrod, 142. 
366 DVP SSSR III, č. 217, s. 378–379. 
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obyvatelstvem. Současně vyjádřil obavy, že návrat těchto území pod arménskou správu by byl 

jen předehrou k pronásledování místního tureckého obyvatelstva v budoucnosti.367  

Moskva krátce na to odpověděla Čičerinovým prostřednictvím prakticky ve stejném duchu, 

v jakém se vyslovil Bekzadjan. Sovětské Rusko mělo nadále zájem udržovat s kemalisty 

přátelské vztahy, přinejmenším ve snaze bránit jim tímto způsobem v krocích, které by byly 

zaměřeny proti sovětským zájmům. Zároveň však bylo potřeba projevit vůči kemalistům i 

jistou tvrdost,368 a odkázat turecké nároky do patřičných mezí. Moskva proto sice přestala 

trvat na postoupení části tureckého území (části vilajetů Bitlis a Van) Arménii, jak o tom 

v závěru prosince 1920 informoval P. G. Mdivani turecké představitele v Karsu369 a byla (na 

rozdíl Jerevanu) připravena akceptovat část tureckých nároků – mj. souhlasit s připojením 

Karsu a Ardahanu k Turecku – avšak trvala na okamžitém vyklizení zbylého arménského 

území (zejména Alexandropolu) tureckou armádou. 

Čičerin proto ve své odpovědi na dotaz Ahmeta Muchtara Beye uznal, že k násilnostem, 

kterých se dopustila dašnacká vláda, nemohla turecká strana zůstat lhostejná, nicméně vyjádřil 

přesvědčení, že nová sovětská vláda Arménie změnila svou politiku vůči místnímu 

muslimskému obyvatelstvu. S ohledem na to Čičerin kemalisty požádal o vyklizení 

Alexandropolu a všech dalších arménských území mimo oblast Karsu s tím, že jejich okupace 

podle sovětského mínění nepředurčuje konečnou turecko-arménskou hranici.370 Sovětské 

Rusko také současně s tím na znamení důvěry ke kemalistům obnovilo dodávky zbraní a zlata 

do Turecka.371 Zároveň došlo i k propuštění dvou tureckých dělových člunů, které byly během 

kemalistického postupu na Arménii zadrženy v Novorossijsku, kterýžto incident značně 

přispěl k ochlazení vzájemných vztahů.372 

Turecká strana sice uvítala stanovisko Moskvy, zejména pokud se týkalo územních 

ústupků ve prospěch Arménie, nicméně nadále se zdráhala arménským požadavkům plně 

ustoupit. Arménii, byť i sovětské, nadále nedůvěřovala. Souhlasila sice s myšlenkou smluvní 

úpravy vztahů s arménskou sovětskou vládou, avšak nadále trvala na tom, aby tato smluvní 

úprava byla založena na alexandropolské mírové smlouvě. Na podporu svých územních 

nároků pak Ahmet Muchtar Bey argumentoval výsledky plebiscitu, který byl proveden již 

                                                            
367 Ibid., č. 229, s. 397. 
368 Ibid., č. 213, s. 374. 
369 Mdivani celou záležitost s postoupení části vilajetů Van a Bitlis Arménii označil za nedorozumění. Viz 
Sonyel, Turkish diplomacy, 61. Viz též DVP SSSR III, č. 259, s. 469. 
370 DVP SSSR III, č. 229, s. 393. Viz též DVP SSSR III, č. 218, s. 380 
371 Veškerý materiál a zejména zlato však měl být vydáván postupně.  
372 Gökay, Clash of Empires, 86. 
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v roce 1918. Trval také na omezeních pro arménské ozbrojené síly.373 Turci kromě toho 

odmítali akceptovat ruské snahy o zprostředkování.374 

Arménská vláda ale odmítla turecký postoj akceptovat. Bekzadjan ve své nótě z 8. ledna 

1921 vyjádřil podiv nad tureckým postojem ve vztahu k alexandropolské mírové smlouvě. 

Ačkoliv připustil plebiscit jako jeden z možných způsobů řešení teritoriálních sporů, 

s ohledem na vývoj událostí v posledních letech ztratil plebiscit podle jeho názoru, pokud šlo 

o oblasti, které si Turecko nárokovalo, jak svůj normální politický význam, tak i praktickou 

možnost svého použití. Bekzadjan také protestoval proti turecké snaze udržet ve vztahu 

k Arménii omezující podmínky týkající se ozbrojených sil a trval na stažení tureckých 

jednotek z oblasti Alexandropolu a na urychlené navrácení arménských zajatců.375  

S ohledem na tureckou neústupnost však byla Arménie nakonec nucena vzdát se vlastní 

iniciativy a ponechat dořešení teritoriálních otázek na připravovanou rusko-tureckou 

konferenci v Moskvě, s čímž byla srozuměná i turecká strana.376 Diplomatická přestřelka 

ovšem bez ohledu na to nadále pokračovala. Arménská a ruská strana si nadále stěžovaly na 

pokračující tureckou vojenskou přítomnost na arménském území a na chování tureckých 

vojsk vůči arménskému civilnímu obyvatelstvu.377  

Kemalistické Turecko nicméně trvalo na svém dosavadním stanovisku. Pokračující 

tureckou okupaci Alexandropolu pak zdůvodňovalo mj. arménskou liknavostí a zadržováním 

zbraní, které měla Arménie na základě alexandropolské mírové smlouvy vydat Turecku.378 

Nakonec však byli kemalisté nuceni smířit s tím, že získat území za historickými hranicemi 

ruské Arménie se jim nepodaří.379 Na rozdíl od ázerbájdžánského případu tak v případě 

Arménie nedošlo ke shodě mezi sovětskými a kemalistickými zájmy. Kemalisté počítali, že 

získají kontrolu nad celou Arménií. Tomu však zabránilo vyhlášení sovětské moci v této 

zakavkazské republice a zejména příchod jednotek ruské 11. armády. Sovětský postup proto 

vyvolal nejen vzájemné napětí, ale také turecké protesty. Turci se nakonec vzdali dalšího 

postupu do Arménie a smířili s „pouhým“ ziskem Karsu a Ardahanu. Výměnou za to sovětská 

vláda rezignovala na svůj dřívější požadavek úpravy arménsko-tureckých hranic ve prospěch 

Arménie. Je však očividné, že vyhlášení sovětské moci v Arménii, jakkoliv bylo provedeno 

v rozporu s rozhodnutím výše zmíněné schůze Politbyra ÚV KSR[b], fakticky zachránilo 

                                                            
373 DVP SSSR III, č. 251, s. 453. 
374 Ibid., č. 258, s. 468. 
375 Ibid., č. 251, s. 453–454. 
376 Ibid.  
377 Viz např. DVP SSSR III, č. 267, s. 479, č. 270, s. 484–487 apod. 
378 DVP SSSR III, č. 270, s. 487–488. 
379 Wanner, Krvavý zrod, 142. 
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existenci Arménie jako jednoho státu v jeho přirozených hranicích. V důsledku arménské 

otázky však došlo k ochlazení vztahů mezi sovětským Ruskem a kemalistickým Tureckem.  

 

4.2.4 Sovětské Rusko, kemalistické Turecko a gruzínská otázka 

Na přelomu let 1920 a 1921 zatěžovalo sovětsko-turecké vztahy vedle arménské otázky 

ještě několik dalších nevyřešených problémů. V první řadě to byla otázka Gruzie a dále 

nejasný vztah kemalistů k levicovým a prosovětským hnutím. Dále zde pak bylo ještě několik 

menších komplikací, jako například zacházení sovětských úřadů s kavkazskými muslimy či 

spory týkající se Nachičevanu. Vzájemné vztahy také nadále komplikovala skutečnost, že 

mezi oběma státy doposud nedošlo k výměně řádných diplomatických představitelů. 

V Ankaře sice již od října 1920 působila sovětská diplomatická mise, v jejímž čele 

prozatímně stál Ja. Ja. Upmal-Angarskij, avšak designovaný sovětský diplomatický 

představitel P. G. Mdivani v závěru listopadu 1920 dorazil pouze do hlavního stanu tureckých 

sil na východní (kavkazské) frontě v Alexandropolu. Zde jej dočasně zadržely komplikace 

spojené s arménskou otázkou. Turecká strana se však současně obávala propustit Mdivaniho a 

jeho početný – dvěstěčlenný – doprovod dále a to navzdory tomu, že Mdivani s sebou vezl 

500 kg zlata. Mdivaniho doprovod totiž s sebou vezl velké množství radiotelegrafního 

vybavení a z velké části jej tvořili telegrafisté. Část tureckých představitelů, mj. náčelník 

generálního štábu İsmet Paşa, se proto obávala, mj. s ohledem na tlak vyvíjený Upmalem-

Angarskim v záležitosti legalizace Komunistické strany Turecka (k tomu viz dále), že úkolem 

takto početné sovětské mise je vyvolat v Turecku revoluci a převzít místní správu.380 Turecká 

tajná policie proto pro jistotu bedlivě sledovala každou osobu přijíždějící z RSFSR a všechny 

podezřelé osoby bez diplomatického statutu deportovala do Batumi.381 

Jestliže v Ankaře působila jen nevelká sovětská diplomatická mise,382 z turecké strany 

chybělo diplomatické zastoupení v sovětském Rusku úplně. Teprve 21. listopadu 1920 byl 

kemalistickým zástupcem v Moskvě jmenován dosavadní velitel kemalistických vojsk na 

západní (proti Řecku) frontě a blízký spolupracovník Mustafy Kemala Ali Fuat Paşa, který se 

neprodleně vydal na cestu.383 

                                                            
380 Sonyel, Turkish diplomacy, 56. 
381AVP RF, f. 04, op. 39, p. 233, d. 53 019, l. 21. Turecké úřady se dokonce pokoušeli získat od trabzonské 
pobočky (jejímž úkolem bylo udržovat spojení mezi Ankarou a RSFSR) sovětské diplomatické mise ujištění, že 
se nezabývá komunistickou propagandou. Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 233, d. 53 019, l. 21. 
382 K 15. prosinci 1920 zahrnovala včetně prozatímního vedoucího Ja. Ja. Upmala-Angarského dvacet tři osob. 
Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 233, d. 53019, l. 60. 
383 Sonyel, Turkish diplomacy, 61. Viz též Turcija, č. 30, s. 104. 
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Nejvýznamnější problém v sovětsko-tureckých vztazích po uzavření arménské záležitosti 

však představovala otázka Gruzie. Otázka Gruzie se otevřela s ustavením sovětské režimu 

v Arménii. Debata o Gruzii začala v rámci sovětského vedení v souvislosti s politikou vůči 

kemalistickému Turecku. Sovětské vedení se totiž stále obávalo obratu kemalistické politiky 

ve prospěch Dohody. V takovém případě by Gruzie hrála zásadní roli. Naproti tomu ustavení 

sovětského režimu v Gruzii by umožnilo vytvořit vůči kemalistickému Turecku jednotnou 

hranici, což by zjednodušilo mnohé další sporné otázky vzájemných vztahů.  

 Ani ne čtrnáct dní po vyhlášení sovětské Arménie, 15. prosince 1920, bylo na zasedání 

Kavkazského byra ÚV KSR[b] rozhodnuto o pokračování ofenzívy proti Gruzii. Rozhodnutí 

bylo poté zasláno do Moskvy k potvrzení Ústředním výborem KSR[b]. Lenin se však zdráhal 

tento krok učinit. Schválil jen poskytnutí pomoci gruzínským bolševikům. Vedly jej k tomu 

dva důvody. V říjnu 1920 vstoupilo v platnost příměří mezi sovětským Ruskem a Polskem a v 

listopadu 1920 byly zbytky Vrangelovy armády evakuovány do Cařihradu. Občanská válka 

tak v podstatě skončila. Před sovětským vedením se otevřela potřeba obnovit sovětské 

hospodářství a stabilizovat krajně napjatou domácí sociální situaci. Lenin proto od na přelomu 

let 1920 a 1921 usiloval o zlepšení vztahů s evropskými mocnostmi, které byly důležitým 

předpokladem obnovy sovětského hospodářství a vnitropolitické stabilizace. Sovětsko-britská 

jednání v Londýně se toho času již blížila ke svému závěru. Otevřený útok na Gruzii, jejíž 

menševická vláda požívala v Evropě jisté sympatie, by mohl toto zlepšení vztahů se 

evropskými mocnostmi ohrozit. Na VIII. sjezdu sovětů proto Lenin 21. prosince 1920 žádal 

vyhnout se čemukoliv, co by mohlo sovětské Rusko opět vtáhnout do války. Na přímou 

otázku týkající se Gruzie pak opověděl značně vyhýbavě.384  

Druhou příčinou, která vedla Lenina k opatrnému postupu vůči Gruzii, bylo zhoršení 

vztahů s kemalistickým Tureckem v důsledku arménské otázky. Turci se stále odmítali smířit 

s tím, že sovětská strana nepřijala alexandropolský mír. Kromě toho nebylo jasné, zda 

kemalisté, kteří doposud v zásadě podporovali snahu Moskvy o podřízení Zakavkazska 

sovětskému vlivu, nezmění v případě Gruzie svou dosavadní relativně zdrženlivou politiku. 

Kemalistické armády stály na gruzínských hranicích a nebylo jasné, zda by se navzdory 

určitým kemalistickým výzvám385 k sovětskému postupu vůči Gruzii, nakonec do konfliktu 

také nezapojily, byť třebas jen proto, aby ankarské vládě zajistily její díl kořisti – Moskva se 

                                                            
384 Lenin, Sebrané spisy, sv. 42, 145. Viz též Gökay, Clash of Empires, 87.  
385 Šlo například o prohlášení Kâzima Karabekira Paşi k B. V. Legranovi z 2. prosince 1920, když turecký 
generál zdůraznil nutnost likvidace menševické Gruzie, s tím, že předpokládal, že gruzínské hlavní město Tiflis 
bude zabráno sovětskými vojsk. Viz Turcija, č. 31, s. 105. 
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v této souvislosti obávala zejména tureckých aspirací ohledně připojení Batumi.386 Tureckou 

vojenskou intervenci do gruzínských záležitostí však Moskva v žádném případě nemohla 

potřebovat. Nešlo ale jen o Batumi, jehož zábor tureckou stranou byl samozřejmě pro Moskvu 

naprosto nepřijatelný.387 Vstup kemalistických vojsk do Gruzie mohl vyvolat zásah vojsk 

Dohody, který by dále zkomplikoval případnou sovětizaci Gruzie, pokud by se pro ni Moskva 

nakonec rozhodla. Čičerin proto považoval za nutné vyvíjet tlak na kemalistické Turecko, aby 

se až do uzavření smlouvy se sovětským Ruskem vzdalo dalšího samostatného postupu 

v gruzínské otázce.388 Všechny teritoriální otázky pak měly být řešeny během připravované 

sovětsko-turecké konference v Moskvě. 

Z Gruzie mezitím začaly přicházet poplašné zprávy. Podle informací sovětské 

diplomatické mise v Gruzii tamní turecký diplomatický představitel Kâzim Bey již 

v listopadu 1920 naznačil gruzínským představitelům, že turecká vláda měla zájem na 

zachování nezávislosti Gruzie. Podle dalších informací z prosince 1920 pak kemalisté údajně 

slíbili Gruzii aktivní podporu.389 Ačkoliv Ankara nadále zastávala ve vztahu ke Gruzii 

relativně zdrženlivou politiku, bylo jisté, že gruzínská menševická vláda měla zájem získat 

tureckou podporu proti případné sovětské invazi. V závěru listopadu 1920 se oficiálně obrátila 

na Ankaru s nabídkou začít rozhovory, které měly vést k vyjasnění vzájemných vztahů a 

k uznání Gruzínské republiky v hranicích určených smlouvou mezi sovětským Ruska a Gruzií 

z května 1920. Kemalisté sice krátce nato „na důkaz přátelských pocitů“ informovali 

sovětskou stranu o gruzínské nabídce a požádali Moskvu o stanovisko k celé záležitosti a 

rovněž o postoupení textu rusko-gruzínské smlouvy,390 avšak obavy části sovětského vedení 

z tureckých aktivit v Gruzii to nijak nerozptýlilo. Nehledě na to, Moskva v oficiální odpovědi 

označila uzavření dohody mezi Gruzií a Tureckem na výše uvedeném základě za žádoucí 

z hlediska tureckých i sovětských zájmů.391 

Obdobně se gruzínská vláda snažila získat podporu od designovaného kemalistického 

diplomatického představitele v Moskvě Aliho Fuata Paşi, který se počátkem prosince 1920 na 

týden zastavil v gruzínském hlavním městě.392 Ačkoliv Ali Fuat Paşa byl mnohem 

zdrženlivější, než Kâzim Bey, bylo jasné, že případné řešení otázky sovětizace Gruzie se 

neobejde bez dalšího sovětsko-tureckého dorozumění. 

                                                            
386 Turcija, č. 32, s. 105. Viz též DVP SSSR III, č. 213, s. 374. 
387 DVP SSSR III, č. 267, č. 479. 
388 Turcija, č. 32, s. 105.  
389 Gökay, Clash of Empires, 88. 
390 DVP SSSR III, č. 229, s. 396–397.  
391 Ibid., č. 229, s. 393. 
392 Wanner, Krvavý zrod, 155–156. 
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Obavy části sovětských představitelů z tureckých aspirací v Gruzii dále vzrostly, když 

turecká vláda v lednu 1921 přednesla ve Velkém národním shromáždění oficiální prohlášení 

týkající se osudu Batumi. Turecká vláda se v něm vyslovila pro co nejrychlejší navrácení 

tohoto města Turecku.393 Současně s tím se začaly vyostřovat sovětsko-gruzínské vztahy. 

Gruzínská policie na konci roku 1920 pozatýkala čelné gruzínské komunisty. Současně 

zesílily pohraniční incidenty na hranici s Ázerbájdžánem. Kavkazské byro ÚV KSR[b] v čele 

s G. K. Ordžonikidzem, podporované J. V. Stalinem, za této situace v lednu 1921 zopakovalo 

svou žádost o potvrzení postupu sovětských vojsk do Gruzie. Žádost byla tentokrát podpořena 

Čičerinem, který v předloženém memorandu považoval situaci v Gruzii za příhodnou pro 

sovětský zásah. Čičerin se obával, že pokud nebude podniknuta okamžitá akce, mohli by 

situace využít kemalisté. Turecká armáda by mohla vstoupit do Gruzie z jihu a poskytnout 

gruzínské vládě vojenskou podporu. Pak by již bylo na sovětský zásah příliš pozdě.394 

Ve prospěch sovětského zásahu v Gruzii hovořily i informace sdělené L. B. Krasinem 

z Londýna. Jestliže doposud se sovětští představitelé obávali britské intervence v Gruzii a 

zejména předání Batumi pod britskou správu,395 z Krasinových prosincových rozhovorů 

s britským premiérem D. Lloydem Georgem vyplynulo, že Britové nyní považovali celý 

Kavkaz za sovětskou sféru vlivu.  

Nehledě na vzrůstající tlak, V. I. Lenin na schůzi Ústředního výboru KSR[b], která se 

uskutečnila 24. ledna 1921, odmítl Stalinův návrh, aby Ordžonikidzemu byla svěřena 

okamžitá příprava prosovětského povstání v Gruzii, které mělo tvořit první krok k nastolení 

sovětské moci v Gruzii. Namísto toho Lenin prosadil, aby stanovisko k celé záležitosti 

vypracovala komise ve složení Stalin, Trockij a Čičerin, jejíž složení mu mělo garantovat, že 

celá záležitost skončí ve slepé uličce.396  

Nehledě na Leninův odpor, Stalin se tentokrát, stejně jako v případě Arménie, rozhodl 

jednat na vlastní pěst bez vědomí ostatních členů sovětského vedení. Na konci ledna 1921 tak 

gruzínští komunisté dostali od Kavkazského byra KSR[b] příkaz začít připravovat povstání.397 

Ze Stalinova hlediska k tomu byl nejvyšší čas. Počátkem února 1921 se totiž situace vyostřila 

poté, co turecká vláda předložila Gruzii ultimatum požadující okamžité vyklizení oblasti 

Artvinu a Ardahanu. Gruzínské vládě, která se ocitla v izolaci, tak nezbylo nic jiného, než 

přistoupit na turecké požadavky a začít rozhovory o uzavření turecko-gruzínské dohody o 

                                                            
393 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 191. 
394 Gökay, Clash of Empires, 89. 
395 Jan Marinus Meijer, ed., The Trotsky Papers 1917–1922, sv. II (Haag – Paříž: Mouton, 1971), č. 644, s. 358 
(dále jen The Trotsky Papers II). 
396 Stephen Blank, „The Soviet conquest of Georgia“, Central Asian Survey 12, č. 1 (1993): 40. 
397 Gökay, Clash of Empires, 89. Viz též Blank, „The Soviet conquest of Georgia“, 41. 
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hranicích.398 Krátce na to, v noci z 11. na 12. února 1921 vypuklo na Ordžonikidzeho popud 

povstání proti gruzínské vládě ve sporné pohraniční oblasti Borčalo, a v návaznosti na to se 

zde ze členů Komunistické strany[bolševiků] Gruzie ustavil gruzínský Revoluční výbor. Teprve o 

dva dny později se o celé záležitosti dozvěděla většina sovětského vedení včetně Lenina a 

Trockého. Ústřední výbor KSR[b] následně zaslal Ordžonikidzemu a Revolučnímu 

vojenskému výboru 11. armády opatrný souhlas s tím, aby 11. armáda přišla gruzínským 

povstalcům na pomoc, ovšem pod podmínkou zachování mezinárodních norem a výhledu na 

zcela jisté vítězství.399 Nedlouho poté, 16. února 1921 překročila čtyřiceti tisícová 11. armáda 

gruzínské hranice a o týden později vstoupila do gruzínského hlavního města Tbilisi.400 

Současně s tím byla v Gruzii vyhlášena sovětská moc. 

 Na rozdíl od případů Ázerbájdžánu a Arménie byla celá záležitosti značně riskantní. Podle 

varování Hlavního velitele ozbrojených sil RSFSR S. S. Kameněva ze 17. února 1921 měla 

11. armáda sice dost sil na překonání odporu gruzínských vojsk, sovětská vojska na Kavkaze 

však nebyla připravena na vleklý konflikt. Nešlo ani tak o nedostatek vojáků, jako spíše o 

logistické problémy. Situace v zásobování sovětských armád na Kavkaze byla krajně napjatá, 

protože veškerá kapacita železnic byla využívána na dopravu obilí a ropných produktů do 

centrálního Ruska, kterých se tam krajně nedostávalo.401 Gruzíni však kladli tuhý odpor, 

přičemž se jim dostalo podpory i ze strany arménských, ázerbájdžánských i jiných 

emigrantských organizací. Do akcí proti Gruzii tak bylo nutno nasadit další dvě sovětské 

armády – 9. a 10. – které byly připraveny v záloze na pobřeží Černého moře, respektive 

v oblasti Těreku a Dagestánu.  

Podstatnější komplikace však mohl přinést zásah kemalistů na podporu Gruzínů. Kemalisté 

se však naštěstí pro Moskvu přidržovali realistického přístupu. Nejprve se pokoušeli přimět 

sovětskou stranu, aby Rudá armáda nevstupovala do oblastí ležících při tureckých hranicích a 

dále do oblasti Achalcichu a Achalkalaki. Ahmet Muchtar Bey dokonce v této souvislosti 

požádal Moskvu o zprostředkování v případě vojsk sovětského Ázerbájdžánu.402 Posléze se, 

když tato snaha nevyšla, kemalisté se rozhodli využít situace k zisku Batumi, Achalcichu a 

Achalkalaki. V sobotu 5. března 1921 vstoupila turecká vojska do Batumi a o tři dny později 

turecké vláda vyhlásila jeho připojení ke kemalistickému Turecku.403  

                                                            
398 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 191. Viz též Blank, „The Soviet conquest of Georgia“, 41. 
399 The Trotsky Papers II, č. 656, s. 376. 
400 Gökay, Clash of Empires, 90. 
401 The The Trotsky Papers II, č. 657, s. 378–380. 
402 DVP SSSR III, č. 290, s. 515. 
403 Gökay, Clash of Empires, 90. 
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Vstup kemalistických vojsk do Batumi značně vyostřil napětí mezi Moskvou a Ankarou. 

Jak Čičerin 1. března 1921 upozornil tajemníka ÚV KSR[b] N. N. Krestinského: „…vztahy 

s Tureckem dosáhly mimořádně kritického bodu…“404 A varoval, že může dojít k hlubokým 

změnám v sovětské východní politice. Následujícího dne Čičerin předal nótu tureckému 

velvyslanci Alimu Fuatovi Paşovi, který mezitím dorazil do Moskvy, ve které protestoval 

proti turecké okupaci gruzínského území. Ali Fuat Paşa poté předal sovětské straně dvě nóty, 

ve kterých sovětskou stranu upozorňoval, že turecká vojska byla do Batumi vyslána pouze 

s cílem ochrany tamní turecké menšiny a ostře kritizoval sovětské vojenské operace v oblasti. 

Současně s tím obvinil sovětské Rusko, že v oblasti vytvořilo nežádoucí situaci, která mohla 

popudit muslimské obyvatelstvo Kavkazu.405 

Kemalisté se mezitím obrátili na Gruzíny s nabídkou, aby gruzínská menševická vláda 

souhlasila se vstupem turecké armády do Batumi výměnou za zabezpečení města před Rudou 

armády. Gruzíni s tímto požadavkem jen váhavě souhlasili a to pod podmínkou, že město 

bude pod společnou gruzínsko-tureckou správou a to až do doby, kdy bude nalezeno trvalé 

řešení. Dohoda s kemalisty se však krátce nato ukázala jako iluzorní, protože v noci z 16. na 

17. března 1921 kemalistická armáda zlikvidovala zbytek gruzínské posádky Batumi. 

Menševické vládě tak nezbylo, než 18. března 1921 uzavřít příměří s gruzínským Revolučním 

výborem. Následujícího dne pak oddíly Rudé armády společně se zbytky menševických vojsk 

vytlačily kemalistická vojska do výchozích pozic.406 Otázka Batumi pak byla definitivně 

dořešena na paralelně probíhající sovětsko-turecké konferenci v Moskvě. 

Ustavením sovětské moci v Gruzii byla dokončena sovětizace Zakavkazska. Z hlediska 

sovětsko-tureckých vztahů to znamenalo likvidaci mocenského vakua a nastolení nové 

rovnováhy v oblasti. Oblast Zakavkazska přestala být potenciálním nástupištěm k intervenci 

cizích mocností a tudíž i hrozbou pro sovětské pozice na Kavkaze (a tím také pro hlavní 

sovětský zdroj ropy v Baku). Pro Moskvu šlo o další krok k zajištění svých jižních hranic. 

Naproti tomu Turecku se sice nepodařilo realizovat aspirace, které by vycházely za rámec 

původně stanovený v brest-litevské mírové smlouvě, ale celkově byla tato nová situace 

výhodná i pro něj a to z téměř stejných důvodů, jako pro sovětské Rusko. 

 

 

 

                                                            
404 Citováno podle: Gökay, Clash of Empires, 90. 
405 Gökay, Clash of Empires, 90. 
406 Wanner, Krvavý zrod, 162. 
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4.2.5 Kemalisté a Komunistická strana Turecka 

Vztahy mezi sovětským Ruskem a kemalisty nekomplikovaly na přelomu let 1920 a 1921 

pouze otázky spojené uspořádání poměrů na Kavkaze, ale také nejasný vztah mezi kemalisty 

a různými tureckými levicovými a prosovětskými hnutími, jako bylo například vlivné 

Sdružení Zelené armády, které se opíralo o rolníky a kombinovalo principy komunismu a 

prvotního islámu.407 Ze sovětského hlediska však v první řadě šlo o vztah mezi kemalisty a 

tureckými komunisty.  

První komunistická skupina na území dnešního Turecka vznikla koncem roku 1918 

v Cařihradě. Nebylo to zdaleka náhodné, protože v hlavním městě a jeho okolí bylo podle 

sčítání z roku 1915 soustředěno asi 55 % všech tureckých průmyslových dělníků.408 

Aktivními členy této skupiny se nicméně stali zejména zaměstnanci železnic a cařihradské 

městské dopravy. Pod tlakem represí se však tato skupina už v únoru 1919 rozpadla.409  

Následně v Cařihradě vzniklo několik dalších krátkodobě působících kroužků, jež se 

zabývaly šířením idejí komunismu. Poněkud delší dobu fungovala jen tzv. Komunistická 

skupina Cařihradu, která vznikla na jaře 1919 a působila ve městě a jeho okolí v nelegálních 

podmínkách po následující dva roky.410 Skupina, v jejímž čele stál Ethem Nejat, udržovala 

kontakty s Mustafou Suphim a jím vedenou tureckou sekcí Ústředního byra muslimských 

organizací národů Východu (ve kterou se proměnil původní Ústřední výbor Turecké strany 

socialistů-komunistů) a podílela se na distribuci listu Yeni Dünya.411 

Paralelně s cařihradskou skupinou vznikly v letech 1919 a 1920 nelegální komunistické 

skupiny také v Eskişehiru, Zonguldağu, Samsunu, Sivasu, Erzurumu, Trabzonu, Ankaře a 

několika dalších místech. Hlavní roli při jejich vzniku sehráli zejména bývalí osmanští zajatci 

navrátivší se po roce 1918 z Ruska.412 Všechny výše uvedené komunistické skupiny se 

vesměs omezovaly na agitaci a propagandu, případně na budování vzájemného spojení. Více 

ostatně nedovolovala ani jejich malý počet,413 ani organizační roztříštěnost a finanční slabost. 

Významnou úlohu při vzniku Komunistické strany Turecka sehrál již zmiňovaný Mustafa 

Suphi. Ten se po skončení svého působení na Krymu vrátil do Moskvy, kde se v březnu 1919 

zúčastnil coby představitel tureckých komunistických organizací I. kongresu Komunistické 

                                                            
407 Ke vzniku, programu a činnosti této organizace viz blíže Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 
135 a nn. 
408 Dalších asi 22 % dělníků se nacházelo ve Smyrně a 15 % v Kilíkii. Viz Šamsutdinov, Nacionaľno-
osvoboditeľnaja borba, 60. 
409 Radmir Platonovič Kornijenko, Rabočeje dviženije v Turcii 1918–1963 gg. (Moskva: Nauka, 1965), 16. 
410 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 152. 
411 Kornijenko, Rabočeje dviženije, 21. 
412 Ibid. 
413 Anatolské skupiny měly celkem cca 500 členů. Viz Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 154. 
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internacionály.414 Posléze během občanské války v Rusku zastával řadu funkcí v různých 

sovětských institucích, mj. ve střední Asii. Po nastolení sovětského režimu v Ázerbájdžánu se 

koncem května 1920 přesunul do Baku, odkud zakládal komunistické skupiny v severní 

Anatólii, ale také v Baku samotném, Nachičevanu a na severním Kavkaze. Velkou roli při 

tom sehráli zejména jeho dva spolupracovníci Šarif Manatov a Zinayatullah Nusruvan, kteří 

v Eskişehiru a Ankaře vydávali místní verze Suphiho listu Yeni Dünya.415 

V průběhu léta 1920 pak Suphi začal se skupinou svých následovníků připravovat svolání 

sjezdu, který by sjednotil turecké komunistické skupiny a dal vzniknout Komunistické straně 

Turecka a vypracoval její program, taktiku a strategii. 

První sjezd tureckých komunistických organizací byl zahájen 10. září 1920 v Baku. 

Zúčastnilo se ho na 74 delegátů416 zastupující 15 organizací z Anatólie, Cařihradu, jakož i 

emigrantské skupiny působící v sovětském Rusku a Ázerbájdžánu.417 Na sjezdu byl zvolen 

Ústřední výbor Komunistické strany Turecka (Türkiye Komünist Partisi) a jejím předsedou 

byl zvolen Mustafa Suphi. Tajemníkem pak jeden z vedoucích činitelů cařihradské skupiny 

Ethem Nejat. Sjezd kromě toho vybral také Revizní komisi, Sekretariát, Redakčně-

vydavatelské byro a Zahraniční byro, jehož úkolem bylo udržovat spojení s Kominternou.418 

Sjezd také schválil základní programové dokumenty strany, v nichž se mj. v souladu závěry 

II. kongresu Kominterny vyslovil pro podporu národně-osvobozeneckému boji v Anatólii. 

Současně s tím však měl být rozvinut boj za osvobození pracujících od útlaku statkářů a 

buržoasie s konečným cílem ustanovení moci pracujících, tj. za socialistickou revoluci.419 

Delegáti z vlastního Turecka měli o tomto konečném cíli sice pochybnosti, nicméně Suphi, ač 

v menšině, prosadil svou. Sjezd také podpořil vznik tureckého Rudého jízdního pluku,420 

který pak byl v počtu 800 mužů založen ještě v průběhu září 1920.421 Hlavním výsledkem 

sjezdu bylo nicméně rozhodnutí přenést těžiště činnosti do Anatólie. 

Mustafa Kemal Paşa sledoval vznik Komunistické strany Turecka se značnými obavami. 

Obával se totiž, že sovětské vedení by mohlo dojít k závěru, že v Turecku existuje šance na 

sociální revoluci a mohlo by pak začít udržovat kontakt s Ankarou prostřednictvím 

                                                            
414 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 158. 
415 Wanner, Krvavý zrod, 143. 
416 Z toho 32 s rozhodujícím a 42 s poradním hlasem. Viz Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 
158. 
417 Ze 74 delegátů zastupovalo 51 delegátů anatolské skupiny. Viz Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja 
borba, 158. 
418 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 160. 
419 Ibid., 161. 
420 Wanner, Krvavý zrod, 143–144. 
421 Pluk byl posléze v říjnu 1920 odeslán přes Arménii do Turecka, avšak cestou se zapletl do tamních bojů a byl 
nucen se vrátit zpět do Ázerbájdžánu. Viz. Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 172.  
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Komunistické strany Turecka. Byl proto rozhodnut činnost tureckých komunistů maximálně 

omezit. Veškeré sovětské infiltraci do Turecka mělo být zabráněno a všechna levicová hnutí 

měla být zachována jako veřejná a pod kontrolou vlády.422 V návaznosti na to, když v říjnu 

1920 vedoucí sovětské diplomatické mise Upmal-Angarskij v rozhovoru s Mustafou 

Kemalem vznesl otázku legalizace Komunistické strany Turecka a uvedl ji jako jeden 

z důkazů upřímnosti ankarské vlády ve vztahu k sovětskému Rusku, Kemal inspiroval vznik 

vlastní Komunistické strany Turecka (Türk Komünist Fırkası). Nařízením komisariátu vnitra 

bylo rozpuštěno Sdružení Zelené armády a jeho organizace byly včleněny do nové strany. V 

jejím čele stanuli policejní agenti Eyüp Sabri Bey a Hakkı Behiç Bey, bývalý kemalistický 

komisař vnitra, který doposud působil jako tajemník Lidové skupiny, jež byla parlamentní 

frakcí Sdružení Zelení armády.423 Nová strana si dokonce na Kemalův příkaz podala žádost o 

přijetí do Kominterny. Kominterna však její žádost na základně doporučení Mustafy Suphiho 

zamítla.424 Mustafa Kemal chtěl vytvořením této strany jednak formálně vyhovět sovětskému 

požadavku a jednak si uchovat kontrolu nad tímto „komunistickým hnutím.“ Tento pokus 

nicméně nevyšel – strana se neuchytila.425 

Sovětská diplomatická mise se nicméně neomezovala jen na podporu KST. Upmal-

Angarskij, vědom si skutečnosti, že Komunistická strana Turecka se nacházela v počátečním 

stádiu svého formování, inicioval, patrně s cílem zvětšit její akceschopnosti a vliv na širší 

masy obyvatelstva, pokus o sloučení ankarské organizace KST s levým křídlem rozpuštěné 

Lidové skupiny. Cílem Upmala-Angarského bylo vypracovat společný program a dosáhnout 

sjednocení obou skupin. Upmal-Angarskij v této souvislosti jednal i s čelným představitelem 

levého křídla Lidové skupiny Nâzımem Beyem a podařilo se mu dosáhnout principiálního, leč 

poněkud problematického souhlasu o sloučení obou organizací.426 Úsilí sovětského 

představitele nicméně nakonec bylo korunováno úspěchem a na přelomu listopadu a prosince 

1920 se z obou organizací ustavila Turecká lidová komunistická strana (Türkiye Halk 

İştirakiyun Fırkası).  

Nová strana působila legálně a jejím tiskovým orgánem se stal list Emek (Práce). Strana 

také měla zastoupení ve Velkém národním shromáždění. Vzhledem k tomu, že však vznikla 

cestou kompromisu mezi skupinami zastávajícími podobné avšak nikoliv shodné programy, 
                                                            
422 Wanner, Krvavý zrod, 144. Viz též Sonyel, Turkish diplomacy, 47. 
423 Turcija, č. 27, s. 95, 100, 101. Viz též Wanner, Krvavý zrod, 155. Kemalisté užili této taktiky již jednou 
v případě Sdružení Zelené armády, když inspirovali vznik rolnické strany Lidová skupina. Viz Šamsutdinov, 
Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 139. 
424 Bülent Gökay, Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920–1991. Soviet foreign policy, Turkey and communism 
(Abingdon – New York: Routledge, 2006), 25. Viz též Wanner, Krvavý zrod, 144. 
425 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 166. 
426 Turcija, č. 27, s. 100. 
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její program vedle čistě socialistických idejí obsahoval i myšlenky, které byly v rozporu s 

obvyklým programem komunistických stran. 427  

Turecká lidová komunistická strana však neměla příliš času rozvinout svou činnost, 

protože v lednu 1921 byla v rámci kemalistického zásahu proti partyzánskému hnutí428 

rozpuštěna. List Emek byl zakázán a vedoucí pracovníci strany včetně členů Velkého 

národního shromáždění byli zatčeni.429  

Část z nich, 27 osob z nich včetně Nâzıma Beye, byla posléze obviněna z velezrady a 

postavena před Tribunál nezávislosti.430 Následně byli odsouzeni k různě dlouhým trestům 

vězení.  

Souběžně s Tureckou lidovou komunistickou stranou byla zlikvidována i vládní 

Komunistická strana Turecka v čele Eyüpem Sabrim Beyem a Hakkım Behiçem Beyem.431 

Mezitím se v prosinci 1920 do Turecka vydal Mustafa Suphi s manželkou a 14 

spolupracovníky, aby sem v souladu s usnesením zakládajícího sjezdu KST přenesli z Baku 

jádro stranické činnosti. Počátkem ledna 1921 dorazil Mustafa Suphi a jeho doprovod do 

Karsu, kde je jménem vlády uvítal Kâzim Karabekir Paşa.432 Skupina poté pokračovala do 

Erzurumu a jejím konečným cílem byla Ankara. V Erzurumu se však Mustafa Suphi a jeho 

spolupracovníci stali obětí vládních provokací. Úřady se tu pokusily zorganizovat „lidové“ 

vystoupení proti jejich přítomnosti. Všechny obchody byly zavřené. Kâzim Karabekir 

následně nařídil Hamitu Beyovi, guvernérovi Erzurumu, aby Mustafu Suphiho a jeho 

doprovod nasměroval do Trabzonu a odtud nechal lodí deportovat do Batumi.433 To byl 

obvyklý způsob zacházení tureckých úřadů s osobami, které přijely ze sovětského Ruska a 

turecké úřady je považovaly buďto za sovětské agenty vedoucí komunistickou propagandu 

nebo za turecké komunisty.434 Hamit Bey následně o tomto rozhodnutí informoval Mustafu 

Kemala, který jej následně potvrdil.435 Skupina se poté nuceně vydala do Trabzonu. 

                                                            
427 Kornijenko, Rabočeje dviženije, 31. 
428 Kemalisté původně s partyzánským hnutím spolupracovali, ale neměli nad ním plnou kontrolu. Jelikož se 
počátkem roku 1921 se již cítili dostatečně silní, aby se bez partyzánského hnutí obešli, rozhodli se jej 
zlikvidovat. Viz Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 166 a nn. 
429 Kornijenko, Rabočeje dviženije, 31 
430 Tj. kemalistický revoluční soud. 
431 Wanner, Krvavý zrod, 155. 
432 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 172–173. 
433 Gökay, Soviet Eastern Policy, 26. 
434 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 233, d. 53 019, l. 21. 
435 Gökay, Soviet Eastern Policy, 26. 
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Perzekuce ze strany úřadů však pokračovala. Na cestě do Trabzonu např. Suphiho skupině 

nechtěl nikdo prodat jídlo, a to ani, když za něj Mustafa Suphi nabízel svého koně.436  

V Trabzonu Mustafu Suphiho a jeho spolupracovníky očekával rozvášněný dav. Pod 

záminkou ochrany se skupině dostalo vojenského doprovodu, který ji eskortoval do přístavu, 

odkud měli být deportováni z tureckého území.437 Skupina byla následně naloděna na člun, 

který se následně vydal na volné moře. Dále se už zprávy liší. Podle jedné verze, zakládající 

se na šetření provedené Kominternou, byli Mustafa Suphi s manželkou a všemi 14 

spolupracovníky po dosažení volného moře zavražděni pomocí bodáků a jejich těla byla 

hozena do moře.438 Podle druhé verze vyplul z Trabzonu krátce poté druhý člun, který člun se 

Suphiho skupinou předjel. Následně došlo k nehodě, v jejímž důsledku nikdo z posádky a 

cestujících lodi, na které cestoval Mustafa Suphi s doprovodem, nepřežil.439 

Nejasná zůstává role tureckých úřadů v  závěrečné fázi tohoto tzv. černomořského 

incidentu, jak byla později celá událost nazvána. Zůstává záhadou, zda takto fatální konec 

Mustafy Suphiho a jeho spolupracovníků byl součásti plánu na jejich eliminaci 

z kemalistického Turecka, či nikoliv. Dochované dokumenty nepřinášejí v tomto ohledu 

žádné spolehlivé svědectví. Turecká vláda v každém případě jakoukoliv účast na smrti 

Mustafy Suphiho odmítala a celou záležitost prohlašovala za námořní nehodu. 440 

Moskva byla o Suphiho zavraždění rychle informována. V Trabzonu působil sovětský 

konzul, který se zde ovšem nacházel v nezáviděníhodné situaci.441 Nicméně navzdory tomu 

byl schopen Moskvu radiotelegraficky vyrozumět.442 

Moskva na zavraždění Suphiho a jeho spolupracovníků reagovala poměrně chladně. K celé 

události bylo vydáno pouze interní sdělení členům KSR[b], které bylo doprovázeno varováním 

před levičáckými, svévolnými a dobrodružnými iniciativami.443 Lze se proto domnívat, že 

Moskva nesdílela optimismus a rozhodnutí tureckých komunistů přenést jádro činnosti KST 

                                                            
436 Günther Nollau a Hans Jürgen Wiehe, Russia´s South Flank. Soviet operations in Iran, Turkey, and 
Afghanistan (New York – Londýn: F. A. Praeger, 1963), 82. 
437 Sonyel, Kurtuluş savaşı, 142. 
438 Nollau a Wiehe, Russia´s South Flank, 82. Viz též Kornijenko, Rabočeje dviženije, 32. 
439 Gökay, Soviet Eastern Policy, 26. Viz též Sonyel, Kurtuluş savaşı, 142. 
440 Ibid. 
441 Počátkem října 1920 se v budově městské správy v Trabzonu uskutečnilo shromáždění za účasti místního 
guvernéra, které požadovalo odchod sovětské mise z města. Guvernér tento požadavek odmítl, nicméně pouze 
protože nechtěl vyvolat konflikt s RSFSR. Pracovníci sovětské diplomatické mise byli kromě toho bedlivě 
sledováni tureckou tajnou policií a turecké úřady jim bránily v pohybu mimo město (včetně odjezdu do Ruska). 
Viz AVP RF, f. 04, op. 39, p. 233, d. 53 019, l. 21–22. 
442 Nollau a Wiehe, Russia´s South Flank, 84. 
443 Wanner, Krvavý zrod, 155–156. 
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do Anatólie.444 Sovětské vedení, nebo přinejmenším jeho část, přinejmenším zůstávalo 

skeptické, pokud šlo o možnosti orientovat se v Turecku na program socializace.445   

Je možné, že při tomto hodnocení sehrál svou roli i příklad perského Gílánu. V každém 

případě černomořský incident neměl vážný vliv na vzájemné vztahy a sovětské vedení 

následně pokračovalo ve své snaze o smluvní úpravu vztahů s kemalistickou vládou. Činnost 

komunistických skupin v Turecku však byla v důsledku černomořského incidentu a ve spojení 

se zásahem proti Turecké lidové komunistické straně na více než rok podvázána. 

 

4.2.6 Sovětsko-turecké rozhovory v Moskvě v únoru a březnu 1921 

Sovětsko-turecké vztahy byly na přelomu let 1920 a 1921 komplikovány i řadou dalších 

otázek. Jednou z nich byla i situace v oblasti Nachičevanu. Podle alexandropolské mírové 

smlouvy měla oblast Nachičevanu získat autonomii.446 V návaznosti na to dostaly 

nepravidelné turecké oddíly příkaz ustavit v oblasti Nachičevanu tureckou moc. Využívaje 

okolnosti, že síly Rudé armády byly angažovány v Arménii a posléze v Gruzii, se tureckým 

oddílům krátce na to podařilo odzbrojit a zatknout představitele revolučního výboru 

nachičevanského újezdu a následně zde ustavit tureckou kontrolu. Snahy obrátit místní 

rolníky proti místní sovětské moci však byly potlačeny. Ázerbájdžánské úřady pak následně 

podnikly řadu kroků, kterými se jim podařilo akce tureckých nepravidelných oddílů v oblasti 

Nachičevanu zarazit.447 Turecké aspirace v oblasti Nachičevanu pak definitivně ukončila až 

sovětsko-turecká smlouva z března 1921. 

Další dílčí komplikace představovalo sovětské zacházení s muslimským obyvatelstvem na 

Kavkaze, zejména v Ázerbájdžánu (zde se problém částečně prolínal s tureckými aspiracemi 

v oblasti Nachičevanu) a na severním Kavkaze. Realizace sovětských myšlenek se zde 

dostávala do rozporu s místními islámskými tradicemi, což vyvolávalo odpor místního 

obyvatelstva. To se následně obracelo na kemalisty s žádostmi o pomoc a podporu. Vznikala 

tak další potenciální třecí plocha mezi Moskvou a Ankarou. Kemalisté sice na situaci 

muslimského obyvatelstva pod sovětskou vládou pohlíželi se sympatiemi, byli si však 

zároveň dobře vědomi, že si s ohledem na svou celkovou situaci nemohli dovolit roztržku se 

sovětským Ruskem. To však nebránilo sovětské straně, aby Turky občas, zejména v dobách, 

                                                            
444 Gökay, Soviet Eastern Policy, 27. 
445 Persidskij front, č. 163, s. 348. 
446 Rossija i Turcija, Příloha č. 5, s. 212. 
447 Bagirov, Iz istorii sovětsko-tureckich otnošenij, 58. 
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kdy mezi oběma státy sílilo napětí (jako třeba na podzim 1920 v období sporu o Arménii), 

podezírala z podpory protisovětských tendencí na Kavkaze.448 

 Spory ohledně Arménie značně vyostřili sovětsko-turecké vztahy. Sovětští představitelé 

v čele se Stalinem se tváří v tvář: 1) tureckému tlaku v Zakavkazsku, 2) snaze Francie a Itálie 

o revizi sèvreské mírové smlouvy (následující po pádu řeckého premiéra E. Venizela a 

návratu krále Konstantina I. do Řecka v prosinci 1920),449 3) pokusům cařihradské vlády 

v závěru roku 1920 přesvědčit kemalisty, aby přistoupili na podmínky Dohody,450 a za 4) 

kemalistickým intrikám v Gruzii, začali obávat, aby se kemalisté neobrátili proti sovětskému 

Rusku a nepřistoupili na spolupráci s Dohodou.451 

V Ankaře naproti tomu podezření vyvolávaly sovětsko-britské rozhovory v Londýně, kde 

bylo v závěru roku 1920 dosaženo značných pokroků. To společně se sovětským tlakem 

v arménské otázce, dočasným pozastavením sovětské finanční a materiální pomoci a 

koketováním s Enverem Paşou, kterého si Moskva záměrně pěstovala jako alternativu vůči 

Mustafu Kemalovi,452 vyvolávalo v tureckých představitelích obavy, že sovětské Rusko 

obětovalo přátelské vztahy s Tureckem na oltář dorozumění se s Velkou Británií.453 Kemalisté 

byli ovšem v dané situaci stranou, která případnou roztržkou mohla více ztratit. Vláda 

Velkého národního shromáždění Turecka se proto počátkem prosince 1920 obrátila se nejprve 

prostřednictvím svého velitele vojsk ve východní Anatólii Karabekira Paşi na Mdivaniho454 a 

posléze i přímo na Moskvu455 s ujištěním, že kemalistické Turecko považuje RSFSR za svého 

jediného spojence a informovala sovětské představitele o jmenování delegátů, jejichž úkolem 

je úprava všech otázek, týkajících se sovětsko-tureckých vztahů. Ankarská vláda počítala, že 

předmětem rozhovorů by byla politická dohoda upravující všechny sporné otázky týkající se 

                                                            
448 Sonyel, Turkish diplomacy, 57. Viz též DVP SSSR III, č. 249, s. 450–451. 
449 Řecké angažmá v Malé Asii začalo, jak již bylo zmíněno, okupací Smyrny v květnu 1919. V červnu 1920 se 
řeckému ministerskému předsedovi E. Venizelovi podařilo souhlas Nejvyšší rady pařížské mírové konference 
s postupem hlouběji do vnitrozemí Malé Asie, jehož cílem měla být likvidace kemalistů. Následkem tohoto 
kroku se mezi Řeckem a kemalistickým Tureckem rozpoutala válka, která se pro Řecko stala značnou zátěží. 
Hlavní opora Dohody v Řecku E. Venizelos na podzim 1920 v jejím důsledku prohrál volby. Do Řecka se 
následně vrátil král Konstantin I., donucený v roce 1917 coby proněmecký exponent (i když spíše domnělý, než 
skutečný) Dohodou odstoupit a odejít do exilu. Konstantin I. se do Řecka vracel s příslibem ukončit válečné 
tažení proti kemalistům v Malé Asii. Již jeho samotný návrat navíc připravil Řecko o francouzskou a velkou část 
britské podpory. Konstantin I. byl posléze pod tlakem situace svůj názor na pokračování války v Malé Asii 
nucen změnit. Francie a Itálie však mezitím ztratili na pokračování války zájem a začali dávat přednost dohodě 
s kemalisty. Blíže k tomu viz např. Harry N. Howard, The Partition of Turkey (New York: Howard Fertig, 
1966). 
450 Šlo zejména o misi bývalých velkovezírů Ahmeta Izzeta Paşi a Saliha Hulusî Paşi, kteří se 5. prosince 1920 
setkali s Mustafou Kemalem v Bileciku. 
451 Sonyel, Turkish diplomacy, 55. 
452 Kazandžjan, Bolševiki i mladoturki, 5–6. 
453 Sonyel, Turkish diplomacy, 55. 
454 Turcija, č. 35, s. 109. Viz též Turcija, č. 34, s. 108. 
455 DVP SSSR III, č. 229, s. 397–398. 
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Kavkazu a vojenského spojenectví, společně s vypracováním plánu společných akcí proti 

Dohodě. Zároveň s tím Ahmet Muchtar Bey informoval sovětské představitele o zamítavém 

postoji své vlády k nabídkám Dohody, předloženým kemalistům prostřednictvím cařihradské 

vlády a na oplátku požádal sovětskou stranu o informace o výsledcích britsko-sovětských 

rozhovorů v Londýně, které, jak již bylo uvedeno výše, Ankaru značně znepokojovaly. 

Krátce na to se na Moskvu osobním telegramem V. I. Leninovi obrátil i Mustafa Kemal 

Paşa. Mustafa Kemal si byl vědom sovětských obav a považoval za nutné Lenina ujistit o 

tom, že kemalistické Turecko má nadále zájem úzce spolupracovat se sovětskými Ruskem. A 

právě za tímto účelem vysílalo do sovětského Ruska diplomatickou misi, která by měla 

vyřešit všechny stávající kavkazské problémy. Současně však Kemal Lenina informoval, že 

kemalistické Turecko přijalo účast na konferenci v Londýně, jejímž cílem bylo znovu 

posoudit otázku mírové smlouvy s Osmanskou říší/Tureckem. Ujistil však Lenina, že účast na 

londýnské konferenci se nemohla nijak dotknout stávajících kemalistických vztahů se 

sovětským Ruskem.456 

Moskva turecký souhlas uspořádat sovětsko-tureckou konferenci uvítala. Již počátkem 

prosince 1920 proto pověřila Mdivaniho, který byl na cestě do Ankary,457 aby informoval 

kemalistickou vládu, že Moskva vysílala komisi k vedení rozhovorů o uzavření sovětsko-

turecké smlouvy. Mdivani měl dále zjistit, kdy a kam může turecká strana vyslat svou komisi 

a v jakém složení. Čičerin také považoval za žádoucí zjistit, zda turecká vláda dostala návrh 

dohody vypracovaný v Moskvě během rozhovorů s Bekirem Samim Beyem v průběhu 

července a srpna 1920, který měl do Ankary dopravit člen turecké delegace Yusuf Kemal 

Bey, a zda jej považuje za přijatelný a jaký postoj zastává v otázkách, které zůstaly 

nedořešené.458 Tureckou vládu dále informovala, že by bylo žádoucí, aby se konference, 

zejména projednávání teritoriálních apod. otázek, účastnili také zástupce Arménské a 

Ázerbájdžánské sovětské republiky.459 Čičerin totiž považoval za nutné, aby budoucí smlouva 

garantovala nezávislost Gruzie a Arménie, přičemž arménské hranice měla určit zvláštní 

smíšená komise s účastí zástupců sovětského Ruska. Čičerin při tom nadále počítal 

s připojením „nezbytné“ části tureckého území k Arménii.460 Posléze ovšem byl nucen tuto 

myšlenku opustit, protože tvořila závažnou překážku na cestě dorozumění se s Tureckem.  

                                                            
456 Ibid., č. 249, s. 451. 
457 Dorazil do Ankary ještě v průběhu prosince 1920, přičemž podle zpráv britské tajné služby s sebou měl 
přivézt 125 000 zlatých rublů, které měl předat kemalistické vládě. Viz Sonyel, Kurtuluş savaşı, 141. 
458 DVP SSSR III, č. 204, s. 364–365. Viz též Turcija, č. 32, s. 105. 
459 DVP SSSR III, č. 210, s. 371–372. Viz též DVP SSSR III, č. 228, s. 392. 
460 Turcija, č. 32, s. 106. 
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 Sovětská strana měla dále do smlouvy požadovat zajištění svobody agitace pro turecké 

komunisty. Ze smlouvy měly být naopak důsledně vyloučeny všechny zmínky o společném 

postupu proti Velké Británii. Nebylo také žádoucí, aby smlouva měla charakter obranného 

spojenectví. Čičerin soudil, že sovětská strana si s ohledem na možnost uzavření dohody 

s Velkou Británií nesměla ve vztahu k Britům žádným způsobem svazovat ruce.461 

Čičerin následně informoval kemalisty také o průběhu a dosavadních výsledcích rozhovorů 

v Londýně, mj. o tom, že sovětské Rusko kategoricky odmítlo britský požadavek zdržet se 

jakýchkoliv akcí, namířených proti britským zájmům v oblasti Kavkazu, Malé Asie, Persie 

apod. Zároveň turecké představitele varoval před britskými mírovými nabídkami, jejichž 

cílem bylo podle sovětského přesvědčení jen vnést rozkol mezi oba státy.462  

Podobně také Lenin považoval za nutné ujistit tureckou stranu, že sovětské Rusko má 

nadále zájem na posílení přátelských vztahů s Tureckem. Nejprve v tomto duchu promluvil na 

VIII. sjezdu sovětů, který se konal ve dnech 22.–29. prosince 1920 v Moskvě463 a posléze 

kladně reagoval i na Kemalův prosincový telegram.464 

Ankara reagovala na zprávy z Moskvy pozitivně, ačkoliv ji sovětská odpověď stran 

vyjasnění britsko-sovětských rozhovorů příliš neuspokojila.465 Vzájemné informování o 

rozhovorech vedených s mocnostmi Dohody nicméně pokračovalo.466 Ankara také obratem 

jmenovala komisi k uzavření smlouvy se sovětským Ruskem. Do čela komise byl postaven 

komisař národního hospodářství Yusuf Kemal Bey. Další členy komise tvořili komisař 

veřejného vzdělávání dr. Riza Nur Bey, kemalistický zástupce v Ázerbájdžánu Memduh 

Şevket a vojenský poradce Saffet Bey a turecký velvyslanec v Moskvě Ali Fuat Paşa. Jako 

místo jednání pak navrhla Baku.467 To se ovšem sovětským představitelům nehodilo a trvali 

na uspořádání konference v Moskvě. Oficiálně to zdůvodňovali tím, že ze sovětské strany 

bylo vedením rozhovorů pověřeno kolegium Lidového komisariátu zahraniční věcí, které však 

nemůže jako celek opustit sovětské hlavní město.468 Turecká strana, která se očividně obávala 

komplikací vyplývajících ze skutečnosti, že mezi Ankarou a Moskvou neexistovalo přímé 

telegrafní spojení. Koncová stanice podmořského telegrafního kabelu Oděsa – Cařihrad se 

totiž nacházela mimo kontrolu kemalistů a pozemní telegrafní spojení v Zakavkazsku 

doposud nebylo obnoveno. Jediné spojení tak představovaly radiotelegrafní stanice v Tuapse 
                                                            
461 Ibid. 
462 DVP SSSR III, č. 229, s. 392–396. 
463 Lenin, Sebrané spisy, sv. 42, 152. Viz též DVP SSSR III, č. 234, s. 426–427. 
464 DVP SSSR III, č. 249, s. 450–451. 
465 Sonyel, Turkish diplomacy, 60. 
466 Viz např. DVP SSSR III, č. 259, s. 468–479, č. 290, s. 513–515. 
467 DVP SSSR III, č. 238, s. 436. Viz též Sonyel, Turkish diplomacy, 61. 
468 DVP SSSR III, č. 238, s. 435–436. 
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a Trabzonu, přičemž druhá z nich nedisponovala odpovídajícím výkonem.469 Ankara však 

nakonec ustoupila a 20. ledna 1921 dala souhlas s uspořádáním konference v Moskvě.470 

Turecká delegace dorazila do Moskvy cestou přes Tbilisi, Baku a Charkov 18. února 1921 

a byla zde přivítána s velkou pompou, mj. s vojenskou přehlídkou. Ali Fuat Paşa byl následně 

přijat předsedou VÚVV M. I. Kalininem a v krátkém projevu mj. uvedl, že vnitřní změny, 

které v obou zemích proběhly v posledních letech, představovaly novou linii pro budoucnost. 

Dále mj. zdůraznil potřebu vzájemného porozumění obou národů a přislíbil všemožně 

podporovat pokračování sovětsko-turecké spolupráce.471 

Rozhovory s Čičerinem a jeho náměstkem Karachanem začaly 21. února 1921. Záhy se 

však objevily první potíže. Zatímco sovětská strana, a zvláště Čičerin, nadále počítala 

s konferencí za účasti zástupců sovětské Arménie a Ázerbájdžánů, turecká delegace si přála 

jednat pouze se sovětským Ruskem, se kterým hodlala uzavřít vojensko-politické 

spojenectví.472 Čičerin však upozornil tureckou delegaci, že s ohledem na blížící se podpis 

sovětsko-britské obchodní dohody nepřipadá vojenské spojenectví v úvahu.473 Jelikož turecká 

delegace z rozhovorů s Čičerinem a Karachanem nabyla dojem, že pouze hráli o čas, rozhodla 

se následovat rady, kterou jí dal P. G. Mdivani a požádala o schůzku s lidovým komisařem 

národností J. V. Stalinem.474 

Stalin tureckou delegaci přijal v noci z 22. na 23. února 1921. Během rozhovorů, které 

trvaly až do časných ranních hodin, turecké delegaci podrobně vysvětlil příčiny, proč nebylo 

pro Moskvu přijatelné uzavřít spojenectví s Tureckem. V úvahu připadala pouze dohoda o 

přátelství a bratrství, ovšem jen za předpokladu, že by neobsahovala nic, co by mohlo narušit 

uzavření obchodní dohody s Velkou Británií. Stalin však současně turecké delegaci slíbil, že 

sovětské Rusko bude nadále pomáhat kemalistům v jejich boji, ať již otevřeně nebo skrytě. 

Ujistil také turecké delegáty, že Moskva nebude znovu otvírat arménskou otázku. Na oplátku 

však tureckou stranu požádal, aby se vzdala jakýchkoliv činů, které by mohly narušit uzavření 

sovětsko-britské dohody.475 

Stalinova vstřícnost nebyla bezdůvodná. V Londýně 21. února 1921 začala konference o 

revizi sèvreské mírové smlouvy, které se vedle mocností Dohody a zástupců cařihradské 

vlády účastnila také kemalistická delegace v čele s Bekirem Samim Beyem. Sovětská strana 

                                                            
469 DVP SSSR III, č. 325, s. 581. Viz též, AVP RF, f. 04, op. 39, p. 233A, d. 53036, l. 14. 
470 DVP SSSR III, č. 259, s. 469. Viz též Gökay, Clash of Empires, 108. 
471 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 233, d. 53 019, l. 8. 
472 Sonyel, Turkish diplomacy, 62. 
473 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 195–196. 
474 Sonyel, Turkish diplomacy, 62. 
475 Ibid. Viz též Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 195–196. 
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přirozeně pohlížela na kemalistickou účast na této konferenci se značným podezřením a 

musela tedy postupovat opatrně, aby kemalisty nezahnala do náruče západním mocnostem.476  

V důsledku výše zmíněné okolnosti a patrně také pod vlivem Stalinova tlaku byl Čičerin 

nucen změnit přístup. Během rozhovorů, které se uskutečnily hned následující noci, byl ve 

vztahu k turecké delegace mnohem vstřícnější. Projevilo se to například tím, že navrhl uzavřít 

a zapomenout tak problematickou záležitost, jakou byla arménská otázka. Současně bylo také 

dohodnuto, že jednání o otázkách sovětské vojenské pomoci kemalistům převezme lidový 

komisař vojenství L. D. Trockij, zatímco politické otázky bude diskutovat dvoustranná 

sovětsko-turecká konference. Sovětská strana tímto návrhem zároveň chtě nechtě akceptovala 

turecké stanovisko, pokud šlo o omezený rozsah konference.477 

Sovětsko-turecká konference byla oficiálně zahájena 26. února 1921 v Charitoněnkově 

paláci. Jednání konference probíhala v rámci tří komisí – politické, právní a redakční, přičemž 

otázky finanční a materiální pomoci byly projednávány na zvláštních schůzkách mimo 

konferenci. Za základ rozhovorů byl vzat návrh sovětsko-turecké smlouvy parafovaný v srpnu 

1920. Jednání konference zahájil lidový komisař zahraničních věcí G. V. Čičerin, který na 

konferenci zastupoval sovětskou stranu. Ze sovětské strany jednání probíhala pod přímým 

dohledem V. I. Lenina, kterému Čičerin každý večer telefonicky referoval o výsledcích 

jednotlivých zasedání a projednával s ním instrukce na další den.478 Ze sovětské strany pak do 

rozhovorů zasahoval také J. V. Stalin, který se sice konference přímo neúčastnil, nicméně hrál 

roli určitého prostředníka v okamžicích, kdy se rozhovory dostávaly do slepé uličky.  

Z turecké strany byla konference doprovázena stálými stížnostmi na kvalitu spojení s 

Ankarou. Například 3. března 1921 zastupující komisař zahraničních věcí Ahmet Muchtar 

Bey telegraficky informoval Čičerina, že do Ankary doposud nedošly žádné zprávy od 

tureckých delegátů a žádal ustanovit pravidelné telegrafní spojení mezi Moskvou a Ankarou 

přes Baku – Karaklis – Kars nebo Baku – Tbilisi – Kars, popřípadě prostřednictvím 

radiostanice v Tuapse.479 Sovětská strana zdůvodňovala problémy s předáváním tureckých 

depeší existencí velkého množství mezistanic a dále slabým výkonem radiostanice 

v Trabzonu, jakož i nepříznivými atmosférickým podmínkami v oblasti Kavkazu.480 Sovětské 

vysvětlení však tureckou stranu příliš neuspokojilo a 10. března 1921 Ali Fuat Paşa znovu 

sovětskou stranu za nedostatky ve spojení s Ankarou kritizoval. Upozornil zvláště na to, že 

                                                            
476 Sonyel, Turkish diplomacy, 57. 
477 Ibid., 63. 
478 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 198. 
479 DVP SSSR III, č. 290, s. 515. 
480 Ibid., č. 325, s. 581. 
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kemalistická vláda souhlasila s uspořádáním konference v Moskvě namísto v Baku 

s přesvědčením, že přenos depeší bude přesný a rychlý. Spojení s Ankarou však namísto toho 

mělo celou řadu nedostatků, které se podle Aliho Fuata zhoubně odrážely na společných 

zájmech.481  

Navzdory množství formálních zdvořilostí nebyly jednání konference prosty bouřlivých 

diskuzí a sporů. Největší spory probíhaly v otázce průběhu hranic mezi kemalistickým 

Tureckem a sovětskými republikami v Zakavkazsku. Čičerin v návaznosti na dosavadní 

sovětskou politiku odmítl akceptovat alexandropolskou mírovou smlouvu a stejně tak i 

souhlasit s postoupením Batumi Turecku. To však bylo pro tureckou delegaci nepřijatelné, 

jelikož to odporovalo tureckému Národnímu slibu. Jednání tak směřovala do slepé uličky.482 

Sovětská strana se pokusila přemoci turecký odpor prostřednictvím Envera Paşi, kterého 

vyslala za členy turecké delegace. Enver jménem Stalina a Čičerina turecké delegáty ujistil, že 

sovětské Rusko je ochotno akceptovat průběhu turecko-gruzínské-arménských hranic podle 

kemalistických požadavků, avšak vyjma Batumi. Tento krok se však nesetkal s úspěchem.483 

Stalin byl proto nucen zasáhnout do rozhovorů přímo a 3. března 1921 požádal tureckou 

delegaci o schůzku. Během schůzky Stalin důsledně trval na tom, aby se kemalisté vzdali 

nároku na Batumi. K tomu však turecká delegace nebyla ochotna a namísto toho navrhla 

prozatím předat správu města jeho obyvatelům a v budoucnu uspořádat konferenci za účasti 

zástupců Gruzie, Arménie, Ázerbájdžánu, Ruska a Turecka, tj. mocností politicky a 

hospodářsky zainteresovaných v otázce Batumi, která by rozhodla o dalším osudu města. 

Stalin v zásadě souhlasil, ale žádal, aby se nejednalo pouze o vlastní město, ale i jeho širší 

zázemí. Turecká delegace byla ochotna vyjít v této záležitosti vstříc, pokud budou uznány 

principy Národního slibu. Kromě toho vyjádřila ochotu vyklidit za předpokladu zajištění 

bezpečnosti Turecka oblast Alexandropolu a souhlasit s nezávislostí oblasti Nachičevanu pod 

společnou ochranou kemalistického Turecka a sovětského Ázerbájdžánu. Stalin s tím vyjádřil 

obecný souhlas.484 

Čičerin však na rozdíl od Stalina nebyl ochoten turecké straně tak snadno ustoupit a za 

každý ústupek požadoval odpovídající koncesi i z turecké strany. V případě sovětského 

souhlasu s právem tureckého tranzitu přes Batumi požadoval analogická práva pro sovětské 

Rusko v případě Trabzonu apod.485  

                                                            
481 DVP SSSR III, č. 325, s. 581–582. 
482 Viz výše. 
483 Sonyel, Turkish diplomacy, 63. 
484 Ibid., 64. 
485 Ibid. 
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Obecné shody, pokud šlo o hlavní body sovětsko-turecké smlouvy, bylo navzdory 

menšímu diplomatickému incidentu, kdy byl turecký velvyslanec Ali Fuat Paşa počátkem 

března 1921 na krátko zadržen horlivým příslušníkem jednoho z místních oddělení VČK,486 

dosaženo na konci první březnové dekády. Ve středu 9. března 1921 se členové turecké 

delegace v čele s Yusufem Kemalem Beyem znovu setkali s J. V. Stalinem. Během dlouhé 

debaty pak obě strany odsouhlasily základní podmínky budoucí smlouvy.487  

Současně jednáním o politických rozhovorech probíhaly také rozhovory o výši sovětské 

materiální a finanční pomoci kemalistům. Pokud jde o dodávky zbraní, kemalisté v rámci 

těchto rozhovorů požadovali: 100 000 pušek s 10 000 náboji na každou hlaveň, 20 000 000 

dalších nábojů, 600 kulometů s 100 000 náboji ke každému, 100 horských děl, 15 baterií 

houfnic, 5 protiletadlových baterií, 90 000 granátů, 24 letadel s náhradními díly a nářadím na 

opravu, ponorku, miny, dalekohledy, výstroj, nákladní auta, léky, radiostanice a další 

materiál.488 Jak se sovětská strana k těmto požadavkům postavila, není bohužel známo. 

Z následujících dodávek však lze předpokládat, že splnění kemalistických požadavků v plné 

výši nebylo potvrzeno.  

Pokud jde o finanční pomoc, kemalisté žádali 150 000 000 zlatých rublů. To však sovětská 

strana odmítla jako naprosto přemrštěný požadavek.489  

Nehledě na pravděpodobné rozpory mezi kemalistickými požadavky a sovětskými 

možnostmi, současně s dohodou o politických otázkách došlo také k dohodě stran sovětské 

materiální a finanční pomoci. Na žádost sovětských představitelů však nebyla tato ujednání 

přímo včleněna do připravované sovětsko-turecké smlouvy. Namísto toho bylo dohodnuto, že 

rozsah a povaha sovětské pomoci bude stanovena výměnou tajných nót, které budou 

považovány za neoddělitelnou součástí smlouvy.490  

Přesná výše přislíbené sovětské pomoci není známa. K dispozici jsou pouze dílčí údaje. 

Sovětská strana podle nich souhlasila poskytnout kemalistickému Turecku finanční pomoc ve 

výši 10 000 000 zlatých rublů.491 Pokud jde o dodávky zbraní a dalšího vojenského materiálu, 

k dispozici jsou pouze dílčí údaje. Již před zahájením rozhovorů bylo kemalistům od 27. 

prosince 1920 do 9. ledna 1921 dodáno 6 děl a 9 000 granátů, které kemalistickým 

představitelů předalo velení sovětského Kavkazského frontu. Dále, 14. ledna 1921 pak bylo 
                                                            
486 AVP RF, f. 04, op. 39, p. 233, d. 53 019, l. 2. 
487 Sonyel, Turkish diplomacy, 64. 
488 Kuzněcova, Ustanovlenije, 44. 
489 Gökay, Soviet Eastern Policy, pozn. č. 96 na s. 156. 
490 Gökay, Clash of Empires, 109. 
491 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 202. Podle tvrzení některých tureckých historiků mělo 
kemalistické Turecko dostat po dobu trvání řecko-turecké války 10 000 000 zlatých rublů každý rok. Viz Gökay, 
Soviet Eastern Policy, 28. 
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z Tuapse do Anatólie odesláno 3 733 pušek a asi 5 000 000 nábojů.492 Kromě toho mělo být 

během ledna a února 1921 kemalistickým představitelům v Tuapse předáno 1 000 pum, 1 000 

roznětek, 1 000 prachových náplní, 4 000 dělostřeleckých granátů, 4 000 šrapnelů a další 

materiál.493  

V průběhu celého roku 1921 pak kemalisté ze sovětského Ruska obdrželi 33 275 pušek, 

57 986 000 nábojů, 327 kulometů, 54 děl, 129 479 granátů, 1 500 šavlí, 20 000 plynových 

masek, dva malé torpédoborce (Živoj a Žutkij) a další vojenský materiál. Kromě toho sovětský 

Ázerbájdžán již v březnu 1921 kemalistům v Karsu věnoval 30 cisteren nafty, 2 cisterny 

benzínu a 8 cisteren petroleje.494 V roce 1922 pak bylo kemalistům předáno zařízení továrny 

na výrobu munice. Kromě toho kemalisté v průběhu dubna, května a června 1921 získali 

finanční pomoc ve výši 5 400 000 zlatých rublů. Dalších 1 100 000 zlatých rublů obdrželi 

v listopadu 1921 a poslední splátku ve výši 3 500 000 v květnu 1922.495 

 

Sovětsko-turecká smlouva byla nakonec podepsána na přelomu druhého a třetího 

březnového týdne. Údaje o datu jejího přesného podpisu se liší.496 Oficiální datace podpisu 

smlouvy však byla na žádost Yusufa Kemala Beye určena na 16. března 1921, tj. na výroční 

den okupace Cařihradu britskými silami.497 Ze sovětské strany zde však mohl být i další 

důvod, protože ve stejný den byla v Londýně podepsána dlouho očekávaná sovětsko-britská 

obchodní dohoda. 

Sovětsko-turecká smlouva o přátelství a bratrství se skládala z šestnácti článků a tří 

příloh.498 Za sovětskou stranu ji podepsali lidový komisař zahraničních věcí G. V. Čičerin a 

člen Všeruského ústředního výkonného výboru Dželal-ed-Din Korkmasov. Za tureckou stranu 

pak komisař národního hospodářství Yusuf Kemal Bey, komisař veřejného vzdělávání dr. 

Riza Nur Bey a velvyslanec v RSFSR Ali Fuat Paşa.  

Obě strany se smlouvou zavázaly neuznávat žádnou mírovou ani jinou dohodu, k jejímuž 

přijetí by byla druhá ze stran přinucena silou.  

Ve smlouvě byl dále určen průběh hranice mezi kemalistickým Tureckem a sovětskými 

republikami v Zakavkazsku, přičemž Turecku na základě příslušných ustanovení smlouvy 

zůstal Kars a Ardahan. Výměnou za to bylo však nuceno uznat suverenitu Gruzie nad 
                                                            
492 Kuzněcova, Ustanovlenije, pozn. č. 108 na s. 57. 
493 DVP SSSR III, č. 213, s. 374 a DVP SSSR III, pozn. 54 na s. 675. 
494 Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 208–209. 
495 Gökay, Soviet Eastern Policy, 29. 
496 S. R. Sonyel uvádí 18. března 1921, zatímco B. Gökay uvádí 22. nebo 23. března 1921. Viz Sonyel, Turkish 
diplomacy, 64 a Gökay, Clash of Empires, 101. 
497 Viz výše. 
498 Text smlouvy viz DVP SSSR III, č. 342, s. 598–604. 
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přístavem a městem Batumi. Kemalisté si ovšem ve smlouvě vymínili dvě podmínky. Za 

prvé, obyvatelstvo Batumi a jeho širšího zázemí mělo požívat správní autonomie se zajištěním 

kulturních a náboženských práv a možností stanovit pravidla pro držbu půdy. A za druhé, 

Turecku mělo být poskytnuto právo využívat batumský přístav pro svobodný, bezcelní a 

žádným poplatky nezatížený tranzit všeho zboží oběma směry. Sovětské Rusko v návaznosti 

na to uznalo Turecku vlastnictví všech území, které si nárokovalo v Národním slibu. 

Pokud šlo o oblast Nachičevanu, měla do budoucna tvořit autonomní oblast v rámci 

Ázerbájdžánu. Obě země se dále v smlouvě zavázaly uznávat právo na sebeurčení a 

nezávislosti národů Východu. Shodly se také na potřebě otevření úžin Bosporu a Dardanel pro 

svobodný průjezd obchodních lodí všech států. Jejich mezinárodní statut pak měla vypracovat 

zvláštní konference černomořských příbřežních států za podmínky, že přijaté řešení nebude 

poškozovat suverenitu a bezpečnost Turecka.  

Obě smluvní strany dále ve smlouvě prohlásily za zrušené všechny mezi nimi dříve 

uzavřené smlouvy, které neodpovídaly oboustranným zájmům. To se týkalo především 

mezinárodních aktů uzavřených dříve mezi Vysokou Portou a carskou vládou, přičemž 

sovětské Rusko nyní prohlásilo Turecko za osvobozené od všech finančních či jiných 

závazků, které z těchto aktů vyplývaly. Stejně tak se RSFSR zřeklo i všech práv a výhod 

plynoucích z kapitulačního režimu. Obě smluvní strany se dále zavázely netrpět na svém 

území organizace či skupiny, které by pretendovaly na roli vlády nad celým územím druhé 

smluvní strany či nad jeho částí. Pod podmínkou vzájemnosti mělo být toto ustanovení 

uplatňováno i vůči sovětským republikám v Zakavkazsku. 

Smlouva dále zavazovala obě signatářské země k co nejrychlejší obnově železničního, 

telegrafního atd. spojení a k zajištění svobodného pohybu osob i zboží. Občané obou zemí 

měli na území druhé smluvní strany požívat nejvyšších výhod, avšak zároveň na ně měla být 

vztažena všechna práva a povinnosti vyplývající ze zákonů dané země s výjimkou osvobození 

od branné služby a otázek rodinného a dědického práva, jakož i způsobilosti k právním 

činům, které měly být s ohledem na značnou odlišnost platných právních systémů ošetřeny 

zvláštní smlouvou. Smlouva dále zajišťovala právo obyvatel území, která byla nyní připojena 

k Turecku, na svobodné vystěhování se do Ruska, respektive do Gruzie včetně veškerého 

majetku. Obě země se dále zavázaly nejpozději do šesti měsíců od podpisu smlouvy 

repatriovat na svůj účet všechny bývalé válečné zajatce a internované civilisty. Z praktického 

hlediska se však toto ustanovení vztahovalo pouze na Rusko, kde doposud pobývalo větší 

množství bývalých osmanských zajatců. 
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V závěrečných článcích se obě země zavázaly uzavřít do budoucna konzulární konvenci, 

jakož i dohody regulující hospodářské, finanční a jiné otázky, které byly nutné pro navázání 

přátelských vztahů. Sovětské Rusko se dále zavázalo podniknout kroky, aby sovětské 

republiky v Zakavkazsku uznaly ty části sovětsko-turecké dohody, které se jich týkaly 

(zejména tedy teritoriální změny). Výměna ratifikačních listin měla proběhnout v Karsu, 

přičemž lhůta pro ni nebyla explicitně stanovena. 

V návaznosti na podpis smlouvy si sovětský lidový komisař zahraničních věcí G. V. 

Čičerin a kemalistický velvyslanec v Moskvě vyměnili čtyři nóty,499 ve kterých se zavázali 

informovat druhou stranu v případě zamýšlené principiální změny zahraniční politiky či 

zahraničně-politické orientace a dále pravidelně se informovat o jednáních se státy, které 

prováděly politiku odlišnou od politiky sovětského Ruska a kemalistického Turecka, a 

neuzavírat jakékoliv smlouvy, týkající se druhé smluvní strany, bez jejího vědomí. 

Sovětsko-turecká ujednání byla výhodná pro obě strany. V případě sovětského Ruska 

posílila a stabilizovala jeho vlastní pozice a vliv Zakavkazsku a mezi kavkazskými, respektive 

středoasijskými muslimy. Sovětské Rusko smlouvou získalo spřátelený stát při důležitém 

úseku své jižní hranice. Tím jednak o kus prolomilo svou přetrvávající diplomatickou izolaci 

a současně zabránilo případné možnosti, aby se přilehlá oblast Malé Asie stala nástupištěm 

k intervenci proti sovětským zájmům. To bylo důležité zejména v návaznosti na nedávný 

podpis podobných smluv s Persií a Afghánistánem. Zároveň si sovětské Rusko smlouvou 

zajistilo výhodnou pozici pro případ nového otevření otázky úžin, které se s ohledem na vývoj 

války mezi Řeckem a kemalisty dalo v blízké době očekávat. Samozřejmě zde není potřeba 

rozvádět, jaký význam měl pro bezpečnost sovětského Ruska příznivě nastavený status úžin 

Bosporu a Dardanely a jejich správa spřátelenou mocností.  

Kemalistické Turecko naopak smlouvou získalo velké diplomatické vítězství, zejména 

pokud šlo o uznání teritoriálního rozsahu nárokovaného v Národním slibu, a užitečný 

nátlakový prostředek na velmoci Dohody s cílem dosažení revize sèvreské mírové smlouvy. 

Získalo zpět území Karsu a Ardahanu a zajistilo si svou východní hranici před nepřátelským 

napadením. To mu umožnilo věnovat se nyní plně boji proti Řekům v západní Anatólii, 

případně zvýšit tlak na francouzská okupační vojska v Kilíkii. Kromě toho získalo příslib 

zdaleka ne nevýznamné finanční a vojenské pomoci. 

Návaznými ujednáními si pak obě strany, přinejmenším v teorii, zajistily pravidelnou 

výměnu informací o rozhovorech, vedených s mocnostmi Dohody. 

                                                            
499 Text nót viz DVP SSSR III, č. 343, s. 605–607. 
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Smlouva však obsahovala i určité známky přetrvávající nedůvěry. Jejich ztělesněním bylo 

ustanovení zakazující umožnit na svém území existenci organizacím či skupinám, které by 

pretendovaly na roli vlády nad územím druhé smluvní strany. To ukazovalo, že sovětské 

Rusko nadále podezíralo Turky z pantureckých a panislámských záměrů, zatímco Turecko se 

obávalo sovětské podpory domácích komunistů a levicových radikálů. Sovětské Rusko si také 

stále nebylo jisto konečným úspěchem kemalistů v jejich boji za revizi sèvreské mírové 

smlouvy a jejich odhodláním dovést tento boj až do vítězného konce. Případná kapitulace, 

popřípadě dohoda kemalistů se západními mocnostmi na úkor sovětského Ruska, by sovětské 

straně způsobila notné komplikace, zejména s ohledem na Zakavkazsko. Problémy vznikaly 

také v Arménii, kde kemalisté pod různými záminkami zdržovali evakuaci svých sil z oblasti 

Alexandropolu. Naproti tomu kemalisté byli znepokojeni skutečností, že Moskva si neustále, 

navzdory podpisu sovětsko-turecké smlouvy, udržovala v záloze Envera Paşu a vykonávala 

skrze to na kemalisty nepřímý nátlak. Kromě toho byli také značně podezřívaví, pokud šlo o 

činnost sovětských diplomatických a konzulárních představitelů v Ankaře a dalších městech 

Anatólie, které podezřívali ze zpravodajské činnosti proti kemalistickým zájmům a podpory 

komunistických skupiny. Moskva navíc také prozatím nebyla v rozporu se závazkem přijatým 

v sovětsko-turecké smlouvě ochotna umožnit představitelů sovětských republik 

v Zakavkazsku, aby s Ankarou zahájili jednání o úpravě vzájemných vztahů.500 

Tyto přetrvávající známky nedůvěry se pak staly příčinou toho, že zatímco na sovětské 

straně byla smlouva ratifikována prakticky v zápětí,501 Velké národní shromáždění Turecka 

smlouvu schválilo až 5. července 1921, ačkoliv mu smlouva byla předložena již v závěru 

března.502 

 

4.3 Shrnutí 

Sovětskou politiku vůči Osmanské říši/Turecku v letech 1917–1921 je možno rozdělit do 

dvou hlavních období a v jejich rámci pak do několika fází. První období je možné vymezit 

listopadem 1917 a koncem roku 1918 s významným mezníkem v březnu 1918. Pro celé toto 

období je charakteristické, že sovětská politika vůči Osmanské říši tvořila součást politiky 

vůči mocnostem Čtyřspolku jako celku. V první fázi tohoto období, tj. do března 1918, se 

sovětská politika ve vztahu k Osmanské říši soustředila především na uzavření míru. 

Současně s tím se snažila řešit otázku východní Anatólie, kde usilovala o prosazení autonomie 

                                                            
500 Gökay, Clash of Empires, 112. 
501 A. M. Šamsutdinov uvádí, že smlouva byla ratifikována na mimořádném zasedání Všeruského ústředního 
výkonného výboru již 20. března 1921. Viz Šamsutdinov, Nacionaľno-osvoboditeľnaja borba, 202. 
502 Gasymly, „Azerbajdžan meždu Rossijej i Turcijej“, 31. 
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tamních Arménů (což mělo patrně sloužit jako základ pro budoucí revoluční aktivity v Malé 

Asii), dále pak otázku vyklizení Persie a uznání její nezávislosti a územní nedotknutelnosti 

oběma válčícími stranami (což mělo připravit cestu k širší spolupráci s Peršany a půdu pro 

budoucí rozvinutí revolučních aktivit), a do třetice se byla nucena vypořádat s osmanskými 

územními nároky v Zakavkazsku, které představovaly překážku pro ustavení sovětské moci 

v Zakavkazsku. V důsledku celkové situace se však nepodařilo ani v jednom případě 

sovětských cílů dosáhnout. 

V druhé fázi tohoto období, trvající od března do konce roku 1918 byla sovětská politika 

nucena čelit osmanskému postupu v Zakavkazsku, který jednak hrozil vytvořit do budoucna 

překážku pro ustavení sovětské moci v Zakavkazsku, a jednak přímo ohrožoval jedinou tamní 

sovětskou základnu – strategicky důležité město Baku a jeho zázemí. Sovětské Rusko nemělo 

účinné prostředky, jak tento osmanský postup zastavit a snaha získat v tomto směru 

německou podporu nakonec také nevyšla. Místní spolupráci s Brity pak Moskva programově 

zamítla. Důsledkem byl pád Baku, následovaný ze sovětské strany vypovězením brest-

litevské mírové smlouvy ve vztahu k Osmanské říši. 

Následující období sovětské politiky vůči Osmanské říši/Turecku můžeme vymezit 

koncem roku 1918 a březnem 1921. Pro první fázi tohoto období, do června 1920, bylo 

charakteristické vynucené vyčkávání, kombinované s budováním neoficiálních kontaktů 

s tureckým prostředím (ať už s hrstkou stoupenců komunistických ideálů v Cařihradě a 

některých centrech Anatólie, nebo s tureckými nacionalisty v Ázerbájdžánu).  

V druhé fázi, trvající od května do září 1920, naproti tomu došlo k navázání 

diplomatických styků s anatolskými kemalisty a následným rozhovorům s kemalistickou 

delegací v Moskvě. Sovětská strana sice během těchto rozhovorů přislíbila poskytnout 

kemalistům v jejich boji s nepřáteli turecké nezávislosti pomoc (spolupráce s kemalisty měla 

zajistit, že Malá Asie se nedostane pod kontrolu otevřených sovětských nepřátel a nestane se 

tak potenciálním nástupištěm pro intervenci proti RSFSR), avšak žádala výměnou za to 

ústupky v otázce hranic v Zakavkazsku, v oblastech, kde žila arménská menšina. Současně 

s tím sovětská politika usilovala o zajištění výhodné pozice pro budoucí jednání o statutu 

černomořských úžin. 

V další fázi, která trvala od září 1920 do února 1921, vzájemné vztahy zkomplikovala 

nejprve arménská a posléze gruzínská otázka. V prvním případě tvořila hlavní sporný moment 

otázka vzájemných hranic, jejichž průběh si kemalisté, Moskva i arménská vláda 

představovaly značně odlišně. Sovětské Rusko se ve sporu v zásadě solidarizovalo s Arménií, 

přičemž se snažilo řešit stávající turecko-arménský spor diplomatickou cestou. Tato snaha 
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však ani na jedné straně nepadla na úrodnou půdu a na podzim 1920 mezi kemalisty a 

Arménií vypukl konflikt, který vyvrcholil arménskou kapitulaci v listopadu 1920. Zatímco 

Moskva se nadále snažila tento konflikt řešit diplomatickou cestou, sovětští představitelé 

v Zakavkazsku zvolili se Stalinovou podporou odlišný přístup. Situace se následně opakovala 

v případě Gruzie, kde se sovětské a kemalistické síly střetly ve sporu o kontrolu nad 

strategicky důležitým přístavním městem Batumi. Ačkoliv byla sovětizace Arménie a Gruzie 

podniknuta v rozporu s politikou Moskvy, jejím přínosem byla stabilizace hranic 

v Zakavkazsku, vyplnění tamního mocenského vakua a ustavení přímého pozemního spojení 

s kemalisty. Moskvě během této fáze také aktivně usilovala o zajištění výhodných podmínek 

pro fungování Komunistické strany Turecka, což se však pro kemalistický odpor nedařilo. 

Pro poslední fázi, trvající od února do března 1921 je pak charakteristická snaha o smluvní 

zajištění vzájemných vztahů na základě stavu, dosaženého předchozím vývojem. Sovětská 

politika v tomto směru usilovala zejména o zajištění přátelských vztahů s kemalisty, což mělo 

zabránit možnosti, že Malou Asii ovládnou síly otevřeně nepřátelské vůči sovětskému Rusko. 

Moskva si současně s tím zajistila podporu pro výhodné řešení důležité otázky 

černomořských úžin. Smlouva podepsaná v závěru této fáze, pak vyřešila hlavní problémy 

sovětsko-tureckých vztahů, jakkoliv zdaleka ne všechny stejně uspokojivě. 
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Závěr 

 

Země Blízkého východu se dostaly do zorného pole čelných představitelů bolševické 

strany již mnoho let před říjnovou revolucí, zejména v souvislosti s revolučními událostmi 

v Persii a Osmanské říši. Zhruba v období mezi lety 1907 a 1917 se, hlavně zásluhou V. I. 

Lenina, vytváří základní představy, jak pohlížet na země Blízkého východu a kam je zařadit 

v rámci bolševického obrazu soudobého světa. V době Říjnové revoluce tak její protagonisté 

disponovali relativně uceleným a propracovaným systémem názorů na význam a postavení 

zemí tehdejšího Blízkého východu (respektive závislých a polozávislých zemí té doby vůbec), 

jehož zásadním nedostatkem však byla skutečnost, že postrádal prakticky realizovatelný 

program.   

Bolševici tyto země řadili mezi země závislé a vykořisťované evropským imperialismem. 

Z tohoto důvodu na ně pohlíželi jako na potenciální spojence v boji proti evropskému 

imperialismu. Tyto své názory pak následně vtělili i do prvních programových dokumentů, 

vyhlášených během prvních dnů po převzetí moci, tj. do Dekretu o míru, ale zejména do 

Prohlášení předsedy Rady lidových komisařů V. I. Lenina a lidového komisaře pro národnosti 

J. V. Stalina ke všem pracujícím muslimům Ruska i Východu. Jejich vydáním se sovětští 

představitelé pokoušeli podnítit v cílových zemích revoluci a získat podporu a pomoc pro 

nově se ustavující sovětskou vládu v Rusku. Ve vztahu k zemím Blízkého východu pak byl 

jejich součástí také programový rozchod s dědictvím carského Ruska.  

Poměrně záhy se však začalo ukazovat, že pouhá deklarace revolučních principů 

k podnícení světové revoluce nestačí. Pozornost se proto soustředila na otázku taktiky, s jejíž 

pomocí měl být nástup světové revoluce urychlen. 

Měli-li bolševičtí představitelé v době Říjnové revoluce poměrně jasné a systematické 

představy o postavení a roli zemí Blízkého východu v soudobém světě a v nacházejících 

revolučních událostech, již daleko méně měli jasno v tom, jakou konkrétní taktiku bylo třeba 

ve vztahu k zemím Blízkého východu sledovat. Jestliže v prvních měsících po Říjnové 

revoluci nebyl tento problém příliš zjevný, tak s postupem času se zmíněný nedostatek stával 

stále markantnější. Problém byl o to komplikovanější, že přímé uplatnění klasických 

marxistických schémat (byť i v jejich specifickém bolševickém pojetí) nepřicházelo v zemích 

Blízkého východu, s ohledem na jejich odlišnou sociálně-ekonomickou strukturu a na 

neexistenci početnějšího průmyslového dělnictva, v úvahu. Nehledě na to, od podzimu 1918 

postupně začaly ve vztahu k zemím Blízkého východu krystalizovat dvě základní taktické 
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linie. Bylo přitom zcela charakteristické, že oběma jim byla společná představa, že základní 

impuls k podnícení revoluce musel vyjít ze sovětského Ruska. 

 

První ze zmíněných linií je spojena se jménem K. Trojanovského, který orientoval své 

myšlenky na spolupráci s revolučně naladěným národně-osvobozeneckým hnutím na bázi 

jednotné protiimperialistické fronty a s hlavní oporou revolučních sil v rolnictvu. Tato 

spolupráce, chápaná jako dočasná a účelová, měla v jednotlivých blízkovýchodních zemích 

poskytnout čas a prostor pro vybudování komunistických stran, které by po dosažení cílů 

národně-osvobozeneckého hnutí s pomocí sovětského Ruska a dalších sovětských republik 

podnítily přechod k socialismu. Zásadní nevýhodou této linie však byla potřeba dlouhé 

přípravné fáze, naplněné ne vždy možnou drobnou organizační a propagandistickou prací, 

nemluvě již o tom, že sociální vrstvy, na které tato linie nejvíce spoléhala, často nebyly na 

přijetí komunistických myšlenek, byť i v jejich nejobecnějším slova smyslu, připraveny. 

S rozvojem revoluce a občanské války v Rusku sílila druhá z výše zmíněných taktických 

linií, která se v zásadě objevila již v prvních programových dokumentech vydaných po 

Říjnové revoluci. Šlo o představu orientovanou na přípravu okamžité socialistické revoluce 

v závislých a polozávislých zemích, případě kombinovanou s myšlenkou šíření revoluce do 

zemí Východu s pomocí revoluční války. Tato představa, zastávaná např. M. Sultan-

Galijevem či indickým revolucionářem M. Rájem, ale po jistou dobu a do jisté míry např. také 

L. D. Trockým, se objevila jako reakce na nejednoznačné výsledky národně-osvobozenecké 

hnutí v zemích Východu, přičemž svou roli při jejím vzniku patrně sehrály sovětské úspěchy 

v občanské válce. Jednalo se o poměrně jednoduchou strategii, která skýtala slušnou naději na 

úspěch, zvláště tam, kde by proti sovětské síly nenarazily na silnějšího protivníka v podobě 

některé z mocností. Její základní nevýhodou však byla jistá iluzornost a ignorování reálných 

podmínek ve východních zemích a, zejména pak, mělo-li by dojít k variantě šíření revoluce 

pomocí revoluční války, také velká náročnost na sovětské finanční a vojenské zdroje. 

Současně s tím skýtala i poměrně značné nebezpečí zahraničně-politických komplikací. 

Ačkoliv druhá z uvedených taktických linií disponovala širokou podporou také v řadách 

revolučních skupin z řad emigrantů z blízkovýchodních zemí, nakonec byla, po dalším 

rozpracování V. I. Leninem (s ohledem na vyčerpání sovětského Ruska v důsledku občanské 

války), přijata coby rezoluce a doplňující teze II. kongresu III. internacionály k národnostní a 

koloniální otázce, první z obou zmíněných linií. Tj. linie přikládající hlavní význam 

dlouhodobému pronikání, dočasné spolupráci s revolučně zaměřenou částí národně-
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osvobozeneckého hnutí a orientaci na vytváření místních komunistických stran z řad rolníků a 

řemeslníků. Její oficiální přijetí však v žádném případně neznamenalo její okamžité 

uplatňování v praxi, ať už kvůli odporu příslušníků komunistických stran blízkovýchodních 

zemí, ve své většině ovlivněných druhou z obou taktických linií, či kvůli nepříznivým 

místním podmínkám. 

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že zatímco v období do roku 1917 se 

bolševickým představitelům podařilo zformulovat obecné představy o postavení a úloze zemí 

Blízkého východu v soudobém světě, tak období 1917–1921 bylo naplněno diskusemi o 

konkrétních cílech a praktickém programu, s jejichž pomocí by bylo možno výše zmíněné 

představy realizovat.  

 

S tím, jak prvotní představy o bezprostředním vypuknutí světové revoluce začaly brát za 

své, se poměrně záhy začala ukazovat potřeba řešit konkrétní problémy vyplývající 

z interakce s okolním světem, počítaje v to i země Blízkého východu. Tím se vytvořil prostor 

pro praktickou politiku, uplatňovanou převážně (ale ne výlučně) prostředky tradiční 

diplomacie.  

Afghánistán hrál od počátku v sovětských představách pouze roli koridoru na cestě šíření 

revolučních myšlenek do Indie, považované za klíč k rozšíření revoluce do celé Asie a 

současně za hlavní zdroj síly a bohatství Velké Británie, přední imperialistické mocnosti 

tehdejšího světa a tudíž i překážky úspěchu světové revoluce. Vlastní šíření revoluce do 

Afghánistánu nebylo nikdy důležitou součástí sovětských záměrů, byť v případě vhodných 

podmínek se nevylučovalo. V první fázi převažovala ve vztahu k Afghánistánu snaha o 

spojenectví proti Velké Británii a o rozšíření revoluce do Indie s afghánskou pomocí (tj. 

vlastně představa šíření revoluce do Indie pomocí revoluční války s afghánskou pomocí). 

Tomuto obecnému cíli byl pak zcela podřízen i vztah ke konkrétním praktickým problémům, 

jako byla např. otázka hranic.  

Posléze, přibližně od sklonku roku 1919, se v sovětské politice vůči Afghánistánu objevil 

faktický ústup od myšlenky revoluční války. Moskva sice tuto linii v případě výhodných 

podmínek až do pozdního léta 1920 principielně neodmítala (v této souvislosti je třeba 

připomenout maximální cíl tzv. Borodinovy a Rájovy mise z léta 1920), v rovině praktické 

politiky ji de facto vystřídala snaha získat afghánskou spolupráci pro omezenější revoluční 

činnost (agitačně propagační, zpravodajskou, diverzní a jen v případě výhodné situace i pro 

ozbrojený vpád – tj. vlastně revoluční válku) proti Indii. Současně se s tímto obratem se 
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objevilo napětí mezi politikou, která byla zamýšlena a prováděna centrem, tj. Moskvou, a 

politikou, kterou realizovali sovětští představitelé v Taškentu, kteří se ve vztahu 

k Afghánistánu nadále snažili uplatňovat předchozí politickou linii. Sjednotit sovětskou 

politiku, respektive podřídit si místní mocenské centrum v Taškentu, a vydobýt si pozici 

jediného tvůrce sovětské politiky vůči Afghánistánu se moskevskému vedení podařilo až po 

vynaložení nemalého úsilí. 

Pro výše zmíněnou druhou fázi sovětské politiky vůči Afghánistánu byla současně 

charakteristická snaha řešit konkrétní problémy vzájemných vztahů a to způsobem, při kterém 

by sovětské Rusko utrpělo co nejmenší územní, finanční a hmotné ztráty.  

Sovětská neochota otevřeně a plnou měrou podpořit Afghánistán v jeho táhlém sporu 

s Velkou Británií však společně s některými problematickými otázkami vzájemných vztahů 

(jako byla například otázka Buchary, respektive její sovětizace) zapříčinila, že afghánskou 

podporu pro revoluční činnost proti Indii se nakonec získat nepodařilo. Dosažená smluvní 

úprava vzájemných vztahů totiž nesplňovala všechna sovětská očekávání, což si ve spojení s 

domácím sovětským vyčerpáním v důsledku občanské války vynutilo omezení původních 

plánů a reorientaci sovětské politiky vůči Afghánistánu. 

 

Ve vztahu k Persii převažovala v první fázi snaha zajistit si příhodné podmínky pro 

budoucí revoluční aktivity. Britská okupace Persie a nástup vlády Vosúghoddouleha v létě 

1918 však tento příznivě se rozvíjející trend zmařily. Následoval příklon k myšlenkám šíření 

revoluce do Persie s pomocí revoluční války. Odrazem této změny se na jaře 1920 stala 

podpora revolučního hnutí v perském Gílánu. Pro úplnost je však třeba dodat, že hlavním 

architektem této politiky byli čelní představitelé sovětského Ázerbájdžánu, do značné míry 

podporovaní členy Kavkazského byra ÚV KSR[b] a z části i J. V. Stalinem, kteří celou 

záležitostí sledovali své partikulární cíle a nikoliv Moskva. Samo moskevské vedení, nebo 

přinejmenším jeho většina, však výše zmíněné aktivity v Gílánu s ohledem na jiné priority 

(zejména s ohledem na potřebu co nejrychleji ukončit občanskou válku) příliš nepodporovalo.  

Od konce léta 1920, kdy se ukázal neúspěch dosavadní politiky v Gílánu, se Moskva 

začala orientovat na navázání diplomatických vztahů s perskou vládou a na řešení konkrétních 

problémů vzájemných vztahů (počítaje v to i snahu zajistit podmínky pro legální činnost 

Íránské komunistické strany). Podporu revolučního hnutí v Gílánu Moskva sice prozatím 

neukončila, přisoudila jí však pouze roli nátlakového prostředku, s jehož pomocí se snažila 

dosáhnout svého tehdejšího hlavního cíle v Persii – stažení Britů. Tento přístup Moskvy se 
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však nesetkával s porozuměním v Baku, poněvadž tamní sovětští představitelé s tichým 

souhlasem J. V. Stalina nadále sledovali ve vztahu k Persii vlastní zájmy a pokračovali v 

podpoře revolučního hnutí v Gílánu. Ačkoliv následně bylo dosaženo relativně výhodné 

smluvní úpravy vztahů mezi sovětským Ruskem a Persií, aktivity v Gílanu a s nimi 

související neschopnost Moskvy získat plnou kontrolu nad politikou prováděnou sovětskými 

představiteli v Baku nadále ještě po nějakou dobu představovala určitou zátěž sovětsko-

perských vztahů. 

 

Ve vztahu k Osmanské říši sovětské Rusko v první fázi usilovalo o podporu národně-

osvobozeneckého a buržoazně-demokratického hnutí, přičemž k dosažení tohoto cíle 

neváhalo využít také případné pomoci východoanatólských Arménů. Druhým cílem pak bylo 

zajištění výhodných podmínek pro další revoluční aktivity. V důsledku vlastní mocenské 

slabosti se však sovětskému Rusku nepodařilo těchto cílů dosáhnout a Zakavkazsko, které si 

Moskva nárokovala jakou součást svého území, se následně stalo dějištěm osmanské expanze. 

A to bez ohledu na vynucený podpis mírové smlouvy (v březnu 1918 v Brest-Litevsku), která 

vycházela požadavkům Osmanské říše daleko vstříc. Hlavním cílem sovětské politiky vůči 

Osmanské říše se proto stala snaha zachránit, co se dalo, a přimět Vysokou Portu 

k respektování přijatých závazků. Snaha získat za tímto účelem cestou hospodářských 

ústupků podporu Německa však nakonec nevyšla. Problém tak byl částečně, avšak ze 

sovětského hlediska velmi neuspokojivě, řešen až s konečným válečným zhroucením 

Osmanské říše na podzim 1918. 

Pozdější spolupráce s kemalisty pak byla motivována především bezpečnostními zájmy, tj. 

spoluprací proti mocnostem Dohody a jejím satelitům v Zakavkazsku, jež představovaly pro 

obě strany určité ohrožení. Sovětské Rusko se ve vztahu ke kemalistickému Turecku snažilo 

dosáhnout vytyčení sfér vlivu či spíše hranic v Zakavkazsku, a současně i dosáhnout 

výhodných výchozích podmínek pro revizi statutu úžin Bosporu a Dardanely, jež v nové 

situaci hrály klíčovou roli z hlediska bezpečnosti sovětského Černomoří. Třetí důležitý cíl 

(zejména z dlouhodobého hlediska) představovalo zajištění podmínek pro fungování 

Komunistické strany Turecka, kterou se Moskva snažila přinejmenším částečně podporovat. 

Dočasným problémem, který v průběhu léta a podzimu 1920 bránil navázání úzkých 

vztahů mezi sovětským Ruskem a kemalistickým Tureckem, byla arménská a posléze 

gruzínská otázka, respektive otázka přesného vytyčení hranic v Zakavkazsku. Její vyřešení via 

facti následně umožnilo postavit vztahy na smluvní základ, ačkoliv všechny problémy 
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vzájemných vztahů (např. otázka sovětské podpory poskytované Enveru Paşovi, nebo 

záležitost legální činnosti Komunistické strany Turecka) tím vyřešeny nebyly. 

 

Sovětskou politikou ve vztahu k zemím Blízkého východu se od počátku jako červená nit 

vinula snaha oslabit imperialistické mocnosti, zejména Velkou Británii, a to tím, že jim na 

Blízkém východě, respektive v Indii způsobí vážné problémy. Sovětské Rusko si od toho 

slibovalo snížení tlaku zmíněných mocností a oslabení jejich podpory (ať už skutečné nebo 

jen morální) domácím nepřátelům sovětského uspořádání. S tím pak úzce souvisel motiv 

zabránit výše zmíněným mocnostem a jejich ruským spojencům využívat území 

blízkovýchodních států jako nástupiště k intervenci proti sovětskému Rusku. K tomu se záhy 

přidružila také snaha prolomit celkovou diplomatickou izolaci sovětského Ruska, navázat se 

zeměmi Blízkého východu diplomatické vztahy a získat tak v sousedství přátelsky nakloněné 

státy a smluvní garance sovětských hranic. 

Sovětské Rusko se proto od počátku pokoušelo podporovat revoluční aktivity místních sil, 

nebo alespoň si zajistit příhodné podmínky pro jejich budoucí rozvoj. Této snaze, do značné 

míry prováděné pod vlivem počátečního (a nutno dodat i do značné míry naivního) 

revolučního entuziasmu, měl napomoci také principielní rozchod se starou ruskou politikou, 

kdy odvrhnutí staré politiky mělo sovětskému Rusku získat přátelství a důvěru národů 

Blízkého východu a jejich vlád.  

Zmíněné snahy nicméně brzy narazily na omezení daná sovětskou mocenskou slabostí, 

podmíněnou počínající občanskou válkou. Tyto neúspěchy byly následovány pokusy o přímý 

vývoz revoluce do zemí Blízkého východu, jehož cílem bylo dosáhnout v dané oblastí 

příznivého uspořádání politických poměrů. KSR[b] pro tento účel dlouhodobě poskytovala 

podporu organizaci místních komunistických stran a připravovala jejich kádry. Nehledě na to, 

byly zmiňované pokusy v řadě případů podnikány s podporou místních efemérních rádoby 

revolučních elementů, jako byl např. Chodá Verdi Chán atd., což podmínilo jejich neúspěch. 

Politika orientující se na vývoz revoluce se poměrně záhy ukázala jako neúspěšná. 

Sovětské Rusko se následně s ohledem na jiné priority a problémy (zejména pokud šlo o 

potřebu dokončit porážku sil generála Vrangela a ukončit stále trvající občanskou válku, dále 

šlo o válku s Polskem a zejména nedostatek zdrojů a nutnost hospodářské obnovy a sociální 

stabilizace) snažilo řešit reálné problémy vzájemných vztahů se zeměmi Blízkého východu 

prostřednictvím dohody s tamními etablovanými elitami. Sovětským cílem při tom bylo 

stabilizovat vzájemné vztahy a zajistit, že země Blízkého východu se nestanou základnou 



366 

 

nepřátelských sil a nástupištěm k protisovětské intervenci. Zároveň s tím se sovětská 

diplomacie pokoušela zajistit příhodné podmínky pro legální činnost místních komunistických 

stran (ve smyslu rezolucí přijatých na II. kongresu Kominterny). Celkově řečeno, šlo o to 

zajistit a upevnit sovětský vliv v blízkovýchodních zemích. 

Podepsané smlouvy sice stabilizovaly vztahy ze zeměmi Blízkého východu, nicméně 

zdaleka nevyřešily všechny stávající problémy: Některé naopak dokonce nově založily – 

konečným (nicméně značně perspektivním) cílem však nadále zůstávala revoluce (nejprve 

buržoasně-demokratická a pak posléze socialistická).  

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že sovětská politika vůči zemím Blízkého východu 

byla motivována především reálnými zájmy a teprve až druhotně ideologickými postuláty. 

Nabízí se tedy otázka, do jaké míry sovětské ideologické koncepce poskytovaly vodítka pro 

reálnou politiku vůči zemím Blízkého východu. S ohledem na skutečnost, že konkrétní 

sovětská taktika se v letech 1917–1921 teprve utvářela, je nicméně možné konstatovat, že 

ideologické koncepce představovaly pro sovětskou politiku vůči zemím Blízkého východu 

vodítko pouze na strategické úrovni (tj. v oblasti dlouhodobých cílů), zatímco taktická úroveň 

byla svědkem značného tápání (mj. v důsledku rozdílných představ o nejvhodnější taktice a o 

mezích možného). V řadě případů ovšem nelze, přinejmenším při současné stavu poznání, 

vzájemný poměr ideologických a reálných motivů jasně a bezpečně rozlišit. Byla např. snaha 

sovětských představitelů o uzavření spojenectví s Afghánistánem v létě a na podzim1919 

motivována ideologickým zájmem rozšířit revoluci do Indie, nebo naopak reálným zájmem 

společného boje proti Velká Británii, která byla v čase vrcholící občanské války považována 

za hlavní oporu protivníků sovětské moci ve vlastním Rusku?  

 

Pro sovětskou politiku vůči zemím Blízkého východu bylo charakteristické, že do jejího 

formulování a reálného provádění zasahovalo několik místních mocenských center, která do 

ní promítala vlastní ambice a záměry. Tyto ambice a záměry se do určité míry se odvíjely od 

potřeby reagovat na místní, ať již skutečné či domnělé, reálné problémy a potřebu řešit je. 

Nebylo to však jejich nutnou a už vůbec ne výlučnou podmínkou. V této souvislosti není 

nezajímavé, že celá řada osobností tvořících výše zmíněná místní mocenská centra (např. Š. 

Z. Eliava, G. I. Brojdo, M. V. Frunze, V. V. Kujbyšev, G. K. Ordžonikidze, P. G. Mdivani, A. 

I. Mikojan, N. Narimanov a další – viz biografická příloha) prožila svou revoluční kariéru 

před rokem 1917 výhradně nebo přinejmenším z velké části v carském Rusku a jeho 
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věznicích, a postrádala tudíž zkušenost (delšího) exilu v zahraničí. Tento fakt by si nicméně 

zasloužil další zkoumání, aby závěry z něj učiněné mohly mít hlubší platnost. 

Skutečnost, že formulování a provádění reálné politiky vůči blízkovýchodním zemím se 

tak se nacházelo v rukou Moskvy (a do značné míry, byť nikoliv výlučně, v rukou Lidového 

komisariátu zahraničních věcí) a současně i v rukou místních mocenských center byla 

umožněna a podporována několika okolnostmi. 

V první řadě to byly rozpory vycházející přímo ze sovětského vedení, které jako celek 

samo často nezastávalo jednotnou linii. Zvláště ve vztahu k jednotlivým otázkám tak mnohdy 

docházelo ke značnému názorovému pnutí a štěpení. A to buď mezi jednotlivými institucemi, 

které se podílely na vytváření sovětské politiky vůči zemím Blízkého východu, jako byl 

Lidový komisariát zahraničních věcí, ÚV KSR[b], respektive jeho politbyro, případně pak 

další stranické a státní orgány, nebo v jejich rámci (např. mezi jednotlivými vnitrostranickými 

frakcemi a jejich zástupci v ústředních stranických orgánech). Pro místní mocenská centra z 

toho do jisté míry vyplývala podpora některých vlivných osob centra – hlavně J. V. Stalina – 

jejich vlastním záměrům, která jim umožňovala snáze provádět fait accompli, ignorovat 

příkazy centra atd. 

Druhou okolností, která umožňovala místním mocenským centrům aktivně ovlivňovat 

formulaci a provádění sovětské politiky vůči zemím Blízkého východu, byla omezená 

funkčnost telegrafního a zčásti i železničního spojení, která byla příčinou pomalé a mnohdy 

značně komplikované obměny depeší (v této souvislosti by bylo zajímavé zjistit, jak vysoké 

procento depeší dorazilo na místo určení bez zkomolení a kolik z nich dorazilo zkomolených). 

To mělo několik důsledků. 

 V první řadě, centrum – tj. Moskva – bylo často při formulování své politiky vůči zemím 

Blízkého východu nuceno rozhodovat se na základě zastaralých a neúplných informací. Stejně 

tak tomu do značné míry bylo i v případě místních mocenských center, která ne vždy byla 

dobře informována o aktuálních záměrech Moskvy (nehledě na to, že v některých případech ji 

sama dokonce záměrně klamala) a někdy (např. ve vztahu k Afghánistánu) i o aktuální situaci 

v zájmové zemi. V situaci, kdy aktuální instrukce z Moskvy nebyly k dispozici, a kdy je ani 

nebylo možné v potřebném čase získat, tak byla jak místní mocenská centra, tak někdy i 

sovětští zástupci v zemích Blízkého východu nuceni k samostatnému postupu na vlastní 

zodpovědnost. Místní mocenská centra se tak snáze dostala mimo kontrolu Moskvy, což jim 

v řadě případů umožňovalo vést si se svými omezenými prostředky do velké míry nezávislou 

politiku. 
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Důsledkem výše zmíněného nesouladu při formulování sovětské politiky vůči zemím 

Blízkého východu, tak byla řada vnitřních střetů, kolísání, úkroků od jednou vyhlášené linie 

apod. (zvláště tehdy, když se podmínky k tomu zdály výhodné, popřípadě, když místní centra 

tu a tam přesvědčila Moskvu o správnosti své politiky) a nikoliv zcela jasná a důsledná 

politika. 

Pokud jde o aktivity III. internacionály ve vztahu k zemím Blízkého východu, byl její 

příspěvek ve sledovaném období poměrně omezený. To bylo podmíněno zejména skutečností, 

že aparát Kominterny t. č. teprve vznikal. Kominterna tak ve sledovaném období dokázala na 

Blízkém východě podniknout pouze první nesmělé kroky. Její aktivní činnost se přitom 

omezovala prakticky jen na Afghánistán a Indii. Hlavní příspěvek Kominterny tudíž spočíval 

v teoretických diskuzích o postavení blízkovýchodních zemích a v rozpracování taktiky 

komunistických stran, která byla s větší či menší měrou užita v následujícím období. 

Kominterna také postupně od KSR[b] převzala organizaci a přípravu kádrů místních 

komunistických stran.  

Řečeno na závěr, pro sovětskou politiku vůči zemím Blízkého východu bylo (s výjimkou 

počátečního období) charakteristické určité napětí mezi jejím ideologickým zdůvodněním a 

reálně prováděnou politikou, která sice obecně sledovala ideologické předpoklady a cíle, ale 

která se současně vyznačovala značným pragmatismem, pod jehož vlivem často prováděla 

různé odbočky od základní vytyčené linie. Vzhledem k faktoru prostoru, respektive 

vzdálenostem pak lze s jistou nadsázkou uzavřít, že základní podmínkou její úspěšné realizace 

byl funkční telegraf. 
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Резюме 

 

Темой работы является советская политика относительно стран Ближнего востока - 

Афганистана, Персии и Османской империи/ Турции – с 1917 по 1921 годы. Автор 

пытается найти ответ на вопрос, каким образом формировались представления 

новообразованного советского руководства о странах Ближнего востока, каковы были 

место и роль, отведенные им советским правительством, и каким образом вместе с тем 

развивалась советская политика относительно стран Ближнего востока на самом деле. 

Т. е. чего правительство советской России пыталось с ее помощью добиться, что 

служило мотивацией и какие факторы влияли на разработку и осуществление данной 

политики. 

 

Советская политика относительно стран Ближнего востока обосновывалась как 

идеологическими, так и практическими импульсами: 1) усилием помочь национально-

освободительному движению в ближневосточных странах свергнуть господство 

европейских держав и позволить таким образом данным странам идти путем 

свободного развития (с ожидаемым в дальнейшем переходом к социалистическому 

строю), 2) стремлением ослабить державы Европы, создав им, главным образом 

Великобритании, серьезные проблемы на Ближнем востоке (по существу в Индии). 

Поэтому Советская Россия с самого начала пыталась поддерживать революционные 

действия местных радикальных сил. Тем не менее, политика, ориентированная на 

экспорт революции, была, как вскоре оказалось, неудачной. В связи с этим Советской 

России пришлось переориентировать свои действия на решение существующих 

проблем взаимных отношений со странами Ближнего востока путем соглашений с 

установленными элитами соответствующих стран. 

 

Для советской политики относительно стран Ближнего востока с 1917 по 1921 годы 

было характерно вмешательство в ее проработку и практическое ведение местных 

центров власти (главным образом в Ташкенте и Баку), вкладывающих в политику 

советской России собственные амбиции и намерения. Настоящая ситуация создавалась 

и поддерживалась за счет: 1) достаточно частых разногласий в кругах советского 

руководства, зачастую не ведущих единую линию, 2) ограничениями, связанными с 

работой телеграфной и до определенной меры железнодорожной связи, которые были 

причиной медлительного, значительно усложненного сообщения, в ряде случаев 
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позволяющие местным центрам власти вести достаточно самостоятельную политику. 

Итогом был ряд внутренних стычек, колебаний, шагов в сторону от единой 

манифестируемой линии и т. п., но никак не совершенно ясная и последовательная 

политика. 

 

Т. е. можно констатировать, что советской политике относительно стран Ближнего 

востока (за исключением начального периода) была в целом присуща определенная 

напряженность между ее идеологическим обоснованием и практически проводимой 

политикой, которая хотя в общем и прослеживала идеологические цели, но в то же 

время отличалась и достаточной прагматичностью. Принимая во внимание 

территориальный фактор, т. е. фактор расстояния, можно, слегка приувеличивая, 

заключить, что основной предпосылкой успешного воплощения в жизнь данной 

политики был действующий телеграф. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ÁKS[b] – Ázerbájdžánská komunistická strana[bolševiků], 

HMS – His Majesty´s Ship, 

ÍKS – Íránská komunistická strana, 

KI – Komunistická internacionála,  

KS – komunistická strana, 

KS[b]A – Komunistická strana[bolševiků] Arménie, 

KSR[b] – Komunistická strana Ruska[bolševiků], 

KST – Komunistická strana Turecka, 

LKZV – Lidový komisariát zahraničních věcí,  

RLK – Rada lidových komisařů, 

RSFSR – Ruská sovětská federativní socialistická republika, 

SDDSR – Sociálně demokratická dělnická strana Ruska, 

SDDSR[b] – Sociálně demokratická dělnická strana Ruska[bolševiků], 

ÚV – Ústřední výbor, 

VČK – Všerossijskaja črezvyčajnaja komissija,  

VNS – Velké národní shromáždění, 

VÚVV – Všeruský ústřední výkonný výbor. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Stručné biografie aktérů (text) 
 
U všeobecně známých osob jsou uváděny pouze funkce a činnosti zastávané ve sledovaném 
období. 
 
Abdülhamit II., (1842–1918), osmanský sultán v letech 1876–1909. Poslední velký osmanský sultán. Svržen 
mladotureckou revolucí. 
 
Abdurrahmán Chán, (??????), afghánský diplomat a politik. V roce 1919 ministr školství. Posléze účastník 
diplomatické misie do Indie. V roce 1920 působil jako náměstek ministra zahraničních věcí. Příslušník panující 
dynastie. 
 
Abukov, Batyrbek Lokmanovič, (1899–1938), sovětský vojenský činitel kabardinského původu. Od dubna 1918 
tajemník Horské rady při Kislovodském sovětu. Od listopadu 1918 člen KSR[b]. Současně příslušník Rudé 
armády. Od listopadu 1919 ve Volžsko-kaspické válečné flotile. Posléze vojenský komisař oddílů Volžsko-
kaspické válečné flotily. Od července do října 1920 člen ÚV Íránské komunistické strany. Současně člen 
Revoluční vojenské rady Perské rudé armády.  
 
Ačárja, Mandajam Parthasarathí Tirumal (1887–1951), indický revolucionář. Pocházel z Madrásu. Od roku 
1907 žil ve Velké Británii a od roku 1910 na kontinentu. V Evropě se zapojil do protibritské činnosti. V letech 1. 
světové války žil v Německu a podílel se na organizaci řady protibritských akcí na Blízkém východě. V prosinci 
1918 navštívil Petrohrad, kde spolupracoval s K. Trojanovským a posléze přenesl těžiště své činnosti do 
Taškentu. V následujících letech se pohyboval mezi Kábulem a Taškentem. Účastník II. kongresu Komunistické 
internacionály. V říjnu 1920 se v Taškentu podílel na založení Komunistické strany Indie. V roce 1921–1922 se 
s komunistickým hnutím rozešel a odešel do Berlína. V závěru života se vrátil do Indie. 
 
Aghazádeh, Kamram Džafar, (1891–????), perský revolucionář původem z perského Ázerbájdžánu. Od roku 
1911 žil v Baku, kde pracoval na ropných polích. Po pádu Baku v září 1918 se stal členem stran Gummet a 
posléze vedl ilegální činnost v Baku. Od února 1920 člen ÚV Ázerbájdžánské komunistické strany[bolševiků].  Člen 
Výkonného výboru strany Adalat, respektive posléze ÚV Íránské komunistické strany (do listopadu 1920). Od 
31. července 1920 člen vlády Perské sovětské republiky v Gílánu. 
 
Ahmet İzzet Paşa, (1864–1937), osmanský maršál a politik albánského původu. Účastník řecko-turecké války 
roku 1897. V letech 1908–1911 náčelník generálního štábu. V letech 1913–1914 ministr války. Od února 1916 
do března 1917 velitel 2. armády na kavkazské frontě. Od března 1917 do června 1918 velitel skupiny armád 
Kavkaz. Od října do listopadu 1918 velkovezír. Po demisi z funkce velkovezíra postupně ministr vnitra a ministr 
zahraničních věcí.  V roce 1934 přijal příjmení Furgaç. 
 
Ahmet Muchtar Bey, (1870–1934), turecký diplomat a politik. V roce 1918 působil jako osmanský vyslanec na 
Ukrajině. Od dubna 1920 člen Velkého národního shromáždění Turecka. Od února 1921 do března 1921 
zastupoval komisaře zahraničních věcí Bekira Samiho Beye. Posléze působil jako první vyslanec Turecké 
republiky v USA. V roce 1934 přijal příjmení Mollaoğlu.  
 
Ahmet Nesimî Bey, (1876–1958), osmanský diplomat a politik. Pocházel z Kréty. Studoval na École des 
Sciences Politiques v Paříži. V letech 1908–1912 a 1914–1918 poslanec Sněmovny poslanců za Cařihrad. Od 
listopadu 1914 do února 1917 ministr obchodu. Od února 1917 do října 1918 ministr zahraničních věcí. V roce 
1934 přijal příjmení Sayman. Protégé İbrahima Hakkıho Paşi. 
 
Šáhzáde Abdol Madžíd 'Ajnoddouleh, (1845–1927), perský politik a státník. Přes manželku spřízněn s 
panovnickou dynastií. V roce 1908 se podílel na organizování odporu proti povstání v Tabrízu, které vypuklo na 
protest proti šáhovu pozastavení platnosti ústavy z roku 1906. Od ledna 1904 do srpna 1906, od července do 
srpna 1915 a od prosince 1917 do května 1918 ministerský předseda. Titul 'Ajnoddouleh znamená Oko státu. 
 
Ali Fuat Paşa, (1882–1968), osmanský a turecký generál a politik. Původem z vojenské rodiny. Po příměří 
velitel XX. sboru v Ankaře. Později velitel kemalistických sil v západní Anatólii a velitel západní fronty za 
řecko-turecké války. V letech 1920–1922 vyslanec v Moskvě. V roce 1924 jeden ze zakladatelů Pokrokově 
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republikánské strany. V roce 1926 souzen pro účast na spiknutí proti Musfafu Kemalovi. Znovu politicky činný 
v letech 1933–1960. V roce 1934 přijal příjmení Cebesoy. 
 
Alichanov, Mamed-Kuli, (??????), ázerbájdžánský revolucionář. Původní profesí učitel. Od září 1918 člen 
KSR[b]. Člen Ázerbájdžánské komunistické strany[bolševiků]. Od srpna do prosince 1919 působil ilegálně v Baku. 
Poté pracovník aparátu Rady internacionální propagandy na Východě v Taškentu. Od června do listopadu 1920 
člen ÚV Íránské komunistické strany. Od 31. července 1920 člen vlády Perské sovětské republiky v Gílánu. 
Současně člen Íránského byra komunistických organizací (do září 1920). 
 
Sajjid Mir Mohammad 'Álim Chán, (1880–1944), bucharský emír v letech 1911–1920. V letech 1893–1896 
studoval v Petrohradě státoprávní nauku a vojenské techniky. Od roku 1896 oficiálně korunní princ. V letech 
1898–1910 guvernér provincie Nasef, posléze guvernér provincie Karmina (dnes Navoij). Svržen v září 1920 
sovětskou intervencí za pomoci mladobucharského hnutí. Po svržení žil v exilu v Kábulu. 
 
Amánulláh Chán, (1892–1960), afghánský emír v letech 1919–1926 a afghánský král v letech 1926–1929. 
V letech 1917–1919 guvernér Kábulu. V roce 1919 se chopil moci po svržení svého strýce Nasrulláha Chána. 
V květnu 1919 rozpoutal třetí britsko-afghánskou válku a následně dosáhl afghánské nezávislosti na Velké 
Británii. Sledoval reformní politiku. V roce 1929 svržen lidovým povstáním a následně žil v exilu ve Švýcarsku. 
 
Babuškin, Jefim Adrianovič, (1880–1927), ruský revolucionář a sovětský konzulární pracovník a ekonom. Od 
roku 1902 člen SDDSR. Od prosince 1917 působil ve Ferganské oblasti. V září 1918 pověřen konzulární misí 
v Persii. Následně uvězněn Brity a až do května 1921 internován v Indii a posléze v Londýně.  
 
Bailey, Frederic Marshman, (1882–1967), britský zpravodajský důstojník. Od roku 1900 důstojník Indické 
armády.  Účastník 1. světové války. Od roku 1916 politický důstojník v severozápadním pohraničí Indie. 
V letech 1917–1918 působil v jižní Persii a v letech 1918–1920 v sovětském Turkestánu; nejprve jako hlava 
oficiální britské mise a posléze jako tajný agent. Později zastával řadu funkcí v indické politické správě. 
 
Bammatov, Haydar Nažmutdinovič, (1889–1965), dagestánský politik. V letech 1912–1917 úředník v úřadu 
kavkazského místokrále. Aktivní účastník únorové revoluce v Zakavkazsku. Člen ÚV Svazu sjednocených 
horalů Severního Kavkazu, Dagestánu a Abcházie. Od března 1918 ministr zahraniční těrecko-dagestánské 
vlády, respektive Republiky Svazu horalů severního Kavkazu. Účastník trabzonské a batumské mírové 
konference. Od roku 1921 v emigraci. 
 
Abdul Hafiz Muhammad Barakatulláh, (1854–1927), indický revolucionář. Stoupenec panislámských 
myšlenek. Pocházel z Bhópalu. Studoval v Bombaji a v Londýně. Od roku 1899 žil v USA. V roce 1904 se 
usadil v Japonsku, kde se následně stal profesorem urdštiny na Císařské univerzitě v Tokiu. Od roku 1913 se 
angažoval v protibritském hnutí. Od roku 1915 působil v Afghánistánu. Od prosince 1915 předseda exilové 
Prozatímní vlády Indie v Kábulu. Od jara 1919 působil jako neoficiální afghánský emisar v sovětském Rusku. 
Od roku 1921 žil v Německu. Zemřel v Spojených státech amerických. 
 
Baratov, Nikolaj Nikolajevič, (1865–1932), ruský generál. V ruské armádě od roku 1885. Od roku 1912 velitel 
1. kavkazské kozácké divize. Od roku 1915 velitel samostatného expedičního sboru v Persii (dvě jezdecké 
divize; v roce 1916 přejmenován na I. kavkazský jezdecký sbor). Od března 1917 náčelník zásobování 
Kavkazského frontu a současně náčelník Kavkazského vojenského okruhu. Od roku 1918 příslušník 
Dobrovolnické armády. 
 
Bekir Sami Bey, (1867–1933), osetinského původu. Vystudoval Galatasarayské lyceum a poté politické vědy v 
Paříži. Po studiích činný v diplomatické službě. Později postupně vali vanského, trabzonského, burského, 
bejrútského a naposledy aleppského vilajetu. V roce 1919 se připojil k nacionalistům v Anatólii. V letech 1920–
1921 ministr zahraničních věcí v kemalistické vládě. Odstoupil v květnu 1921, když Velké národní shromáždění 
odmítlo dohody, které sjednal během londýnské konference. V roce 1924 se připojil k Pokrokově republikánské 
straně. V roce 1926 souzen za spiknutí proti Kemalovi. Osvobozen. Následujícího roku se stáhl z politického 
života. 
 
Bekzadjan, Alexandr Arťomovič, (1879–1938), arménský revolucionář a sovětský politik. Od roku 1903 člen 
SDDSR. V letech 1906–1914 v emigraci. V letech 1919–1920 člen Zakavkazského krajského výboru KSR[b]. Od 
listopadu 1920 do května 1921 náměstek předseda Arménského revolučního výboru a současně lidový komisař 
zahraničních věcí Arménské SSR. 
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Bičerachov, Lazar Fjodorovič, (1882–1952), ruský důstojník osetinského původu. Příslušník Těreckého 
kozáckého vojska. V letech 1915–1918 důstojník expedičního sboru generála Baratova v Persii. Počátkem roku 
1918 zformoval v Persii nevelký oddíl, se kterým vstoupil do britských služeb. Od července do srpna 1918 se 
účastnil obrany Baku. Poté se účastnil bojů v Dagestánu. V listopadu 1918 se jeho oddíl s britskou pomocí vrátil 
do Baku. Odtud byl v lednu 1919 přesunut do Batumi, kde byl v dubnu téhož roku rozpuštěn. Poté žil v emigraci 
ve Velké Británii a od roku 1928 v Německu. V době 2. světové války spolupracoval s Výborem osvobození 
národů Ruska generála Vlasova. 
 
Bokij, Gleb Ivanovič, (1879–1937), ruský revolucionář, pracovník sovětských bezpečnostních složek. Od roku 
1900 člen SDDSR. Účastník revoluce 1905–1907. Od března 1917 člen Ruského byra SDDSR/SDDSR[b]. Od 
dubna 1917 do března 1918 tajemník Petrohradského výboru SDDSR[b]. Aktivní účastník říjnové revoluce – člen 
Petrohradského vojenského revolučního výboru. Od února do března 1918 člen Výboru revoluční obrany 
Petrohradu. Od března 1918 náměstek předsedy a od srpna do října 1918 předseda Mimořádné komise Svazu 
komun severní oblasti a Petrohradské mimořádné komise. Organizátor rudého teroru v Petrohradě a severní 
oblasti. V letech 1918–1919 člen kolegia Lidového komisariátu vnitra RSFSR. Od roku 1919 náčelník 
Zvláštního oddělení Východního frontu. Od srpna 1919 do září 1920 náčelník Zvláštního oddělení 
Turkestánského frontu. Současně člen Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR. Zároveň od dubna do srpna 
1920 politický představitel Všeruské mimořádné komise v Turkestánu 
 
Bravin, Nikolaj Zacharovič, (1881–1921), ruský konzulární pracovník a sovětský diplomat. Svou dráhu začal 
jako pracovník Asijského departmentu Ministerstva zahraničních věcí. V letech 1911–1913 působil jako ruský 
generální konzul v Kalkatě. Od roku 1913 působil v Persii, naposledy jako ruský vicekonzul v perském městě 
Choj. Od ledna do června 1918 první sovětský diplomatický představitel v Persii. Od dubna 1919, reálně však od 
srpna 1919, do ledna 1920 první sovětský diplomatický představitel v Afghánistánu. Po své rezignaci zůstal 
v Afghánistánu. V lednu 1921 zavražděn na své cestě do Indie. 
 
Brojdo, Grigorij Isaakovič, (1885–1956), ruský revolucionář a sovětský politik. Od roku 1903 člen SDDSR. 
V letech 1909–1916 působil jako advokát v Pišpeku a Taškentu. Od roku 1916 do března 1917 v armádě. Od 
března 1917 předseda Taškentského sovětu. Od května 1917 nejprve náměstek předsedy a posléze předseda 
Turkestánského krajského sovětu. Od září 1917 člen Petrohradského sovětu. Od února 1918 člen Nejvyšší rady 
národního hospodářství. Od listopadu 1918 člen KSR[b]. Od roku 1919 zplnomocněnec Revoluční vojenské rady 
Jižní skupiny vojsk Východního frontu. Současně člen Revoluční vojenské rady 1. armády Východního frontu. 
Od srpna do listopadu 1919 vedoucí stranického oddělení Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR. Od 
listopadu 1919 do ledna 1920 vedoucí Oddělení vnějších styků Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR. Od 
ledna 1920 vedoucí Mimořádné expedice Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR v Chivě. Od března do 
dubna 1920 zplnomocněnec RSFSR v Chivě. Následně učitel Komunistické univerzity pracujících Východu. 
 
Bucharin, Nikolaj Ivanovič, (1888–1938), ruský revolucionář a sovětský politik. Ve sledovaném období 
zastával funkci člena ÚV SDDSR[b] (s krátkou přestávkou na přelomu února a března 1918; v březnu 1918 
přejmenován na ÚV KSR[b]) a odpovědného redaktora listu Pravda (do února 1918 a posléze od července téhož 
roku). Od října 1918 člen Byra ÚV KSR[b] pro práci v zahraničí. Od března 1919 člen Výkonného výboru 
Komunistické internacionály. Současně kandidát členství v Politickém byru ÚV KSR[b]. Od srpna 1920 člen 
Prezidia Výkonného výboru Komunistické internacionály. 
 
Bunjádzádeh Dadaš Hodžaoghly, (1888–1938) perský revolucionář. Účastník perské revoluce v letech 1905–
1911. Od roku 1908 člen SDDSR. Jeden z vedoucích činitelů boje za sovětskou moc v Ázerbájdžánu. Člen ÚV 
Ázerbájdžánské komunistické strany[bolševiků]. Od června do listopadu 1920 člen ÚV Íránské komunistické strany. 
Od července do září 1920 člen Íránského byra komunistických organizací. 
 
Ahmet Cemal Paşa, (1862–1922), osmanský generál a mladoturecký politik. V roce 1893 absolvoval Válečnou 
akademii v Cařihradě. Účastník mladoturecké revoluce. V letech 1909–1912 zastával řadu postů v provinční 
správě. Účastník obou balkánských válek. Po převratu v roce 1913 ministr veřejných prací. Od roku 1914 ministr 
námořnictva. Od roku 1915 vojenský zplnomocněnec a generální guvernér v Sýrii. Současně velitel 4. armády. 
V roce 1918 odešel do exilu v Německu. Od roku 1919 působil v sovětském Rusku. V letech 1920–1921 působil 
v Afghánistánu, kde se podílel na modernizaci afghánské armády. 
 
von Clausewitz, Carl Philipp Gottfried, (1789–1831), pruský generál, stratég, vojenský reformátor a teoretik. 
Známý zejména svým spisem O válce. 
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Curzon, George Nathaniel, 1. markýz Curzon of Kedleston, (1859–1925), britský politik a státník. V letech 
1891–1892 státní podtajemník pro Indii. V letech 1895–1898 státní podtajemník pro zahraniční věci. V letech 
1899–1905 místokrál a generální guvernér Indie. Od roku 1908 člen Sněmovny lordů. Od října 1919 státní 
tajemník pro zahraniční věci. 
 
Czernin von und zu Chudenitz, Ottokar Theobald Otto Maria, hrabě, (1872–1932), rakousko-uherský diplomat a 
politik. Od prosince do dubna 1918 ministr c. a k. domu a zahraničních záležitostí.   
 
Čchenkeli, Akakij Ivanovič, (1874–1959), gruzínský politik a právník. Od roku 1898 aktivní v socialistickém 
hnutí. V letech 1912–1917 poslanec Státní dumy za SDDSR. Následně zakládající člen menševické Sociálně 
demokratické strany Gruzie. Od dubna do května 1918 předseda vlády Zakavkazské demokratické federativní 
republiky. Od června 1918 ministr zahraničních věcí Gruzínské demokratické republiky. Od roku 1921 krátce 
vyslanec v Paříži. 
 
Čičerin, Georgij Vasiljevič, (1872–1936), sovětský diplomat a státník. V letech 1897–1904 pracovník 
Ministerstva zahraničních věcí (tituljarnyj sovětnik). Od roku 1904 v emigraci v Německu, Francii a Velká 
Británii. Od roku 1907 člen SDDSR (menševik). Od ledna 1918 člen SDDSR[b]. Od ledna do května 1918 
náměstek lidového komisaře zahraničních věcí RSFSR. Současně od března 1918 zastupoval lidového komisaře 
zahraničních věcí RSFSR. Od května 1918 lidový komisař zahraničních věcí RSFSR. 
 
Děnikin, Anton Ivanovič, (1872–1947), ruský generál a jeden z vůdců bílého hnutí. V letech 1918–1919 velitel 
Dobrovolnické armády a následně v letech 1919–1920 vrchní velitel Ozbrojených sil jihu Ruska. Od dubna 1920 
v emigraci. 
 
Domogatskij, Pavel Alexejevič, (1886–1938), ruský revolucionář a sovětský vojenský velitel. Od roku 1905 
člen Strany socialistů-revolucionářů. V letech 1908–1910 ve vyhnanství ve Vologodské gubernii. V letech 1917–
1919 člen Strany levých socialistů-revolucionářů. Od září 1917 předseda výkonného výboru Taškenského 
sovětu. V říjnu 1917 náčelník štábu revolučních sil Taškentu. V listopadu 1917 komisař zahraničních věcí 
Turkestánu. Od listopadu do prosince 1917 komisař zemědělství Turkestánu. Od prosince 1917 komisař oddílu 
rudých gard nasměrovaného na Orenburg. V lednu a únoru 1918 náčelník štábu při Komisariátu vojenství. 
V březnu 1918 velitel vojsk Turkestánu. Následně komisař zahraničních věcí Turkestánu. Od února do května 
1919 komisař vojenství a člen Prozatímní vojenské revoluční rady Turkestánu. Od dubna do května 1919 
náčelník Hlavního štábu vojsk Turkestánu. Od roku 1919 ve velitelských funkcích v Rudé armádě. 
 
Dunsterville, Lionel Charles, (1865–1946), britský generál. Od roku 1884 důstojník Britské armády. Později 
přestoupil k Indické armádě, v jejímž rámci sloužil na severozápadní hranici Indické říše, ve Vazíristánu a 
v Číně. V závěru roku 1917 jmenován velitelem nevelkého zvláštního oddílu, který byl se zpravodajskými úkoly 
vyslán do severní Persie. V srpnu a září 1918 se jeho jednotky zúčastnily obrany Baku. Od roku 1918 
generálmajor. Spolužák Rudyarda Kiplinga a předobraz jedné postavy Kiplingova románu Stopka & spol. 
 
Džavadzádeh, Mir Džafar, (1892–1947), perský revolucionář ázerbájdžánského původu. Jeden ze zakladatelů 
strany Adalat a současně člen jejího Výkonného výboru, redaktor tiskového orgánu strany Horriat (svoboda). Ve 
vládě Perské sovětské republiky v Gílánu zastával funkci komisař zahraničních věcí. Od roku 1929 první 
tajemník Íránské komunistické strany. Od září 1945 do listopadu 1946 vedl vládu Demokratické republiky 
Ázerbájdžán, vytvořené se sovětskou pomocí v severozápadním Íránu.  
 
Džunajd Chán, (1857–1938), jeden z vůdců basmačského hnutí v Chivě. Vlastním jménem Mohammad Kurban 
Serdar. V letech 1918–1920 faktický vládce Chivského chanátu. Svržen Rudou armádou. Od roku 1931 žil 
v Afghánistánu. 
  
Ehsanolláh Chán, (1885–????), perský revolucionář. Účastník perské revoluce 1905–1911. Jeden z vůdců 
džangalíjského hnutí v Gílánu. Od července 1920 do května 1921 předseda vlády Perské sovětské republiky v 
Gílánu. Po potlačení povstání emigroval do sovětského Ruska. 
 
Eliava, Šalva Zurabovič, (1883–1937), sovětský revolucionář a politik gruzínského původu. Od roku 1904 člen 
SDDSR. Od prosince 1905 do února 1906 a od dubna do podzimu 1906 vězněn. V letech 1911–1913 ve 
vyhnanství v Oloněcké gubernii. Několikrát vězněn. Od listopadu 1915 do března 1917 ve vyhnanství ve 
Vologdě. Od března do prosince 1917 předseda Vologdského sovětu. Od prosince 1917 do dubna 1918 předseda 
Výkonného výboru Vologdského gubernského sovětu. Od dubna do října 1918 předseda Vologdského 
gubernského potravinového výboru. Od listopadu 1918 člen VÚVV. Od prosince 1918 člen kolegia Lidového 
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komisariátu financí RSFSR. Od února 1919 předseda prozatímní komise Rady lidových komisařů pro záležitosti 
Turkestánu. Od dubna do srpna 1918 člen Revoluční vojenské rady Východního frontu. Od června do srpna 
1919 člen Revoluční vojenské rady 1. armády. Od srpna 1919 do srpna 1920 člen Revoluční vojenské rady 
Turkestánského frontu. Od října 1919 do srpna 1920 předseda Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR. Od 
září 1920 do května 1921 člen Revoluční vojenské rady 11. armády. V červenci 1920 formálně jmenován 
diplomatickým představitelem v Ankaře, úřad ale nenastoupil. Od roku 1921 člen Kavkazského byra KSR[b]. 
 
Engels, Friedrich, (1820–1895), německý politický filosof, ekonom a teoretik socialismu a komunismu. Vůdčí 
osobnost I. a II. internacionály. 
 
Ismail Enver Paşa, (1881–1922), osmanský důstojník, politik, vůdce mladoturků a čelný představitel 
pantureckého hnutí. V roce 1902 vystudoval Válečnou akademii v Cařihradě. V roce 1906 se v Monastiru 
připojil k Výboru jednoty a pokroku a o dva roky později  se stal jedním z vůdců vojenského povstání proti vládě 
sultána Abdülhamita II. Od roku 1908 člen ústředního výboru mladoturecké strany Výbor jednoty a pokroku. 
V letech 1909–1911 vojenský atašé v Berlíně. Účastník tripolské války (1911) a první a druhé balkánské války. 
Od roku 1913 jeden ze tří triumvirů a faktických vládců Osmanské říše. V letech 1914–1918 ministr války. Od 
roku 1918 v exilu. V letech 1920–1922 spolupracoval s ruskou sovětskou vládou. V roce 1922 se přidal 
k protisovětským povstalcům v Turkestánu. Zabit v přestřelce u vesnice Ab-ı Derya poblíž dnešního Dušanbe. 
 
Ethem Nejat, (1883–1921), turecký revolucionář. Původně pracoval ve školství. V roce 1918 jej osmanská 
vláda vyslala do Německa. V Německu se stal členem Spartakova svazu, v jehož řadách se zúčastnil povstání 
Spartakovců. Dále se v Německu podílel na organizaci tureckých studentů. V roce 1919 se vrátil do Cařihradu, 
kde měl podíl na vzniku tamní komunistické organizace a posléze na přípravných krocích k založení 
Komunistické strany Turecka. Účastník zakládajícího sjezdu Komunistické strany Turecka v Baku v září 1920. 
Současně zvolen tajemníkem strany. Zemřel v lednu 1921 za ne zcela vyjasněných okolností při pokusu vedení 
strany v čele s Mustafou Suphim přenést těžiště činnosti do Turecka. 
 
von Etter, Nikolaj Sevastjanovič, (1865–1935), ruský diplomat. Od roku 1886 v diplomatické službě. V letech 
1906–1915 rada velvyslanectví v Londýně. V letech 1915–1917 vyslanec v Teheránu. Prozatímní vládou 
jmenován vyslancem v Lisabonu. Úřad však nenastoupil. Posléze žil ve Finsku. 
 
Eyüp Sabri Bey, (1876–1950), turecký důstojník a politik. V roce 1894 absolvoval Válečnou akademii. Člen 
Výboru jednoty a pokroku (mladoturecké organizace). Účastník mladoturecké revoluce. V roce 1910 opustil 
armádu a věnoval se politice coby člen vedení Výboru jednoty a pokroku. Příslušník Speciální organizace 
(Teşkilât-ı Mahsusa). V letech 1920–1923 a 1935–1950 poslanec Velkého národního shromáždění Turecka. 
Jeden ze zakladatelů Sdružení Zelené armády a posléze vládní Komunistické strany Turecka. V roce 1926 
souzen v tzv. İzmirském procesu za údajný podíl na atentátu na Mustafu Kemala Paşu.  
 
Faiz Muhammad Chán Zikeria, (????–1979) , afghánský diplomat, politik, básník a spisovatel. Příslušník 
afghánské panující dynastie. V letech 1923– 924 prozatímní a v letech 1924–1927 řádný ministr školství. 
V letech 1929–1938 ministr zahraničních věcí. V letech 1938–1948 velvyslanec v Ankaře. V letech 1949–1950 
velvyslanec v Londýně. V letech 1955–1960 velvyslanec v Rijádu. Od roku 1964 žil v USA. 
 
Frunze, Michail Vasiljevič, (1885–1925), ruský revolucionář a sovětský vojenský velitel. Od roku 1904 člen 
SDDSR. V roce 1905 a znovu v letech 1907–1914 vězněn. Od srpna 1914 do dubna 1915 ve vyhnanství 
v Irkutské gubernii. Od roku 1916 v armádě. Od roku 1917 člen výboru SDDSR[b] Západního frontu. Od dubna 
do října 1918 předseda Výkonného výboru Ivanovo-Vozněsenského gubernského sovětu. Od října 1918 do ledna 
1919 předseda Ivanovo-Vozněsenského gubernského výboru KSR[b]. Současně vojenský komisař Ivanovo-
Vozněsenské gubernie a od srpna 1918 vojenský komisař Jaroslavského vojenského okruhu. Od ledna do 
července 1919 velitel 4. armády Východního frontu. Od března 1919 velitel Jižní skupiny vojsk Východního 
frontu. V červnu 1919 krátce velel Turkestánské armádě Východního frontu. Od července do srpna 1919 velitel 
Východního frontu. Od srpna 1919 do září 1920 velitel Turkestánského frontu. Od října 1919 člen Turkestánské 
komise VÚVV a RLK RSFSR. Od září do prosince 1920 velitel Jižního frontu (proti Vrangelovi). Od listopadu 
1920 člen ÚV Komunistické strany[bolševiků] Ukrajiny. Od prosince 1920 velitel ozbrojených sil Ukrajiny a 
Krymu. 
 
Fuat Sabit (1887–1957), turecký politický činitel. Původně vojenský lékař. Od roku 1914 příslušník 
mladoturecké Speciální organizace. Po kongresu v Erzurumu v roce 1919 vyslán jako kemalistický zástupce do 
Baku. Zde se podílel na navazování vztahů mezi kemalisty a sovětským Ruskem, na nastolení sovětské moci 
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v Ázerbájdžánu a na vzniku a budování Komunistické strany Turecka. Po návratu do Turecka působil až do roku 
1927 jako vojenský lékař. V roce 1934 přijal příjmení Ağacık. 
 
Galip Kemali Bey, (1873–1960), osmanský diplomat a spisovatel. Vystudoval Galatasarayské lyceum. Od roku 
1917 působil jako vyslanec v Teheránu. V roce 1918 vyslanec v Moskvě. Od roku 1921 osmanský vyslanec ve 
Stockholmu a Kodani. V roce 1934 přijal příjmení Söylemezoğlu. 
 
Gasanov, Kerim Aga (1893–????), perský komunistický činitel. Pocházel z Reštu. Mládí však prožil v Rusku. 
Studoval v Baku a v Moskvě. Od června 1917 člen SDDSR[b]. V letech 1919–1920 působil v Taškentu a posléze 
jako předseda Zakaspického oblastního revolučního výboru v Poltoracku. Od listopadu 1920 člen ÚV Íránské 
komunistické strany[Adalat]. 
 
Gikalo, Nikolaj Fjodorovič, (1897–1938), sovětský stranický činitel. Od července 1917 člen SDDSR[b]. V letech 
1915–1917 sloužil jako zdravotník v armádě. Od března 1918 předseda Grozněnského městského výboru KRS[b] 

a současně předseda Výkonného výboru Grozněnského sovětu. Od května 1918 velitel sovětských ozbrojených 
sil v Grozném. Od roku 1919 člen Kavkazského krajského výboru KSR[b]. V letech 1919–1920 velitel 
povstalecké armády Těrecké oblasti a Dagestánu. Od března 1920 vojenský komisař Těrecké oblasti a 
Dagestánu. V letech 1919 a 1920 náměstek předsedy Výkonného výboru Těreckého oblastního sovětu. Od 
listopadu 1920 vrchní velitel Perské rudé armády. Od dubna 1921 odpovědný tajemník Horského oblastního 
výboru KSR[b]. 

 
Gološčekin, Filipp Isajevič, (1876–1941), ruský revolucionář, sovětský politik. Od roku 1903 člen SDDSR. 
V letech 1909–1910 vězněn. V letech 1910–1913 v emigraci. V letech 1912–1917 člen bolševického ÚV 
SDDSR. V letech 1913–1917 ve vyhnanství v Turuchanském kraji. Od roku 1917 člen Petrohradského 
vojenského revolučního výboru a tajemník Permského gubernského výboru KSR[b]. Od prosince 1917 tajemník 
Jekatěrinburgského gubernského výboru KSR[b] a komisař pro vojenské záležitosti Jekatěrinburgského sovětu. 
Od ledna 1918 komisař spravedlnosti Uralské rady lidových komisařů. Od února 1918 vojenský komisař Uralské 
oblasti. Od května 1918 komisař Uralského vojenského okruhu a současně tajemník Uralského oblastního 
výboru KSR[b]. Od září 1918 do ledna 1919 komisař 3. armády Východního frontu. Od prosince 1918 do srpna 
1919 předseda Sibiřského byra ÚV KSR[b]. Od srpna do září 1919 předseda Čeljabinského gubernského 
revolučního výboru. Od října 1919 do května 1920 člen Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR. 
 
Gopner, David Juljevič, (1884–1925), sovětský revolucionář a diplomat. Od roku 1900 člen SDDSR. V letech 
1913–1917 v emigraci. V roce 1919 zastával funkci zplnomocněného představitele Rady lidových komisařů 
RSFSR při Radě lidových komisařů Ukrajinské sovětské republiky a posléze při Radě lidových komisařů Litvy a 
Běloruska. Od ledna 1920 člen kolegia Oddělení vnějších styků Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR. Od 
dubna 1920 do července 1921 zplnomocněný představitel Lidové komisariátu RSFSR pro střední Asii. Současně 
s tím v roce 1920 zastával funkci předsedy Výkonného byra Rady internacionální propagandy na Východě.   
 
Gorčakov, Alexandr Michajlovič, (1798–1883), ruský diplomat a politik. Od roku 1820 v diplomatické službě. 
Účastník kongresů Opavě, Lublani a Veroně. V letech 1822–1827 tajemník velvyslanectví v Londýně. V letech 
1841–1853 vyslanec ve Stuttgartu. Od roku 1854 působil ve Vídni. Ministr zahraničních věcí v letech 1856–
1882. 
 
Gorkij, Alexej Maximovič, (1868–1936), ruský spisovatel, dramatik, básník a revolucionář. Od roku 1905 člen 
SDDSR. Blízký bolševikům, avšak po říjnové revoluci se s nimi dočasně rozešel. 
 
Gratz, Gusztáv, (1875–1946), uherský a maďarský politik. Od roku 1906 člen uherské poslanecké sněmovny. 
Od roku 1917 šéf obchodní sekce c. a k. ministerstva panovnického domu a zahraničních záležitostí. Od června 
do září 1917 uherský ministr financí. V závěrečné fázi brest-litevské mírové konference vedl rakousko-uherskou 
delegaci. 
 
Gusejnov, Mirza Davud Bagir oglu, (1894–1938), sovětský politik ázerbájdžánského původu. Od listopadu 
1918 člen KSR[b]. Od roku 1919 člen strany Gummet. Posléze člen Kavkazského krajského výboru KSR[b]. Od 
února do července 1920 předseda ÚV Ázerbájdžánské komunistické strany[bolševiků].  
 
Habíbulláh Chán, (1872–1919), afghánský emír v letech 1901–1919. Relativně sekulární a reformně naladěný 
panovník. Orientoval se na spolupráci s Velkou Británií, se kterou v roce 1905 uzavřel smlouvu o přátelství. 
V roce 1907 navštívil Indii. Během první světové války důsledně uplatňoval neutralitu. V únoru 1919 v důsledku 
své probritské politiky zavražděn. 
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Hakkı Behiç Bey, (1886–1943), turecký politik. V roce 1905 absolvoval Akademii veřejné správy a posléze 
pracoval na ministerstvu financí. V letech 1909–1917 vystřídal řadu postů v provinční správě.  V letech 1917–
1918 guvernér Akkonského sandžaku. Účastník kongresu v Sivasu (1919). Od roku 1920 člen Velkého 
národního shromáždění Turecka a současně komisař financí. Od července do září 1920 komisař vnitra. Posléze 
se angažoval ve Sdružení Zelené armády. Od října 1920 do ledna 1921 generální tajemník vládní Komunistické 
strany Turecka. V roce 1923 se stáhl z politického života. V roce 1934 přijal příjmení Bayiç. 
 
Halil Paşa, (1881–1957), osmanský politik a velitel. Strýc Envera Paşi. V roce 1905 absolvoval Válečnou 
akademii v Cařihradě. V letech 1905–1908 působil v rámci 3. armády v Makedonii, kde se stal členem 
mladotureckého Výboru jednoty a pokroku. Účastník mladoturecké revoluce. V letech 1908–1909 působil 
v Persii. Účastník války o Tripolisko v letech 1911–1912 a obou balkánských válek. Před 1. světovou válkou 
působil jako velitel četnictva ve vilajetu Van. Po vypuknutí války sloužil ve vrchním velitelství a později na 
kavkazské a mezopotamské frontě. V roce 1916 velel obléhání britských expedičních sil generála Townshenda 
v Kutu. Od roku 1916 do června 1918 velel 6. armádě v Mezopotámii. Od června do října 1918 velel skupině 
armád Orient na kavkazské frontě. V letech 1919–1921 působil v Zakavkazsku a posléze se vrátil do Turecka. 
V roce 1934 přijal příjmení Kut. 
 
Hejdar Chán Amoghly, (1880–1921), perský revolucionář ázerbájdžánského původu. V letech 1886–1903 žil 
v Rusku. Od roku 1898 člen SDDSR. Účastník perské revoluce v letech 1905–1911. Jeden ze zakladatelů strany 
Adalat. V letech 1911–1917 žil v západní Evropě. Po únorové revoluci se vrátil do Ruska. Od listopadu 1920 stál 
v čele Ústředního výboru Íránské komunistické strany[Adalat]. Od května do září 1921 stál v čele Revolučního 
výboru Perské sovětské republiky v Gílánu. Současně zastával funkci komisaře zahraničních věcí. Zavražděn 
během převratu stoupenci Kúčeka Chána. Během pobytu v Rusku používal příjmení Tariverdijev. 
 
Helfferich, Karl Theodor, (1872–1924), německý politik, ekonom a finančník. Od roku 1902 v diplomatických 
službách. V letech 1904–1906 v koloniálním oddělení Zahraničního úřadu. V letech 1906–1908 ředitel 
společnosti Chemin de Fer Impérial Ottoman de Baghdad v Cařihradě (Bagdádské dráhy). Od roku 1908 člen 
vedení Deutsche Bank v Berlíně. V letech 1915–1916 státní tajemník Úřadu říšského pokladu. V této funkci se 
mj. zasloužil na prosazení myšlenky financování války pomocí půjček, namísto zdanění. V letech 1916–1917 
státní tajemník Říšského úřadu vnitřních věcí. Vicekancléř ve vládách kancléřů Georga Michaelise a Georga von 
Hertlinga. Na přelomu července a srpna 1918 krátce vyslanec v Moskvě. Politicky činný i po válce. 
 
von Henting, Werner Otto, (1886–1984), německý diplomat. Od roku 1909 v diplomatických službách. Od roku 
1911 působil na německých diplomatických úřadech v Pekingu, Cařihradě a Teheránu. V letech 1915–1917 člen 
německo-osmanské mise do Afghánistánu, jejímž cílem bylo získat afghánského emíra pro účast ve válce na 
straně Německa a jeho spojenců. Ve 20. a 30. letech působil v německé konzulární službě. V letech 1937–1939 
vedl Orientální oddělení německého ministerstva zahraničních věcí. V roce 1945 organizoval útěk Muhammada 
Amína Al-Hussajního, jeruzalémského muftího, z Německa. V letech 1952–1953 velvyslanec SRN v Indonésii. 
 
Hilferding, Rudolf, (1877–1941), rakouský marxistický ekonom, politik a teoretik socialismu. V letech 1906–
1915 žil v Německu. V letech 1915–1918 lékař v rakousko-uherské armádě. Od roku 1918 žil opět v Německu. 
V letech 1918–1923 člen Nezávislé sociálně demokratické strany Německa. 
 
von Hintze, Paul, (1864–1941), německý námořní důstojník, diplomat a politik. Od roku 1882 námořní 
důstojník. V letech 1908–1911 vojenský zplnomocněnec v Petrohradě. Od roku 1911 kontraadmirál. V letech 
1911–1914 vyslanec v Mexiku. V letech 1914–1917 vyslanec v Pekingu a v roce 1917 vyslanec v Christianii 
(Norsko). Od června do října 1918 státní tajemník Zahraničního úřadu. 
 
Horne, Robert Stevenson, 1. vikomt Horne of Slamannan, (1871–1940), britský politik. Vystudoval práva. Od 
roku 1918 člen parlamentu. V letech 1919–1920 ministr práce. V letech 1920–1921 předseda (ministr) Rady 
obchodu. V této funkci vedl rozhovory se sovětskou delegací o uzavření britsko-sovětské obchodní smlouvy, 
nakonec podepsané v březnu 1921. V letech 1921–1922 kancléř pokladu. Zastával též funkci ředitele Všeobecné 
společnosti Suezského námořního průplavu a řady dalších společností a bank. 
 
Chalú Korbán, (??????), perský revolucionář kurdského původu. Jeden z vůdčích představitelů džangalíjského 
hnutí v Gílánu. Od července 1920 komisař vojenství ve vládě Perské sovětské republiky v Gílánu, vedené 
Ehsanolláhem Chánem. 
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Mohammad Chejábání, (1880–1920), perský duchovní, politik a revolucionář. Účastník perské revoluce 
v letech 1905–1911. Aktivní účastník povstání v Tabrízu v roce 1909. Od roku 1909 člen Demokratické strany. 
V letech 1911–1914 žil v Rusku. V roce 1914 se vrátil do Tabrízu. V srpnu 1917 obnovil v Tabrízu 
Demokratickou stranu (jako Demokratickou stranu Ázerbájdžánu), zakázanou o pět let dříve a začal vydávat list 
Tadžaddod. Po okupaci severní Persie osmanskými vojsky v roce 1918 byl uvězněn a poslán do vyhnanství 
v Karsu. V dubnu 1920 podnítil v Tabrízu povstání a vytvořil vládu. Zabit při potlačování povstání. 
 
Thesinger, Frederic John Napier, 1. vikomt Chelmsford, (1868–1933), britský politik a indický místokrál. 
V letech 1905–1909 guvernér Queenslandu. Následně v letech 1909–1913 guvernér Nového jižního Walesu. 
V letech 1916–1921 zastával funkci místokrále a generálního guvernéra Indie. Mj. zde dohlížel na zavádění 
indické samosprávy (Montague-Chelmsfordova reforma). V roce 1924 krátce zastával funkci prvního lorda 
admirality. 
 
Chodá Verdi Chán, (1890–1921), perský kurdský kmenový náčelník. Narodil se v  městečku Atta-Kura. V roce 
1910 se stal chánem a posléze vůdcem jedné větve velkého kurdského kmene Zafaranlu. Mj. mu patřila půda a 
stáda z dvaceti pěti vesnic, jejichž obyvatelé mu byli povinni odevzdávat polovinu úrody. 
 
Choštarija, Akakij Mefodjevič, (1873–1932), ruský podnikatel gruzínského původu. Zabýval se těžbou ropy 
v Ázerbájdžánu a severní Persii. V roce 1916 získal s pomocí ruské vlády koncesi na těžbu ropy v severní Persii 
na dobu dvaceti pěti let a následně založil Rusko-perskou společnost pro těžbu a obchod s ropou. 
 
İbrahim Hakkı Paşa, (1863–1918), osmanský politik a diplomat. V roce 1882 absolvoval Akademii veřejné 
správy v Cařihradě. Od roku 1884 překladatel v Palácovém sekretariátu. Od srpna 1908 do března 1909 ministr 
vnitra a posléze osvěty. Následně osmanský velvyslanec v Římě. V letech 1910–1911 velkovezír. Od roku 1915 
osmanský velvyslanec v Berlíně. Od roku 1917 člen Sněmovny notáblů (senátor). 
 
İbrahim Talî Bey, (1875–1952), turecký politik a diplomat. Původně vojenský lékař. Účastník tripolské války 
(kde se spřátelil s Mustafou Kemalem) a 1. světové války. V roce 1920 člen kemalistické diplomatické mise do 
Moskvy. Zúčastnil se I. sjezdu národů Východu v Baku. Zpráva, kterou o sjezdu předložil Mustafu Kemalovi, 
pak měla velký vliv na formulování kemalistické politiky vůči tureckým komunistům. Po návratu do Ankary 
vedl zdravotnickou sekci Komisariátu obrany. Od roku 1923 poslanec Velkého národního shromáždění Turecka. 
V roce 1934 přijal příjmení Öngören. 
 
Inájatulláh Chán Seradž, (1888–1946), afghánský princ. Nejstarší syn emíra Habíbulláha. V letech 1916–1919 
ministr školství. V lednu 1929 mu emír Amanulláh Chán, který se nacházel pod tlakem lidového povstání proti 
své vládě, předal moc v zemi. Po několika dnech však musel tváří v tvář povstalcům abdikovat. Zbytek života 
strávil v exilu. 
 
(Mustafa) İsmet Paşa, (1884–1973), osmanský a turecký důstojník a turecký politik. Účastník obou balkánských 
válek a 1. světové války. Po příměří státní podtajemník ministerstva války. Náčelník kemalistického generálního 
štábu a velitel západní fronty během řecko-turecké války. Od roku 1920 poslanec Velkého národního 
shromáždění. Vedl tureckou delegaci na mírové konferenci v Lausanne. V letech 1923–1924, 1925–1937 a 
1961–1965 předseda vlády. V letech 1938–1950 prezident Turecké republiky. Politicky činný do roku 1972. 
V roce 1934 přijal příjmení İnönü. 
 
Ivanov, Boris Nikolajevič, (1884–1938), sovětský velitel a zpravodajský důstojník. V letech 1906–1913 
v emigraci ve Francii. Účastník 1. světové války. V letech 1909–1913 člen Strany socialistů-revolucionářů. 
V roce 1918 velitel Smolenska. Od července 1918 do května 1919 velitel Zakaspického 
/Ašchabadského/Krasnovodského frontu. Od května 1919 člen KSR[b]. Od května do června 1919 náčelník 
Hlavního štábu vojsk Turkestánské autonomní sovětské republiky. Od srpna do prosince 1919 vojenský atašé 
sovětského diplomatického zastupitelství v Kábulu. Poté pracovník IV. správy (rozvědka) Štábu Dělnicko-
rolnické Rudé armády. Od října 1920 do ledna 1921 náčelník štábu Námořní expediční divize (která tvořila jádro 
Perské rudé armády). 
 
Izmajlov, Alexandr Markovič, (1889–1938), sovětský vojenský velitel. Od ledna 1918 člen KSR[b]. Současně 
komisař školství simbirské gubernie. V letech 1919–1920 komisař řady jednotek Rudé armády. Posléze vojenský 
komisař štábu Turkestánského frontu a zplnomocněnec revoluční vojenské rady téhož frontu. Od února 1920 
člen Mimořádní expedice Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR v Chivě. Od dubna do července 1920 
předseda Mimořádné expedice/představitel RSFSR při Chorezemské lidové sovětské republice. 
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Izvolskij, Alexandr Petrovič, (1856–1919), ruský diplomat a politik. V letech 1906–1910 ministr zahraničních 
věcí. Současně od roku 1909 jmenovaný člen Státní rady. V letech 1910–1917 velvyslanec v Paříži.  
 
Jalymov, Aziz Girejevič, (1885–1937), sovětský revolucionář tatarského původu. Od roku 1905 člen SDDSR. 
V roce 1918 působil v Baku. Po pádu Baku do osmanských rukou se mu podařilo uprchnout do Astrachaně. 
V letech 1918–1919 člen a posléze náměstek předsedy Ústředního byra muslimských komunistických organizací 
KSR[b]. Účastník I. kongresu Komunistické internacionály a VIII. sjezdu KSR[b]. Od roku 1919 působil 
v Turkestánu, mj. jako člen kolegia Lidové komisariátu osvěty. V říjnu 1920 odvolán ze všech funkcí. 
 
Joffe, Adolf Abrahamovič, (1883–1927), ruský revolucionář a sovětský diplomat. Od roku 1903 člen SDDSR. 
Účastník revoluce 1905–1907. V letech 1906–1912 v emigraci. Od května 1906 blízký spolupracovník L. D. 
Trockého. V letech 1912–1917 ve vězení a posléze ve vyhnanství na Sibiři. Od srpna 1917 kandidát ÚV 
SDDSR[b]. Od srpna 1917 do března 1918 tajemník ÚV SDDSR[b]. Člen Petrohradského městského sovětu. 
V říjnu a listopadu 1917 předseda Petrohradského vojenského revolučního výboru. Od listopadu 1917 do března 
1918 účastník mírových rozhovorů v Brest-Litevsku (současně od listopadu 1917 do ledna 1918 vedoucí 
sovětské delegace). Od dubna do prosince 1918 sovětský diplomatický představitel v Německu. V letech 1919–
1920 člen Rady obrany Ukrajinské SSR a současně lidový komisař státní kontroly Ukrajinské SSR. Posléze člen 
Rady vnitřní obrany Petrohradu. Zúčastnil se též mírových rozhovorů s Estonskem, Lotyšskem, Litvou a 
Polskem 
 
Judenič, Nikolaj Nikolajevič, (1862–1933), ruský generál a jeden z vůdců bílého hnutí. Od jara 1919 
spolupracoval s A. V. Kolčakem, který jej jmenoval velitelem sil na severozápadní frontě. Po porážce jeho 
armád od února 1920 v emigraci ve Francii. 
 
Kaledin, Alexej Maximovič, (1861–1918), ruský generál jezdectva a kozácký ataman. Od roku 1879 důstojník 
ruské armády. Od dubna 1916 do května 1917 velitel 8. armády. Počátkem července 1917 zvolen atamanem 
Donského kozáckého vojska. Ataman Kaledin den po převzetí moci bolševiky odmítl uznat sovětskou vládu a 
vyhlásil v Novočerkassku nezávislý režim. 
 
Kalinin, Michail Ivanovič, (1875–1946), ruský revolucionář a sovětský státník. Od roku 1898 člen SDDSR. Od 
roku 1900 do roku 1905 střídavě ve vyhnanství a ve vězení. Později znovu několikrát uvězněn. Od ledna 1912 
do srpna 1913 kandidát členství v bolševickém ÚV SDDSR. Od srpna 1913 člen bolševického ÚV SDDSR. Od 
roku 1917 člen Petrohradského výboru ÚV SDDSR[b]. Od prosince 1917 člen kolegia Lidového komisariátu 
potravinářství RSFSR. Od března 1919 kandidát Politického byra KSR[b], současně předseda Všeruského 
ústředního výkonného výboru. Od listopadu 1919 do března 1920 člen Organizačního byra KSR[b]. 
 
Kameněv, Lev Borisovič, (1883–1936), ruský revolucionář a sovětský politik. Ve sledovaném období zastával 
funkci člena ÚV SDDSR[b] (do poloviny listopadu 1917), člena Politického byra ÚV SDDSR[b] (do poloviny 
listopadu 1917) a předsedy Všeruského ústředního výkonného výboru (do 21. listopadu 1917). Účastník brest-
litevských mírových rozhovorů. Vedoucí delegace RSFSR ve Velké Británii (leden 1918), diplomatický 
představitel RSFSR ve Francii (neuznán). Posléze designován za diplomatického představitele RSFSR 
v Rakousko-Uhersku. V létě 1918 krátce uvězněn ve Finsku. Od srpna 1918 do června 1920 předseda 
Výkonného výboru Moskevského městského sovětu. Od března 1919 člen ÚV KSR[b] a současně člen 
Politického byra ÚV KSR[b]. Od srpna 1919 do března 1920 člen Organizačního byra ÚV KSR[b]. Od června 
1920 předseda Výkonného výboru Moskevského gubernského sovětu. 
 
Kameněv, Sergej Sergejevič, (1881–1936), sovětský vojenský velitel.  Od roku 1898 důstojník carské armády. 
V roce 1907 absolvoval Nikolajevskou akademii generálního štábu. Za 1. světové války působil jako štábní 
důstojník. Během roku 1917 se přidal k bolševikům. V letech 1918–1919 velitel vojsk na východní frontě. 
V letech 1919–1924 vrchní velitel ozbrojených sil. 
 
Karachan, Lev Michajlovič, (1889–1937), sovětský diplomat. Vlastním jménem Levon Michajlovič 
Karachanjan. Od roku 1907 člen SDDSR (menševik). V letech 1915–1917 ve vyhnanství v Tomsku. Od dubna 
1917 člen SDDSR[b]. Od srpna do října 1917 člen Petrohradského sovětu. Účastník brest-litevských mírových 
rozhovorů (tajemník sovětské delegace). Od března 1918 do roku 1920 náměstek lidového komisaře 
zahraničních věcí RSFSR a člen kolegia Lidového komisariátu zahraničních věcí RSFSR. 
 
Ahmad Kavámossoltáneh, (1875–1955), perský politik a státník. Politickou dráhu začal jako dvorní hodnostář, 
mj. šáhův tajemník. V roce 1906 formuloval dekret šáha Mozaffaroddína o zřízení parlamentu a výměnou za něj 
dostal svůj titul Kavámossoltáneh – Síla trůnu. Od roku 1911 ministr vnitra a zakladatel perského vládního 
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četnictva. V letech 1914–1918 zastával funkci ministra financí a ministra vnitra. V letech 1918–1921 generální 
guvernér provincie Chorásán. Potlačil povstání Chodá Verdiho Chána. Od května 1921 do ledna 1922 a od 
června 1922 do ledna 1923, od srpna 1942 do února 1943, od ledna 1946 do prosince 1947 a v červenci 1952 
ministerský předseda. Mladší bratr Hassana Vosúghoddouleha. 
 
Kargaretěli, Vasilij Dmitrijevič (1880–????), ruský a sovětský vojenský velitel. Od roku 1902 důstojník ruské 
armády. V roce 1913 absolvoval Nikolajevskou akademii generálního štábu. V době první světové války 
důstojník ve sboru generála Baratova v severní Persii. Od února do července 1919 vojenský atašé Gruzie v Baku. 
Od července 1919 do dubna 1920 důstojník armády Ázerbájdžánské demokratické republiky. Po nastolení 
sovětské moci v Ázerbájdžánu přijat do sovětských služeb a jmenován náčelníkem Hlavního štábu Perské rudé 
armády (do listopadu 1920).  
 
Kautsky, Karl Johann, (1854–1938), německý sociálně demokratický politik a teoretik marxismu. V letech 
1890–1917 a od roku 1920 člen Sociálně demokratické strany Německa. V letech 1917–1920 člen Nezávislé 
sociálně demokratické strany Německa. 
 
Kâzım Bey, (1880–1968), osmanský a turecký důstojník a politik. V roce 1905 absolvoval Válečnou akademii v 
Cařihradě. Účastník mladoturecké revoluce a obou balkánských válek. Důvěrník Envera Paşi. Člen 
Niedermayer-von Hentingovy mise v Afghánistánu (1915–1917; vedl osmanskou část mise). V letech 1918–
1919 pobýval v Turkestánu. V roce 1919 se zapojil do turecké války za nezávislosti. Od roku 1921 poslanec 
Velkého národního shromáždění Turecka. V letech 1922–1924 a 1935–1939 ministr obrany. V letech 1924–1935 
předseda Velkého národního shromáždění Turecka. V roce 1934 přijal příjmení Özalp. V roce 1954 se stáhl 
z politiky.  
 
(Musa) Kâzim Karabekir Paşa, (1882–1948), osmanský a turecký generál. Původem z vojenské rodiny. Za 
první světové války velel na různých frontách. Naposledy na kavkazské frontě. Po příměří velitel XV. sboru 
v Erzurumu. Podpořil vznik Společnosti na obranu práv východních vilajetů. Vítěz ve válce s Arménií v roce 
1920. V roce 1925 vůdce Pokrokově republikánské strany. O rok později souzen za spiknutí proti Kemalovi. 
Propuštěn. Do politiky se vrátil v roce 1939. V roce 1934 přijal příjmení Karabekir. 
 
Kirov, Sergej Mironovič, (1886–1934), ruský revolucionář a sovětský politik. Od roku 1904 člen SDDSR. 
V letech 1905–1912 opakovaně krátkodobě vězněn. V roce 1917 člen Vladikavkazského sovětu. Od února do 
dubna 1919 předseda Astrachaňského gubernského revolučního výboru. Od dubna 1919 náčelník Politického 
oddělení 11. armády. Od května do června 1919 člen Revoluční vojenské rady 11. armády. Od července do srpna 
1919 člen Revoluční vojenské rady Astrachaňské skupiny vojsk. Od září do prosince 1919 člen Revoluční 
vojenské rady 11. armády Jižního, respektive Jihozápadního frontu. Od února 1920 náměstek předsedy Byra pro 
obnovu sovětské moci na severním Kavkaze. Od května do srpna 1920 diplomatický představitel RSFSR 
v Gruzii. Od září do října 1920 člen sovětské delegace během mírových rozhovorů s Polskem. Od října 1920 
člen Kavkazského byra ÚV KSR[b]. 
 
Kolčak, Alexandr Vasiljevič, (1874–1920), ruský námořní důstojník a jeden z vůdců bílého hnutí. Od června 
1916 viceadmirál a velitel Černomořského loďstva. Od srpna 1917 na služební cestě v USA. Od podzimu 1918 
se zapojil do ruské občanské války. Od listopadu 1918 do ledna 1920 vrchní vladař Ruska. 
 
Kolomijcev, Ivan Osipovič, (1892–1919), sovětský revolucionář a diplomat. V letech 1916–1917 sloužil jako 
praporčík v Baratovově expedičním sboru v Persii. Po únorové revoluci byl zvolen do Sovětu vojenských 
zástupců. Od roku 1917 člen SDDSR[b]. Od ledna do července 1918 člen a odpovědný tajemník vojenského 
revolučního výboru v Anzelí. Od července do listopadu 1918 a od června do srpna 1919 sovětský diplomatický 
představitele v Persii. 
 
Kondratěv, Alexej Nikolajevič, (??????), ruský důstojník, kapitán. Od roku 1916 instruktor v Perské kozácké 
divizi. Zastával též funkci prozatímního náčelníka štábu divize. 
 
Korkmasov, Dželal-ed-Din Aselderovič, (1877–1937), ruský revolucionář kumyckého původu, sovětský politik. 
Účastník revoluce 1905. V letech 1906–1907 vězněn. Od roku 1907 v emigraci v Paříži, kde se sblížil 
s osmanskými mladoturky. Od roku 1909 žil v Cařihradě. Po únorové revoluci se vrátil do Dagestánu. Od ledna 
1917 člen SDDSR[b]. Od května 1918 předseda prozatímního Dagestánského oblastního vojenského revolučního 
výboru. Od července 1918 předseda Výkonného výboru Dagestánského oblastního sovětu. Od září 1919 do 
dubna 1920 předseda Prozatímního dagestánského oblastního výboru KSR[b].  Posléze předseda Prozatímního 
dagestánského oblastního byra KSR[b].  Současně od března do dubna 1920 předseda Rady obrany Dagestánu.  
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Od dubna 1920 předseda Dagestánského revolučního výboru. V březnu 1921 za sovětskou stranu spolupodepsal 
sovětsko-tureckou smlouvu o přátelství a bratrství. 
 
Kožanov, Ivan Kuzmič, (1897–1938), sovětský námořní velitel. Od roku 1917 člen SDDSR[b]. Od března do 
listopadu 1918 příslušník námořního oddílu. Od listopadu 1918 do srpna 1919 velitel výsadkového oddílu 
námořníků v rámci Volžské válečné flotily. Od srpna 1919 do září 1920 velitel výsadkových oddílů Volžsko-
kaspické válečné flotily. Velel výsadkové operaci v Anzelí. Od června 1920 člen Revolučního vojenského 
výboru Perské Rudé armády. Od září do listopadu 1920 velitel expediční divize námořních sil Černého a 
Azovského moře. Současně člen Revoluční vojenské rady Perské rudé armády. V březnu 1921 se jako velitel 
Baltského loďstva účastnil potlačení povstání v Kronštadtu. V následujících letech zastával řadu funkcí 
v sovětském námořnictvu, naposledy působil jako velitel Černomořského loďstva.  
 
Krasin, Leonid Borisovič, (1870–1926), sovětský diplomat. Od roku 1898 člen SDDSR. Od roku 1903 do roku 
1912 člen a posléze kandidát ÚV SDDSR. V letech 1908–1912 v emigraci. Od prosince 1917 do března 1918 
účastník brest-litevských mírových rozhovorů. Od března 1918 do března 1920 člen Nejvyšší rady národního 
hospodářství RSFSR. Současně od listopadu 1918 lidový komisař obchodu a průmyslu RSFSR, respektive 
zahraničního obchodu RSFSR (od června 1920). Od roku 1918 člen Rady práce a obrany. Od května 1920 
předseda mise Všeruského ústředního výboru spotřebních družstev v Londýně. 
 
Krestinskij, Nikolaj Nikolajevič, (1883–1938), sovětský revolucionář a politik. Od roku 1903 člen SDDSR. 
V letech 1907–1917 působil jako advokát. Opakovaně zatčen. Od roku 1914 ve vyhnanství v Jekatěrinburgu a 
Kunguru (Permská gubernie). Od roku 1917 předseda Uralského výboru SDDSR[b] a současně náměstek 
předsedy Jekatěrinburského výboru SDDSR[b]. Od srpna 1917 do března 1921 člen ÚV SDDSR[b]/KSR[b]. Od 
prosince 1917 do března 1918 náměstek hlavního komisaře Národní banky. Od února do března 1918 člen 
kolegia Lidového komisariátu financí RSFSR. Od března 1918 náměstek předsedy Národní banky a současně 
komisař spravedlnosti Petrohradské pracovní komuny a Svazu komun severní oblasti. Od srpna 1918 do dubna 
1922 lidový komisař financí. Od března 1919 do března 1921 člen Politického byra ÚV KSR[b] a současně člen 
Organizačního byra KSR[b]. Od listopadu 1919 do března 1921 odpovědný tajemník ÚV KSR[b]. 
 
Kriege, Johannes, (1859–1937), německý právník a diplomat. Od roku 1885 v diplomatické službě. V letech 
1906–1937 člen Stálého soudního dvora v Haagu. Účastník haagské mírové konference (1907). 
 
Mirzá Kúček Chán, (1880–1921), perský revolucionář. Účastník perské revoluce 1905–1911. Jeden z vůdčích 
představitelů džangalíjského hnutí v Gílánu. Od června do července 1920 a od května do září 1921 předseda 
vlády Perské sovětské republiky v Gílánu. Po potlačení gílánského povstání zemřel při přestřelce s perskými 
vládními oddíly. 
 
von Kühlmann, Richard, (1873–1948), německý diplomat a státní tajemník Zahraničního úřadu. Od roku 1899 
v diplomatických službách. V letech 1899–1916 vystřídal řadu diplomatických postů. V letech 1916–1917 
německý velvyslanec v Cařihradě. Od srpna 1917 do července 1918 státní tajemník Zahraničního úřadu. 
 
Kujbyšev, Valerian Valerianovič, (1888–1935), ruský revolucionář a sovětský politik. Do roku 1917 několikrát 
zatčen a část tohoto období strávil ve vyhnanství v Turuchanském kraji. V listopadu 1917 předseda Samarského 
sovětu. Od listopadu 1917 do ledna 1918 předseda Samarského vojenského revolučního výboru. Od února 1918 
do roku 1919 předseda Výkonného výboru Samarského gubernského sovětu. Od června do září 1918 člen 
Revoluční vojenské rady a komisař 1. armády Východního frontu. Od září 1918 do dubna 1919 člen Revoluční 
vojenské rady a komisař 4. armády Východního frontu. Následně člen Revoluční vojenské rad Jižního frontu a 
posléze Východního frontu. Od června do srpna 1919 člen Revoluční vojenské rady Astrachaňské skupiny vojsk. 
Od srpna do října 1919 člen Revoluční vojenské rady 11. armády. Od října 1919 do srpna 1920 člen Revoluční 
vojenské rad Turkestánského frontu. Od října 1919 náměstek předsedy Turkestánské komise VÚVV a RLK 
RSFSR. Od května 1920 náčelník Politické správy Turkestánského frontu. Od září do prosince 1920 
zplnomocněný představitel RSFSR v Buchaře a současně tamní zplnomocněnec Kominterny. 
 
Kun, Béla, (1886–1938) maďarský revolucionář a politik. Od roku 1916 v ruském zajetí. Od roku 1917 člen 
SDDSR[b]. Od března 1918 vedoucí Maďarské skupiny KSR[b]. Od května 1919 předseda Federace zahraničních 
komunistů při ÚV KSR[b]. Od srpna 1918 vojenský komisař oddílu internacionalistů na východní frontě a 
následně vojenský komisař brigády. Od listopadu 1918 předseda Komunistické strany Maďarska. Následně 
lidový komisař zahraničních věcí a lidový komisař vojenství Maďarské republiky rad. Po porážce Maďarské 
republiky rad se uchýlil do Rakouska. Od srpna 1920 v sovětském Rusku. Od října do listopadu 1920 člen 
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Revoluční vojenské rady Jižního frontu. Od listopadu 1920 do února 1921 předseda Krymského revolučního 
výboru. Od února 1921 člen Výkonného výboru Komunistické internacionály. 
 
Legran, Boris Vasiljevič, (1884–1936), sovětský vojenský velitel a diplomat. Od roku 1901 člen SDDSR. 
Účastník 1. světové války. V listopadu 1917 člen Rady lidových komisařů RSFSR pro vojenské a námořní 
záležitosti. Od listopadu 1917 do roku 1918 náměstek lidového komisaře vojenství RSFSR. Od ledna 1918 
komisař Petrohradského okružního soudu. Od listopadu do prosince 1918 člen Revoluční vojenské rady Jižního 
frontu. Od prosince 1918 do května 1919 člen Revoluční vojenské rady 10. armády Jižního frontu. Od dubna 
1919 do února 1920 předseda Revolučního vojenského tribunálu RSFSR. Od února do července 1920 pracovník 
Lidového komisariátu zahraničních věcí. Od července do listopadu 1920 diplomatický představitel RSFSR 
v Arménii. 
 
Lenin, Vladimír Iljič, (1870–1924), ruský revolucionář, politik, ekonomický teoretik a politický filozof. 
Neformální vůdce bolševiků. Ve sledovaném období zastával funkci člena Ústředního výboru SDDSR[b]/KSR[b] 
(od ledna 1912), člena Politického byra ÚV SDDSR[b] (od října 1917; 12. prosince 1917 reorganizováno v Byro 
ÚV SDDSR[b], 8. března 1918 přejmenováno v Byro ÚV KSR[b]), předsedy Rady lidových komisařů RSFSR (od 
listopadu 1917) a předsedy Rady práce a obrany RSFSR (taktéž od listopadu 1917), člena Politického byra ÚV 
KSR[b] (od jeho vytvoření v březnu 1919) a kandidáta členství Výkonného výboru Kominterny (od srpna 1920). 
 
Lloyd George, David, 1. hrabě Lloyd George of Dwyfor, (1863–1945), britský politik. Od roku 1890 poslanec 
parlamentu. V letech 1905–1908 předseda (ministr) Rady obchodu. V letech 1908–1915 kancléř pokladu. 
V letech 1915–1916 ministr pro munici a následně krátce státní tajemník války. V letech 1916–1922 předseda 
vlády. V letech 1926–1931 předseda Liberální strany. 
 
Lominadze, Vissarion Vissarionovič, (1897–1935), sovětský politik gruzínského původu. Od roku 1917 člen 
ÚV SDDSR. Od srpna 1917 tajemník výboru SDDSR[b] v Kutaisi. V letech 1918–1919 předseda Tifliského 
výboru KSR[b]. V letech 1919–1920 člen Bakuského výboru KSR[b]. Od roku 1920 člen Výkonného výboru 
Bakuského sovětu. Od února 1920 člen předsednictva ÚV Ázerbájdžánské komunistické strany[bolševiků]. Člen 
Kavkazského byra ÚV KSR[b] za ÚV ÁKS[b]. Od července 1920 člen Íránského byra komunistických organizací. 
V letech 1920–1921 vedoucí Agitačně-propagačního oddělení Orlovského gubernského výboru KSR[b]. Později 
zastával řadu stranických a státních funkcí a působil i v rámci Kominterny. 
 
von Lossow, Otto, (1868–1938), německý generál. Od roku 1888 důstojník bavorské armády. Od července 1915 
vojenský atašé v Cařihradě. Od dubna 1916 německý vojenský zplnomocněnec v Cařihradě. Od roku 1921 
bavorský zemský velitel Reichswehru. Jeden z organizátorů potlačení Hitlerova pokusu o puč v Mnichově 
v listopadu 1923. 
 
Luxemburgová, Rosalia, (1871–1919), sociálně demokratická politička a teoretička socialismu a marxismu. 
Zakládající členka Sociálně demokratické strany Království polského (1893), respektive Sociálně demokratické 
strany Království polského i Litvy (1899). Od roku 1898 současně členka Sociálně demokratické strany 
Německa. Zakládající členka Skupiny Internacional (1914), respektive Spartakova svazu (1916) a posléze 
Komunistické strany Německa (1918). 
 
Malinovskij, Roman Vaclavovič, (1876–1918), ruský revolucionář polského původu. V letech 1899–1902 
vězněn. Od roku 1906 člen SDDSR. Od roku 1910 agent moskevského Oddělení ochrany veřejné bezpečnosti a 
pořádku. V letech 1912–1914 poslanec Státní dumy a současně člen bolševického ÚV SDDSR. V letech 1912–
1913 navíc člen Ruského byra ÚV SDDSR. V letech 1914–1918 žil v exilu. V roce 1918 se vrátil do Ruska. 
Následně popraven. 
 
Manatov, Šarif Achmetzjanovič, (1887–1936), ruský revolucionář baškirského původu. Od roku 1914 studoval 
na Cařihradské univerzitě. Od roku 1915 žil ve Švýcarsku. Od ledna 1917 člen SDDSR (menševik-
internacionalista). Po únorové revoluci se vrátil do Orenburgu a stal se jedním z vůdců hnutí za autonomii 
Baškirů. Od ledna 1918 náměstek předsedy Výboru pro záležitosti muslimů vnitřního Ruska při Lidovém 
komisariátu národností RSFSR (posléze Ústřední muslimský komisariát).  Od května 1918 člen KSR[b]. Od ledna 
1919 působil v Anatólii, kde pomáhal při budování komunistické strany (mj. vedl ankarskou komunistickou 
buňku a vydával zde list Yeni Dünya). Na podzim 1920 uvězněn. Podařilo se mu však uprchnout. Od prosince 
1920 zplnomocněný představitel Lidového komisariátu národností RSFSR v Baškirské autonomní sovětské 
socialistické republice. 
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Marx, Karl Heinrich, (1818–1883), filozof, politický publicista, kritik politické ekonomie a teoretik socialismu a 
komunismu. 
 
Mdivani, Polikarp Georgijevič, (1877–1937), sovětský revolucionář a politik gruzínského původu. Od roku 
1903 člen SDDSR. Účastník první ruské revoluce. V roce 1913 uvězněn. Následně vypovězen do Persie, kde žil 
až do roku 1917. Mj. zde pracoval pro firmu A. M. Choštarii. V roce 1917 se v Persii zapojil do agitace 
v expedičním sboru generála Baratova. Od listopadu 1918 do října 1919 člen Revoluční vojenské rady 11. 
armády. Od roku 1919 do března 1920 náčelník Politického oddělení 10. armády. V letech 1920–1921 předseda 
Komunistické strany[bolševiků] Gruzie a současně od dubna 1920 člen Kavkazského byra ÚV KSR[b]. Od července 
1920 člen Íránského byra komunistických organizací. Od února do května 1921 zplnomocněný představitel 
RSFSR v Turecku.  
 
Mehmet VI. Vahdettin, (1861–1922), poslední osmanský sultán. Vládl v letech 1918–1922. Syn sultána 
Abdülmecita I. (vládl 1839–1861). Zemřel v exilu na jihu Francie. 
 
Mustafa Memduh Şevket, (1884–1952), turecký politik a diplomat. Původně člen mladotureckého Výboru 
jednoty a pokroku. V roce 1920 se připojil ke kemalistům. V letech 1921–1924 kemalistický vyslanec v Baku. 
V letech 1925–1930 vyslanec v Teheránu. V letech 1931–1933 poslanec Velkého národního shromáždění 
Turecka. V letech 1933–1941 vyslanec v Kábulu. V letech 1942–1945 generální tajemník kemalistické Lidově-
republikánské strany. V roce 1934 přijal příjmení Esendal. 
 
Menžinskij, Vjačeslav Rudolfovič, (1874–1934), sovětský politik a pracovník bezpečnostních složek. Od roku 
1902 člen SDDSR. Od listopadu 1917 do března 1918 lidový komisař financí. Od dubna do listopadu 1918 
generální konzul RSFSR v Berlíně. Od ledna do srpna 1919 lidový komisař dělnicko-rolnické inspekce 
Ukrajinské sovětské socialistické republiky a současně člen kolegia Mimořádné komise při Radě lidových 
komisařů USSR. V dalších letech zastával řadu funkcí v bezpečnostních složkách. V letech 1926–1934 předseda 
OGPU při RLK SSSR. 
 
Mérey de Kapos-Mére, Kajetán, (1861–1932), rakousko-uherský diplomat. Od roku 1885 v diplomatických 
službách. Od roku 1895 vedoucí (a od roku 1901 šéf) kabinetu ministra zahraničních věcí. V roce 1899 druhý a 
v roce 1907 první zplnomocněnec na mírových konferencích v Haagu. Od roku 1910 velvyslanec v Římě. Od 
roku 1915 v ministerstvu zahraničních věcí. 
 
Mikojan, Anastas, Ivanovič, (1895–1978), sovětský politik a státník arménského původu. Od roku 1915 člen 
SDDSR. Od roku 1917 člen prezidia sovětu v Baku. V roce 1918 zastával funkci vojenského komisaře brigády. 
Po pádu Baku předseda Bakuského ilegálního výboru KSR[b]. Od července 1918 do února 1919 vězněn. Od 
března 1919 předseda Bakuského byra Kavkazského krajského výboru KSR[b]. Od dubna do října 1920 předseda 
Rady odborů Ázerbájdžánu. Od července 1920 člen Íránského byra komunistických organizací. Od listopadu 
1920 do února 1921 vedoucí Agitačně-propagačního oddělení Nižněnovgorodského gubernského výboru KSR[b]. 
Od února 1921 odpovědný tajemník Nižněnovgorodského gubernského výboru KSR[b]. Později zastával řadu 
významných stranických a státních funkcí. 
 
von Mirbach-Harf, Wilhelm, hrabě, (1871–1918), německý diplomat. V letech 1908–1911 rada německého 
velvyslanectví v Petrohradě. V letech 1915–1917 německý vyslanec v Athénách. Od prosince 1917 do února 
1918 zastupoval Německo během rozhovorů o internovaných civilistech a dalších otázkách v Petrohradě. Od 
dubna do července 1918 německý vyslanec v Moskvě. Zavražděn levoeserským atentátníkem. 
 
Mohammad Alí, (1872–1925), perský šáh v letech 1907–1909. Odpůrce ústavy zavedené za vlády svého otce 
Mozaffaroddína. Jeho pokus obnovit v Persii absolutistickou monarchii byl ukončen v červenci 1909 jeho 
svržením silami stoupenců ústavy. 
 
Mehdí Golí Chán Hedájat Mochberossoltáneh, (1863–1955), perský politik a státník. Od roku 1893 komoří. 
V roce 1901 doprovázel šáha Mozaffaroddína na jeho cestě po Evropě. Poté pracoval jako dvorní překladatel. V 
roce 1906 pomohl ovlivnit šáha Mozaffaroddína, aby souhlasil s vyhlášením ústavy. Od roku 1907 ministr 
školství a od roku 1908 ministr spravedlnosti. V roce 1908 a znovu v letech 1909–1911 generální guvernér 
provincie Ázerbájdžán. V letech 1912–1915 generální guvernér provincie Fárs. V létě 1920 potlačil povstání 
v perském Ázerbájdžánu. V letech 1927–1933 ministerský předseda. Autor několik knih o perské hudbě. 
 
Mirzá Hassan Mostofíolmamalek, (1871–1932), perský politik a státník. Pocházel z aristokratické rodiny. Přes 
manželku spřízněn s panovnickou dynastií. Od roku 1885 ve státních službách. Od roku 1907 zastával 
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patnáctkrát funkci ministra a šestkrát funkci ministerského předsedy (od července 1910 do července 1911, od 
července 1914 do února 1915, od srpna do prosince 1915, od července do prosince 1917, od ledna do června 
1923, od června 1926 do června 1927). Titul Mostofíolmamalek znamená Hlavní finančník říší. 
 
Alí Golí Chán Ansárí Mošáverolmamalek, (1866–1940), perský diplomat a politik. Ministr zahraničních věcí 
v kabinetech Mostofíolmamaleka, Samsamossoltáneha, Vosúghoddouleha (od července do prosince 1917 a od 
května do srpna 1919). V této funkci mj. vedl perskou delegaci vyslanou na mírovou konferenci do Versailles. 
Posléze zastával funkci perského vyslance v Cařihradě (do srpna 1920). Od srpna 1920 perský vyslanec 
v RSFSR. Podílel se na uzavření sovětsko-perské smlouvy z února 1921. 
 
Mustafa Kemal Paşa, (1881–1938), zakladatel a první prezident Turecké republiky. V roce 1905 absolvoval 
Válečnou akademii v Cařihradě. Od roku 1905 důstojník 3. armády v Makedonii. Účastník mladoturecké 
revoluce 1908–1909 a tripolské války 1911–1912. V letech 1913–1915 vojenský přidělenec v Sofii. Od února 
1915 velitel 19. divize na dardanelské frontě, kde se významným způsobem proslavil. Od ledna 1916 velitel 
XVI. armádního sboru v Edirne. Od března do července 1917 velitel 2. armády na kavkazské frontě, od července 
do října 1917 velitel 7. armády v Palestině. Od prosince 1917 do ledna 1918 člen doprovodu korunního prince 
Vahdettina během jeho cesty do Německa. Od srpna do října 1918 velitel 7. armády na syrské frontě. Na konci 
války jmenován velitelem skupiny armád Blesk. V dubnu 1919 jmenován velitelem 9. armády v Erzurumu, 
čehož využil k organizaci nacionalistického hnutí v Anatólii. V červenci 1918 zvolen předsedou kongresu 
Společností pro ochranu práv východních vilajetů v Erzurumu a následně v září 1918 předsedou kongresu 
v Sivasu a součastně předsedou tzv. Reprezentačního výboru. Od dubna 1920 předseda Velkého národního 
shromáždění Turecka. Od srpna 1921 vrchní velitel sil Velkého národního shromáždění Turecka. Od října 1923 
první prezident Turecké republiky. 
 
Mustafa Suphi, (1883–1921), turecký revolucionář a zakladatel Komunistické strany Turecka. Vystudoval 
Galatasarayské lyceum a politické vědy v Paříži. Po návratu do Osmanské říše v roce 1908 působil jako novinář. 
V roce 1913 byl zatčen a poslán do vyhnanství v Sinopu. V roce 1914 však uprchl do Ruska. Od roku 1914 
v internaci na Urale. Zde se seznámil s bolševiky. Od roku 1915 člen SDDSR. Po říjnové revoluci vedl 
propagandu mezi osmanskými zajatci a působil jako tajemník Mirsaida Sultan-Galijeva. Současně se podílel na 
organizaci tureckých komunistických skupin v sovětském Rusku a založil list Yeni Dünya.  Od prosince 1919 do 
května 1920 řídil Radu internacionální propagandy na Východě. Od května 1920 působil v Baku. V září 1920 se 
podílel na založení Komunistické strany Turecka. Zemřel v lednu 1921 za ne zcela vyjasněných okolností při 
pokusu přenést těžiště činnosti strany do Turecka. 
 
Hassan Pirnijá Mušíroddouleh, (1871–1935), perský politik a státník. V roce 1899 založil v Teheránu školu 
politických věd. Od roku 1902 perský vyslanec v Petrohradě. Účastník perské revoluce v letech 1905–1911. 
Jeden z autorů perské ústavy z roku 1906. V letech 1907–1908 ministr zahraničních věcí, následně ministr 
spravedlnosti. Od června do října 1920 a znovu od ledna do května 1922 a od června do října 1923 ministerský 
předseda. 
 
Muhammad Nádir Chán, (1883–1933), afghánský vojevůdce a posléze král. Od roku 1901 důstojník afghánské 
armády. Od roku 1913 vrchní velitel. V letech 1919–1924 ministr války. Velel afghánským silám během třetí 
britsko-afghánské války. V letech 1924–1926 velvyslanec v Paříži. V letech 1929–1933 afghánský král. 
 
Naněšvili, Viktor Ivanovič, (1878–1940), ruský revolucionář a sovětský politik gruzínského původu. Od roku 
1903 člen SDDSR. Od listopadu 1917 do dubna 1918 komisař Zakavkazského železničního dělnického hnutí. 
Od dubna do července 1918 mimořádný komisař Dagestánské oblasti. Od listopadu 1918 do ledna 1919 
předseda Astrachaňského gubernského výboru KSR[b]. Od února 1920 člen ÚV Ázerbájdžánské komunistické 
strany[bolševiků]. Od listopadu do prosince 1920 pověřený odpovědný tajemník Tulského gubernského výboru 
KSR[b]. 
 
Narimanov, Nariman Kerbalaj Nadžafoghly, (1870–1925), ruský revolucionář a sovětský ázerbájdžánský 
politik. Od roku 1905 člen SDDSR. Od roku 1917 předseda Výboru „Gummet“ a člen bakuského výboru 
SDDSR[b]. Od dubna do června 1918 člen bakuské Rady lidových komisařů. Od června 1918 do roku 1919 
v Astrachani. Od roku 1919 vedoucí Blízkovýchodního oddělení Lidového komisariátu zahraničních věcí 
RSFSR. Současně náměstek lidového komisaře národností RSFSR a člen Kavkazského byra ÚV KSR[b]. Od 
května 1920 předseda Prozatímního vojenského revolučního výboru Ázerbájdžánu a současně lidový komisař 
zahraničních věcí Ázerbájdžánské SSR. Od července do září 1920 člen Íránského byra komunistických 
organizací. 
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Nasrulláh Chán, (1874–1920), afghánský korunní princ. Bratr emíra Habíbulláha Chána. V roce 1895 vedl 
oficiální afghánské poselstvo do Velké Británie. V letech první světové války zastával protibritská stanoviska a 
podporoval německou-osmanskou misi Niedermayera a von Hentinga. Po Habíbulláhově zavraždění v únoru 
1919 se pokusil prohlásit afghánským emírem, ale po týdnu byl svržen svým synovcem Amanulláhem Chánem a 
následně uvězněn. Zavražděn ve vězení. 
 
Niedermayer, Oskar von, rytíř (1885–1948), německý důstojník, profesor a dobrodruh. Od roku 1905 důstojník 
bavorské armády. V letech 1912–1914 procestoval Indii a Persii. V letech 1915–1917 vedl německo-osmanskou 
misi do Afghánistánu, jejímž cílem bylo získat afghánského emíra pro účast ve válce na straně Německa a jeho 
spojenců. V letech 1916–1918 působil v Osmanské říši. V letech 1921–1932 pracoval v neoficiálním zastoupení 
Reichswehru v Moskvě. Aktivní účastník 2. světové války. Zemřel v sovětském zajetí. 
 
Firúz Mirzá Nosratoddouleh, (1889–1938), perský politik. Po matce spřízněn s panovnickou rodinou. Od roku 
1906 zástupce guvernéra provincie Kermán. V letech 1911–1914 žil v Paříži. Od roku 1916 do roku 1917 a 
znovu od roku 1918 ministr spravedlnosti v kabinetech Vosúghoddouleha. Hlavní architekt britsko-perské 
smlouvy z roku 1919. Od uzavření smlouvy v srpnu 1919 zastával funkci ministra zahraničních věcí v kabinetu 
Vosúghoddouleha (do června 1920). Po převratu v únoru 1921 dočasně vězněn. Později znovu zastával funkci 
ministra spravedlnosti a posléze ministra financí. Titul Nosratoddouleh znamená Vítězství státu. 
 
Novickij, Fjodor Fjodorovič, (1870–1944), sovětský vojevůdce. Od roku 1889 v ruské armádě. V roce 1895 
absolvoval Nikolajevskou akademii generálního štábu. Od října 1914 do dubna 1917 velitel I. armádního sboru. 
V prosinci 1917 zvolen velitelem XXXXIII. sboru. Od března 1918 v Rudé armádě. Od dubna do srpna 1918 
velitel Kalužské oblasti. Od srpna 1918 do ledna 1919 velitel Jaroslavského vojenského okruhu. Od ledna do 
února 1919 náčelník štábu 4. armády. Od léta 1919 zástupce velitele 4. armády. Od léta 1919 zástupce velitele 
Jižní skupiny Východního frontu a současně člen jejího Revolučního vojenského výboru. Od listopadu 1919 
nejprve pomocník a posléze zástupce velitele Turkestánského frontu. Od srpna do října 1920 vojenský odborník 
sovětské delegace vedoucí rozhovory o uzavření míru s Polskem. Posléze se zúčastnil porážky Vrangela. Od 
roku 1921 zastával velitelské funkce v sovětském letectvu. 
 
Nuri Paşa, (1881–1949), osmanský generál a nevlastní bratr Paşi. Od února 1915 operoval v Libyi společně 
s místními povstalci proti Italům a Britům. Počátkem roku 1918 se vrátil do Osmanské říše. Od května 1918 do 
konce války velitel Armády islámu. Od roku 1918 žil v exilu v Německu. V roce 1934 přijal příjmení Killigil. Po 
návratu do Turecka založil v Cařihradě zbrojovku. Od roku 1941 udržoval kontakty s německým 
velvyslanectvím v Ankaře a snažil se získat německou pomoc pro panturecké hnutí v Turecku. Zemřel za ne 
zcela vyjasněných okolností při výbuchu ve své zbrojní továrně. 
 
Obolenskij, Valerian Valerianovič, (1887–1938), ruský revolucionář a sovětský politik. Od roku 1907 člen 
SDDSR. Od března 1917 člen Moskevského oblastního byra ÚV SDDSR[b]. Od srpna 1917 do března 1918 
kandidát členství ÚV SDDSR[b]. V listopadu 1917 člen Charkovského vojenského revolučního výboru. Od 
listopadu do prosince 1917 hlavní komisař Státní banky. Od prosince 1917 do března 1918 předseda Nejvyšší 
rady národního hospodářství RSFSR a současně člen Malé rady lidových komisařů RSFSR. Od března 1918 
působil v Oddělení kovů a posléze (do roku 1919) v Oddělení sovětské propagandy Nejvyšší rady národního 
hospodářství RSFSR a dále v redakci listu Pravda. Následně působil jako zplnomocněnec VÚVV v penzenské a 
poté v tulské gubernii. Následně předseda Výkonného výboru Tulského gubernského sovětu. Od srpna 1920 do 
března 1921 člen kolegia Lidového komisariátu potravinářství RSFSR. 
 
Ordžonikidze, Georgij Konstantinovič, (1886–1937), ruský revolucionář gruzínského původu a sovětský 
politik. Od roku 1903 člen SDDSR. V letech 1905–1906, 1907–1909 a 1912–1915 vězněn. V roce 1909 a 1915–
1917 ve vyhnanství v Jenisejské gubernii, respektive Jakutské oblasti. V letech 1912–1917 člen ÚV SDDSR. Od 
roku 1917 zastával řadu funkcí, mj. člena Výkonného výboru Petrohradského sovětu (od července 1917), 
komisaře Mimořádného komisariátu Jižní oblasti (od dubna 1918), předsedy Rady obrany severního Kavkazu, 
člena Revoluční vojenské rady několika armád (od července 1919 do května 1920), předsedy Byra pro obnovu 
sovětské moci na severním Kavkaze (od února do dubna 1920), předsedy Severokavkazského revolučního 
výboru (březen 1920). Od dubna 1920 byl předsedou Kavkazského byra ÚV KSR[b] a současně od května téhož 
roku členem Revoluční vojenské rady Kavkazského frontu. 
 
Pak Din-šun, (1897–1938), korejský komunistický činitel. V roce 1918 se zúčastnil protijaponského 
partyzánského boje. V roce 1919 vyslán jako zástupce Korejské socialistické strany do Moskvy. Od roku 1920 
člen Výkonného výboru Komunistické internacionály. Od roku 1921 člen ÚV Korejské komunistické strany. 
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Pavlovič, Michail Pavlovič, (1871–1921), ruský revolucionář a sovětský politický činitel a orientalista. Vlastním 
jménem Michail Lazarevič Beľtman. Od roku 1898 člen SDDSR (posléze menševik). V letech 1902–1906 a 
1907–1917 v exilu. Po říjnové revoluci pracoval v Lidovém komisariátu zahraničních věcí RSFSR. Od roku 
1918 člen KSR[b]. V letech 1919–1920 zplnomocněnec Revoluční vojenské rady republiky na jižní frontě. 
Organizátor a účastník I. sjezdu národů Východu v Baku. Od září 1920 člen Rady propagandy a aktivit národů 
Východu. 
 
Mohammad Takí Chán Pesján, (1892–1921), perský četnický důstojník a národní hrdina. Od roku 1907 studoval 
vojenskou školu v Teheránu a posléze v Německu. Od roku 1912 důstojník perského vládního četnictva. V roce 
1915 rozpoutal konflikt mezi četnictvem a proruskou Perskou kozáckou brigádou. Po porážce od roku 1916 
v exilu v Berlíně (mj. sloužil jako pilot v německém letectvu a sestřelil 25 nepřátelských letadel). V roce 1920 se 
vrátil do Persie a v září téhož roku se stal velitelem četnictva v provincii Chorásán. Potlačil povstání Chodá 
Verdiho Chána. V červnu 1921 vedl povstání proti vládě Kavámossoltáneha a po jeho potlačení byl popraven. 
 
Petrovskij, Grigorij Ivanovič, (1878–1958), ruský revolucionář a politik ukrajinského původu. Od roku 1898 
člen SDDSR. V letech 1912–1914 poslanec Státní dumy za SDDSR[b]. Člen Jekatěrinoslavského výboru 
SDDSR[b] (1917). Lidový komisař vnitra RSFSR (od poloviny listopadu 1917 do března 1919). V letech 1919–
1938 vystřídal řadu stranických a politických postů na Ukrajině, v Moskvě a v aparátu Komunistické 
internacionály. V letech 1940–1958 náměstek ředitele Muzea revoluce SSSR v Moskvě. 
 
Pjatakov, Georgij Leonidovič, (1890–1937), ruský revolucionář a sovětský politik. Od roku 1910 člen SDDSR. 
V letech 1914–1917 v exilu. Od dubna 1917 člen a posléze předseda Kyjevského výboru SDDSR[b]. Od 
listopadu do prosince 1917 náměstek hlavního komisaře Státní banky. Od prosince 1917 do února 1918 hlavní 
komisař Státní, respektive Národní banky RSFSR. Od července 1918 do dubna 1920 a znovu od listopadu 1920 
člen ÚV Komunistické strany[bolševiků] Ukrajiny. Od července do září 1918 a znovu od března do května 1919 
tajemník ÚV KS[b]U. Od listopadu 1918 do ledna 1919 předseda Prozatímní dělnicko-rolnické vlády Ukrajiny. 
Od března do srpna 1919 člen Politického byra KS[b]U, současně (do dubna 1920) člen Organizačního byra 
KS[b]U. Současně zastával funkce vojenských komisařů různých jednotek. 
 
Polivanov, Jevgenij Dimitrijevič, (1891–1938), ruský a sovětský lingvista a diplomat. Od roku 1917 člen levého 
křídla menševické SDDSR. Současně vedoucí oddělení tisku Ministerstva zahraničních věcí Prozatímní vlády. 
V listopadu 1917 přešel na stranu bolševiků. Na přelomu let 1917–1918 zastával funkci druhého náměstka 
lidového komisaře zahraničních věcí RSFSR. Současně vedoucí Východního oddělení Lidového komisariátu 
zahraničních věcí RSFSR. Od roku 1919 člen KSR[b]. Od roku 1921 náměstek náčelníka Dálněvýchodního 
oddělení Komunistické internacionály. 
 
Popov, Christo Ivanov, (1862–1933), bulharský politik a právník. Od roku 1889 soudce okružního soudu 
v Ruščuku. Od roku 1892 advokát v Plovdivu. V letech 1913–1918 ministr spravedlnosti. 
 
Pratáp Singh, Mahéndra, rádža (1886–1979), indický bojovník za nezávislost, novinář a spisovatel. Od roku 
1914 působil v exilu, nejprve ve Švýcarsku a posléze v Německu. Po vypuknutí 1. světové války vyjednával 
s německým císařem Vilémem II. a osmanským sultánem Mehmedem V. Účastník německo-osmanské mise 
Niedermayera a von Hentinga. Od roku 1915 prozatímní prezident při Prozatímní vládě Indie v Kábulu. V letech 
1918–1919 pobýval v sovětském Rusku. V letech 1925–1946 působil v Japonsku. V letech 1957–1962 působil 
jako poslanec. V roce 1932 nominován na Nobelovu cenu míru. 
 
Preobraženskij, Jevgenij Alexejevič, (1886–1937) ruský revolucionář. Od roku 1903 člen SDDSR. V letech 
1909–1917 ve vyhnanství v irkutské gubernii. Od srpna 1917 do března 1918 kandidát členství ÚV SDDSR[b]. 
Od ledna kandidát členství Uralského oblastního výboru SDDSR[b]/KSR[b]. Od května předseda prezidia 
Uralského oblastního výboru KSR[b].  Od roku 1919 v redakci listu Pravda. Od ledna do března 1920 předseda 
Ufimského gubernského výboru KSR[b]. Od dubna 1920 do března 1921 člen ÚV KSR[b], tajemník ÚV KSR[b] a 
člen Organizačního byra ÚV KSR[b]. Od dubna do června 1920 vedoucí Agitačně-propagačního oddělení ÚV 
KSR[b]. Od září 1920 do března 1921 člen Kontrolní komise KSR[b]. 
 
Prošjan, Proš Perčevič, (1883–1918), ruský revolucionář arménského původu a sovětský politik. Od roku 1903 
člen Strany socialistů-revolucionářů. Od prosince 1917 člen ÚV Strany levých socialistů-revolucionářů. Od 
ledna do března 1918 lidový komisař pošt a telegrafů RSFSR.  
 
Pylajev, Geogij Nikolajevič, (1894–1937), ruský revolucionář a sovětský politický činitel. Od roku 1912 člen 
SDDSR. Od roku 1918 působil v řadě funkcí v Rudé armádě. Od roku 1920 náčelník Glavněfti a předseda 
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Grozněnského ropného výboru. Od června 1920 působil také jako vojenský agent RSFSR při vládě Kúčeka 
Chána a jako člen Revoluční vojenské rady Perské rudé armády. Od roku 1921 velitel Doněcké pracovní 
armády. Posléze vystřídal řadu funkcí v sovětském a státním aparátu. 
 
Quelch, Tom, (1886–1954), britský komunistický politik. Syn britského socialistického veterána Henryho 
Quelcha. V letech 1. světové války zastával pacifistické a internacionalistické názory. Člen Britské socialistické 
strany a zakládající člen Komunistické strany Velké Británie.  
 
Rabinovič, Filip Jakovlevič, (1885–1937), sovětský politický činitel. Od roku 1902 člen SDDSR (menševik). 
Od roku 1919 člen KSR[b].  V letech 1919–1920 spravoval záležitosti Turkestánské komise VÚVV a RLK 
RSFSR, posléze Revoluční vojenské rady Turkestánského frontu a nakonec Rady lidových komisařů Turkestánu. 
Do září člen a odpovědný tajemník prozatímního ÚV Komunistické strany Turkestánu. Od srpna do září 1920 
tajemník Turkestánského byra ÚV KSR[b]. Od září 1920 vedoucí sekretariátu Lidového komisariátu zahraničního 
obchodu RSFSR. 
  
Radek, Karl Bernardovič, (1885–1939), polský sociálně-demokratický a sovětský politik. Původem z Haliče. Od 
roku 1904 člen Sociální demokracie Království polského a Litvy. Od roku 1917 člen SDDSR[b] a současně od 
dubna téhož roku člen Zahraničního byra ÚV SDDSR[b]. Od října 1917 působil v sovětském Rusku. Od listopadu 
1917 vedoucí Oddělení vnějších styků VÚVV, současně až do roku 1918 vedoucí Oddělení střední Evropy 
Lidového komisariátu zahraničních věcí RSFSR. Účastník mírových rozhovorů v Brest-Litevsku. V letech 
1918–1919 vedoucí Oddělení tisku Lidové komisariátu zahraničních věcí RSFSR. Od března 1919 člen ÚV 
KSR[b]. Od prosince 1918 působil v Berlíně. Od února 1919 do závěru roku ve vězení v Berlíně. Od srpna 1920 
člen Výkonného výboru Komunistické internacionály a současně jeho tajemník. 
 
Ráj, Mánabendranáth, (1887–1954), indický revolucionář a komunistický činitel. Od roku 1907 se zapojil do 
indického národně-osvobozeneckého hnutí. Od roku 1915 žil v exilu (od roku 1917 v Mexiku). V březnu 1919 
zakládající člen Komunistické strany Mexika. Zakládající člen Komunistické strany Indie v říjnu 1920. V roce 
1929 se však s komunistickým hnutím rozešel. V roce 1930 se vrátil do Indie. 
 
Raskolnikov, Fjodor Fjodorovič, (1892–1939), sovětský námořní velitel a diplomat. Od roku 1910 člen SDDSR. 
Od listopadu 1917 komisař Námořního generálního štábu. Od ledna 1918 náměstek lidového komisaře 
námořnictva RSFSR. Od srpna 1918 do listopadu 1919 velitel Volžské flotily. Od září do prosince 1918 člen 
Revoluční vojenské rady republiky. Posléze důstojník Baltského loďstva. Od prosince do května 1919 
v britském zajetí. Od července 1919 do června 1920 velitel Volžsko-kamské, respektive Volžsko-kaspické 
válečné flotily. Od června 1920 do března 1921 velitel Baltského loďstva. 
 
Rejsner, Igor Michajlovič, (1899–1958), sovětský diplomat a orientalista. V roce 1917 působil jako tajemník D. 
Z. Manuilského v Petrohradské městské dumě. V letech 1918–1919 působil v Lidovém komisariátu 
spravedlnosti RSFSR a v Komunistické akademii. V červnu 1919 jmenován 1. tajemníkem diplomatického 
zastupitelství RSFSR v Afghánistánu.  
 
Rezá Chán Serdár Sepáh, (1878–1944), perský důstojník, politik a posléze šáh. Od roku 1898 příslušník Perské 
kozácké brigády. Postupně stoupal na hodnostním žebříčku až do hodnosti brigádního generála. Od roku 1919 
zástupce velitele Perské kozácké divize. V únoru 1921 sehrál klíčovou roli v provedení státního převratu. 
Následně vrchní velitel perské armády (Serdár Sepáh) a posléze i ministr války. V roce 1925 přiměl parlament 
k sesazení šáha Ahmada a nechal se prohlásit jeho nástupcem. Během své vlády prováděl politiku modernizace 
země. V září 1941, po okupaci Íránu britskými a sovětskými vojsky donucen k abdikaci. 
 
Riezler, Kurt, (1882–1955), německý diplomat, filozof a publicista. Od roku 1906 v diplomatických službách. 
Od roku 1913 pracoval v Zahraničním úřadě. Od srpna 1914 člen panovníkovi svity v Hlavním stanu. Od ledna 
1915 do září 1917 pracovník Císařské kanceláře. Od září 1917 do dubna 1918 německý konzul při 
velvyslanectví ve Stockholmu – řídil ruskou sekci. Od dubna 1918 pracovník německého vyslanectví v Moskvě. 
Očitý svědek atentátu na hraběte Mirbacha. Po atentátu působil až do svého odvolání v srpnu 1918 jako německý 
chargé ďaffaires v Moskvě. V závěru války šéf kabinetu státního tajemníka Zahraničního úřadu Wilhelma Solfa. 
 
Mehmet Rifât Paşa, (1860–1925), osmanský politik a diplomat. Pocházel z rodiny obchodníka. V roce 1882 
absolvoval Akademii veřejné správy. Následně vstoupil do diplomatických služeb (Překladatelské oddělení 
ministerstva zahraničních věcí). V letech 1885–1908 vystřídal řadu diplomatických postů (naposledy v letech 
1905–1908 velvyslanec v Londýně). V letech 1908–1912 poslanec Sněmovny poslanců. V letech 1909–1911 
ministr zahraničních věcí. V letech 1911–1914 velvyslanec v Paříži. Od srpna 1918 velvyslanec v Berlíně. 
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Riks, Eduard Martynovič, (1887–????), sovětský diplomat a zpravodajský důstojník estonského původu. 
Původně důstojník ruské armády. Od roku 1919 zpravodajský důstojník Rudé armády. Současně člen KSR[b]. Od 
léta druhý tajemník a vojenský atašé sovětského diplomatického zastupitelství v Kábulu. V Afghánistánu působil 
v různých funkcích až do roku 1935, naposledy jako rada diplomatického zastupitelství. V letech 1935–1937 
náměstek vedoucího 1. východního oddělení Lidového komisariátu zahraničních věcí SSSR. 
 
Rıza Nur Bej, (1878–1942), osmanský a turecký politik a spisovatel. Původním povoláním vojenský lékař. 
Účastník mladoturecké revoluce. Záhy se však přidal k opozici. V roce 1911 zakladatel strany Svoboda a 
dohoda. V letech 1913–1918 v exilu. Poté se připojil k nacionalistům, kde vykonával funkci ministra 
zdravotnictví a školství. Nakonec se však s Mustafou Kemalem rozešel a odešel do exilu v Paříži. Vrátil se 
v roce 1939. Člověk prudkých vášní a rasistický nacionalista.  
 
von Rosenberg, Frederick Hans, (1874–1937), německý diplomat a politik. Ve sledovaném období vedoucí 
politického oddělení Zahraničního úřadu. V letech 1920–1921 vyslanec ve Vídni. V letech 1921–1922 vyslanec 
v Kodani. V letech 1922–1923 ministr zahraničních věcí. 
 
Rosmer, Alfred, (1877–1964), francouzský socialistický a komunistický činitel. Přítel L. D. Trockého. 
Zakládající člen Francouzské komunistické strany (1920). Na II. kongresu Komunistické internacionály zvolen 
členem prezidia Výkonného výboru.  V roce 1925 vyloučen z Francouzské komunistické strany. 
 
Rotštejn, Fjodor Aronovič, (1871–1953), sovětský diplomat. V letech 1890–1920 v emigraci ve Velké Británii. 
Od roku 1895 člen Sociálně-demokratické federace Velké Británie. V letech 1901–1906 člen Výkonného výboru 
Sociálně-demokratické federace Velké Británie. Od roku 1901 člen ÚV SDDSR. Po rozkolu strany se přiklonil 
k bolševické frakci. V roce 1920 jeden ze zakladatelů Komunistické strany Velké Británie. Od roku 1920 působil 
v sovětském Rusku. Účastník rozhovorů s Velkou Británií v Londýně. Podílel se na přípravě sovětsko-perské 
smlouvy, uzavřené v únoru 1921. Od února 1921 diplomatických představitel v Persii. 
 
Rudzutak, Jan Ernestovič, (1887–1938), sovětský politik lotyšského původu. Od roku 1906 člen SDDSR. Od 
roku 1907 vězněn. Od roku 1909 do března 1917 na nucených pracích. Od března 1917 člen Prezidia a tajemník 
Všeruské ústřední rady Svazu pracovníků textilního průmyslu. Od května 1918 člen Prezídia Nejvyšší rady 
národního hospodářství RSFSR a dočasně od června do září 1918 předseda Moskevské oblastní rady národního 
hospodářství. Od roku 1919 náčelník Hlavní správy vodní dopravy Lidového komisariátu dopravy RSFSR. Od 
října 1919 člen Turkestánské komise VÚVV a RLK RSFSR. Od března do května 1920 předseda Rady lidových 
komisařů Turkestánské autonomní sovětské republiky. Od roku 1920 generální tajemník Celosvětové 
internacionály odborů (Profintern). Od dubna 1920 člen ÚV KSR[b]. 
 
Rutgers, Sebald Justin, (1879–1961), nizozemský politik a komunistický činitel. Od roku 1899 člen Sociálně-
demokratické dělnické strany Nizozemska. V letech 1911–1915 působil v Nizozemské východní Indii. Od roku 
1915 žil v USA, kde se stal členem Socialistické strany Ameriky. Od roku 1918 působil v sovětském Rusku, kde 
se mj. účastnil přípravy I. a II. kongresu Komunistické internacionály. 
 
Safarov, Georgij Ivanovič, (1891–1942), ruský revolucionář a sovětský politik. Od roku 1908 člen SDDSR. Do 
roku 1910 několikrát ve vyhnanství. Od roku 1910 do dubna 1917 žil ve Švýcarsku (návrat společně s V. I. 
Leninem). Po návratu člen Petrohradského výboru SDDSR[b], následně člen Samarského gubernského výboru 
SDDSR[b] a posléze člen Jekatěrinburského gubernského výboru SDDSR[b]. V letech 1917–1918 náměstek 
předsedy Výkonného výboru Uralského oblastního sovětu. Od roku 1918 člen Prezidia Uralského oblastního 
výboru KSR[b]. Od roku 1918 působil v Politickém oddělení 3. armády. Od července 1920 člen Turkestánské 
komise VÚVV a RLK RSFSR. Současně člen Turkestánského byra ÚV KSR[b]. 
 
Said-Galijev, Sachib Garej, (1894–1937), sovětský politik tatarského původu. Od března 1917 člen SDDSR[b]. 
Od července 1917 předseda Uralské oblastní muslimské rady. V letech 1918–1919 komisař národností 
kazaňského sovětu, člen tatarsko-baškirského byra Ufimského gubernského výboru KSR[b] a učitel muslimských 
vojensko-politických kurzů při Politickém oddělení Ústředního muslimského vojenského kolegia. Od listopadu 
1919 předseda Ústředního byra komunistických organizací národů Východu při ÚV KSR[b]. Od července do září 
1920 předseda Tatarského revolučního výboru. Od září 1920 předseda RLK Tatarstánu. 
 
Salih Hulusî Paşa, (1864–1939), osmanský generál a politik. Od roku 1919 ministr námořnictva. Od března do 
dubna 1920 velkovezír. Od dubna 1920 do roku 1922 opět ministr námořnictva. V roce 1922 se stáhl z politiky. 
V roce 1934 přijal příjmení Kezrak. V letech 1914–1915 předsedal fotbalovému spolku Fenerbahçe. 
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Nadžaf Golí Chán Samsamossoltáneh, (1850–1930), perský politik a státník. Účastník perské revoluce v letech 
1905–1911. V roce 1909 stál společně se svým bratrem v čele bachtiárských kmenů během jejich tažení na 
Teherán, které vyvrcholilo svržením šáha Mohammada Alího a osvobozením uvězněných konstitucionalistů. Od 
prosince 1907 do května 1908, od září 1911 do února 1912 a od května do srpna 1918 ministerský předseda. 
 
Fatholláh Chán Akbar Serdár Mansúr Sepahdár, (1878–1947), perský politik a státník. Pocházel z nejbohatší 
velkostatkářské rodiny z Gílánu. Účastník perské revoluce v letech 1905–1911. Od roku 1907 do prosince 1908 
za svou roli v konstitučním hnutí ve vyhnanství v provincii Mázándarán. Od roku 1918 ministr války. Od října 
1920 do února 1921 ministerský předseda. Znovu svolal parlament, rozpuštěný v roce 1915. Po svém svržení 
v únoru 1921 se stáhl z politiky. 
 
von der Schulenburg, Friedrich Werner, hrabě, (1875–1944), německý diplomat. Od roku 1901 
v diplomatických službách. V letech 1911–1914 konzul v Tiflisu. Od roku 1915 německý styčný důstojník u 
osmanské armády. Podílel se mj. na budování Gruzínské legie. Od roku 1917 opět v diplomatických službách. 
Od května do listopadu 1918 německý vyslanec v Tiflisu. V letech 1922–1931 vyslanec v Teheránu. V letech 
1934–1941 velvyslanec v Moskvě. Odpůrce německého útoku na SSSR. Od roku 1943 v protinacistickém hnutí 
odporu. Popraven po neúspěšném atentátu na Adolfa Hitlera. 
 
Slavuckij, Michail Michajlovič (1898–1943), sovětský diplomat. Od roku 1919 v Rudé armádě. Bojoval na 
turkestánské frontě. Současně člen KSR[b]. V letech 1919–1920 působil jako tajemník Ústředního byra tureckých 
komunistických organizací v Baku. Od roku 1920 vicekonzul Generálního konzulátu RSFSR v Herátu. Posléze 
vystřídal řadu postu v sovětské diplomatické službě. 
 
Slivickij, Konstantin Ivanovič, (1881–1942), ruský důstojník a sovětský funkcionář. V roce 1902 absolvoval 
Alexandrovské vojenské učiliště v Moskvě. Jako radiotechnik ruské armády se zúčastnil montáže radiostanice 
v Kušce v roce 1914. Posléze náčelník štábu pevnostní posádky. Po říjnové revoluci zvolen předsedou místního 
sovětu. V posádce pevnosti působil až do svého vyslání do Afghánistánu v srpnu 1918. V letech 1918–1921 
působil v Afghánistánu (od roku 1918 při sovětské diplomatické misi). Po návratu do RSFSR pracoval 
v organizaci Vněštorgu. 
 
Sneevliet, Hendricus, (1883–1942), nizozemský komunistický činitel. Používal též pseudonym Maring. Od roku 
1906 člen nizozemské Sociálně demokratické dělnické strany. V letech 1911–1918 žil v Nizozemské východní 
Indii, kde se zapojil do protikoloniálního boje a spoluzaložil Indické sociálně demokratické sdružení. Od roku 
1916 člen nizozemské Sociálně-demokratické strany (pozdější Komunistické strany Holandska, respektive 
Nizozemska). Od roku 1920 pracoval v aparátu Komunistické internacionály. Mj. v letech 1921–1923 jako 
představitel Kominterny v Číně. V roce 1927 se  komunistickým hnutím rozešel a založil trockistickou 
Revoluční socialistickou stranu. 
 
Sokolnikov, Grigorij Jakovlevič, (1888–1939), ruský revolucionář, sovětský politik a ekonom. Od roku 1905 
člen SDDSR. Od roku 1907 vězněn. V letech 1909–1917 žil ve Švýcarsku a posléze ve Francii. Od srpna 1917 
do března 1919 člen ÚV SDDSR[b]/KSR[b]. Současně člen Politického byra ÚV SDDSR[b] (od srpna do prosince 
1917) a člen Výkonného výboru Petrohradského sovětu. Zastával také funkci člena Moskevského výboru 
SDDSR[b]. Účastník mírových rozhovorů v Brest-Litevsku (naposledy jako předseda sovětské delegace). Od 
března do července 1918 a znovu v březnu 1919 člen Byra ÚV KSR[b]. Zastával také funkci člena Všeruského 
ústředního výkonného výboru. Od května do června 1918 člen Prezidia Nejvyšší rady národního hospodářství 
RSFSR. Od září 1918 do července 1919 člen Revoluční vojenské rady 2. armády Východního frontu. Od 
prosince 1918 do srpna 1919 člen Revoluční vojenské rady Jižního frontu a současně od prosince 1918 do ledna 
1919 člen Revoluční vojenské rady 9. armády Jižního frontu. Od října 1919 do března 1920 velitel 8. armády 
Jižního, respektive Jihozápadního frontu. Od července 1920 předseda Turkestánské komise VÚVV a RLK 
RSFSR, současně předseda Turkestánského byra ÚV KSR[b]. Od září 1920 do února 1921 velitel Turkestánského 
frontu.  
 
Soltánzádeh, Ahmad, (1889–1938), perský revolucionář arménského původu. Vlastním jménem Avetis 
Sultanovič Mikaeljan. Od roku 1912 člen SDDSR. Od roku 1919 působil v aparátu Rady internacionální 
propagandy na Východě v Taškentu. Současně se stal členem strany Adalat, respektive Íránské komunistické 
strany. V letech 1920–1931 člen ÚV Íránské komunistické strany a současně představitel ÍKS v Komunistické 
internacionále. V letech 1920–1923 člen Výkonného výboru Komunistické internacionály.  
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Skljanskij, Efraim Markovič, (1892–1925), sovětský stranický činitel. Od roku 1913 člen SDDSR. V letech 
1916–1917 vojenský lékař v ruské armádě. Od roku 1917 člen Dvinského výboru SDDSR[b] a Petrohradského 
vojenského revolučního výboru. V listopadu 1917 člen Rady lidových komisařů RSFSR pro vojenské a námořní 
záležitosti. Současně komisař Hlavního štábu. Posléze komisař Nejvyššího vrchního velení a člen kolegia 
Lidového komisariátu vojenství RSFSR. Od března do září 1918 člen Nejvyšší vojenské rady. Od září 1918 
náměstek lidového komisaře vojenství. Od října 1918 do srpna 1923 člen Revoluční vojenské rady republiky a 
současně náměstek jejího předsedy. Od října 1918 člen Rady obrany RSFSR. V letech 1920–1921 zastával 
funkci člena Rady práce a obrany RSFSR a člena kolegia Lidového komisariátu zdravotnictví RSFSR. 
 
Stalin, Josip Vissarionovič, (1878–1953), ruský revolucionář, sovětský politik a politický teoretik gruzínského 
původu. Ve sledovaném období zastával funkci člena ÚV SDDSR[b]/KSR[b] (od ledna 1912), člena Politického 
byra ÚV SDDSR[b] (od října 1917; 12. prosince 1917 reorganizováno v Byro ÚV SDDSR[b], 8. března 1918 
přejmenováno v Byro ÚV KSR[b]), lidového komisaře pro záležitosti národností RSFSR (od října 1917), člena 
Revoluční vojenské rady Jižního frontu (od září do října 1918), člena Revoluční vojenské rady republiky (od 
října 1918 do července 1919, znovu od května 1920), člena ÚV Komunistické strany[bolševiků] Ukrajiny (od října 
1918 do března 1919), člena Zahraničního byra KS[b]U, předsedy Ústředního byra muslimských organizací 
KSR[b] (od listopadu 1918 do počátku roku 1919), člena Politického byra ÚV KSR[b] (od jeho vytvoření v březnu 
1919), člena Organizačního byra ÚV KSR[b] (taktéž od jeho vytvoření v březnu 1919), lidového komisaře státní 
kontroly RSFSR (od března 1919; v únoru 1920 po reorganizaci ve funkci lidového komisaře dělnicko-rolnické 
inspekce RSFSR), člena Revoluční vojenské rady Západního frontu (od července do září 1919), Jižního frontu 
(od října 1919 do ledna 1920), respektive Jihozápadního frontu (od ledna do září 1920), kandidáta v členství 
Výkonného výboru Komunistické internacionály (od srpna 1920) a člena Rady práce a obrany (od roku 1920). 
 
Staroselskij, Vsevolod Dmitrijevič, (1875–1953), ruský důstojník a generál. Od roku 1895 v armádě. Následně 
zastával řadu velitelských funkcí v jezdeckých jednotkách ruské armády, zejména v útvarech ze Zakavkazska. 
Od začátku roku 1918 do října 1920 velitel Perské kozácké divize. 
 
Stasova, Jelena Dmitrijevna, (1873–1966), ruská revolucionářka a sovětská politička. Od roku 1898 členka 
SDDSR. V letech 1905–1906 v emigraci ve Švýcarsku. Od ledna 1912 do dubna 1917 kandidátka členství ÚV 
SDDSR/SDDSR[b]. V letech 1913–1916 ve vyhnanství v Jenisejské gubernii. Od února do srpna 1917 tajemnice 
Byra SDDSR/SDDSR[b]. Od srpna 1917 března 1918 kandidátka členství ÚV SDDSR[b]. Od srpna do října 1917 
členka Užšího vedení SDDSR[b]. Od srpna 1917 do března 1919 tajemnice ÚV SDDSR[b]/KSR[b]. V roce 1918 
členka Prezidia Petrohradské mimořádné komise a Petrohradského byra ÚV KSR[b]. Od března 1918 do března 
1920 členka ÚV KSR[b]. Od března do listopadu 1919 odpovědná tajemnice ÚV KSR[b]. Od března 1919 do 
března 1920 členka Organizačního byra ÚV KSR[b]. Od dubna do září 1919 členka Politického byra ÚV KSR[b]. 
Od května 1919 vedoucí Organizačně-instruktorského oddělení ÚV KSR[b]. Od listopadu 1919 do března 1920 
tajemnice ÚV KSR[b]. Od roku 1920 vedoucí Organizačního oddělení Petrohradského výboru KSR[b]. Od září 
1920 tajemnice předsednictva Rady propagandy a aktivit národů Východu. Současně krátce předsedkyně 
prezidia ÚV ÁKS[b] a zároveň (do roku 1921) členka Kavkazského byra ÚV KSR[b]. 
 
Süleyman Nuri, (1895–????), turecký komunistický činitel. Účastník 1. světové války, mj. bojů Kavkazské 
frontě. Přešel do ruského zajetí. Po vyhlášení sovětské moci v Baku propuštěn ze zajetí. Podílel se na dopravě 
ropy z Baku do Astrachaně (pracoval na tankeru Emanuel Nobel).  V září 1918 uvězněn. Ve vězení se setkal s S. 
G. Šaumjanem. Po propuštění pracoval v sekretariátu ázerbájdžánského parlamentu. Současně však vykonával 
úkoly zadané Kavkazským krajským výborem KSR[b], respektive Bakuským výborem KSR[b]. Od roku 1919 
působil v armádě Horské republiky v Dagestánu. Po nastolení sovětské moci v Ázerbájdžánu se vrátil do Baku. 
Následně se podílel na organizaci tureckých komunistických skupin a vzniku Komunistické strany Turecka. Od 
září 1920 člen ÚV Komunistické strany Turecka. Posléze člen Organizačního byra Komunistické strany 
Turecka. Účastník III. kongresu Kominterny. 
 
Sultan-Galijev, Mirsaid Chajdargalijevič, (1892–1940), tatarský nacionalista a sovětský činitel. Od listopadu 
1917 člen SDDSR[b]. Od konce roku 1917 vedl muslimskou sekci Lidového komisariátu národností RSFSR. 
V letech 1918–1920 předseda Ústředního muslimského kolegia při Lidovém komisariátu národností RSFSR. Od 
počátku roku 1919 do počátku roku 1921 předseda Ústředního byra muslimských organizací KSR[b], respektive 
Ústředního byra komunistických organizací národů Východu při ÚV KSR[b]. V letech 1920–1923 člen kolegia 
Lidového komisariátu národností. V roce 1923 vyloučen z KSR[b]. V letech 1928–1934 a 1937–1940 vězněn. 
 
Sunjatsen, (1866–1925), čínský revolucionář a státník. Zakladatel Národní strany (Kuomintang) a moderního 
čínského státu. Sehrál klíčovou roli při svržení mandžuské dynastie Čching. V roce 1912 krátce prozatímní 
prezident Čínské republiky. V letech 1917–1925 ustavil v Kantonu několik revolučních vlád. 
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Suric, Jakov Zacharovič, (1882–1952), sovětský revolucionář a diplomat. Od roku 1903 člen SDDSR. V letech 
1907–1910 ve vyhnanství v Tobolské gubernii. Od roku 1910 žil v Německu. V roce 1917 se vrátil do Ruska. 
V letech 1918–1919 náměstek diplomatického představitele RSFSR v Dánsku. V červnu 1919 jmenován 
diplomatickým představitelem RSFSR ve střední Asii. Od června 1920 člen Turkestánské komise VÚVV a RLK 
RSFSR. 
 
Sverdlov, Jakov Michajlovič, (1885–1919), ruský revolucionář a politik. Od roku 1901 člen SDDSR. Účastník 
revoluce let 1905–1907. V letech 1906–1917 s přestávkami ve vězení či ve vyhnanství. Od roku 1912 člen 
bolševického ÚV SDDSR. Od srpna 1917 tajemník ÚV SDDSR[b]. Člen Petrohradského vojenského revolučního 
výboru (listopad 1917). O listopadu 1917 předseda Všeruského ústředního výkonného výboru. Od konce 
listopadu 1917 člen Byra ÚV SDDSR[b] (8. března 1918 přejmenováno v Byro ÚV KSR[b]). Od ledna 1919 člen 
Organizačního byra ÚV KSR[b]. Hlavní architekt rudého teroru. 
 
Šablin, Nikolaj, (1881–1925), bulharský komunistický činitel. Vlastním jménem Ivan Nedělkov. Člen Bulharské 
dělnické sociálně demokratické strany[těsných socialistů], respektive Bulharské komunistické strany. Od dubna 1919 
člen ÚV Bulharské komunistické strany. Účastník I. a II. kongresu Komunistické internacionály. Člen Jižního 
byra Kominterny. 
 
Šant, Levon, (1869–1951), arménský básník, dramatik a diplomat. Pocházel z Cařihradu. Dlouholetý člen 
Arménské revoluční federace Dašnakcutjun. V letech 1918–1920 působil jako člen parlamentu Arménské 
demokratické republiky a posléze jako jeden z místopředsedů parlamentu. V dubnu 1920 vedl arménskou 
delegaci do Moskvy. Od vyhlášení sovětské moci v Arménii žil v Bejrútu. 
 
Šaumjan, Stěpan Georgijevič, (1878–1918), sovětský revolucionář a politik. Od roku 1900 člen SDDSR (od 
roku 1903 člen bolševické frakce). V letech 1902–1907 v emigraci. Od roku 1907 žil v Baku. Od března 1917 do 
července 1918 předseda Bakuského sovětu. Od srpna 1917 do března 1918 člen ÚV SDDSR[b]. Současně od 
prosince 1917 mimořádný prozatímní komisař Rady lidových komisařů RSFSR pro záležitosti Kavkazu. Od 
dubna do července 1918 předseda Bakuské rady lidových komisařů a současně komisař pro zahraniční 
záležitosti. V září 1918 popraven společně s ostatními 25 bakuskými komisaři poblíž Krasnovodsku. 
 
Sejjed Zijáeddín Tabátabájí, (1888–1969), perský politik. Pocházel ze Šírázu. V letech 1911–1917 se 
s přestávkami věnoval novinářské činnosti v Teheránu. V roce 1917 navštívil Petrohrad, kde se stal očitým 
svědkem únorové a později i říjnové revoluce. Počátkem roku 1920 vedl perskou hospodářskou delegaci 
vyslanou do Ázerbájdžánu, Arménie a Gruzie. Jeho působení v Ázerbájdžánu bylo ukončeno s nastolením 
sovětské moci v dubnu 1920. Jeden ze strůjců převratu z února 1921. Následně od února do května 1921 
ministerský předseda. Následně svržen Rezou Chánem, se kterým se dostal do sporů. V letech 1921–1943 žil 
v exilu. Posléze působil jako šáhův poradce. 
 
Mehmet Talât Paşa, (1874–1921), osmanský politik, nejschopnější člen mladotureckého triumvirátu. Kariéru 
začal jako poštovní úředník. Po revoluci roku 1908 se stal poslancem za Drinopol a místopředsedou Poslanecké 
sněmovny. Později v řadě ministerských funkcí, např. ministr vnitra v době deportace Arménů v roce 1915. Od 
roku 1917 velkovezír. Zavražděn Armény v německém exilu. 
 
Mahmúd Beg Tarzí, (1865–1933), afghánský spisovatel, novinář a politik. V letech 1881–1900 žil v exilu 
v Osmanské říši. Po návratu založil první pravidelně vycházející afghánské noviny Sirádž al-achbár-e afgháníja 
(Svítilna afghánských zpráv). V letech 1919–1921 a 1924–1927 ministr zahraničních věcí. V letech 1920 a 1921 
vedl mírové rozhovory s Brity a vyjednával o sovětsko-afghánské smlouvě. V letech 1922–1924 velvyslanec 
v Paříži. V letech 1929–1933 žil v exilu v Turecku. Patřil do okruhu důvěrníků afghánských emírů Habíbulláha 
Chána a Amanulláha Chána.  
 
Ter-Gabrieljan, Saak Mirzojevič, (1886–1937), sovětský politik. Od roku 1904 člen SDDSR. Od února 1917 
člen předsednictva sovětu v Baku. V bakuské Radě lidových komisařů zastával funkci komisaře pro ropu a 
předsedy Mimořádné komise (ČK). Od roku 1921 stálý představitel Arménské SSR v RSFSR. 
 
Tošev, Andrej Slavov, (1867–1944), bulharský politik a diplomat. V letech 1903–1905 poslanec Národního 
shromáždění za volební okres Bitola. Od roku 1905 v diplomatických službách. V letech 1905–1906 vyslanec 
v Podgorici, v letech 1906–1908 v Athénách a v letech 1918–1913 v Bělehradě.  Následně v letech 1913–1914 
vyslanec v Cařihradě, v letech 1915–1917 v Bernu a v letech 1917–1920 ve Vídni. Od dubna do listopadu 1935 
ministerský předseda. 
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Trockij, Lev Davidovič, (1879–1940), ruský revolucionář, sovětský politik a politický teoretik. Ve sledovaném 
období zastával funkci člena ÚV SDDSR[b] (od srpna 1917; v březnu 1918 přejmenován na ÚV KSR[b]), 
předsedy Výkonného výboru Petrohradského městského sovětu (od září do prosince 1917), předsedy 
Petrohradského vojenského revolučního výboru (od října 1917), člena Politického byra ÚV SDDSR[b] (od října 
1917; 12. prosince 1917 reorganizováno v Byro ÚV SDDSR[b], 8. března 1918 přejmenováno v Byro ÚV 
KSR[b]), lidového komisaře zahraničních věcí RSFSR (od listopadu 1917 do března 1918), předsedy Nejvyšší 
válečné rady (od března do září 1918), lidového komisaře vojenství RSFSR (od března 1918), lidového komisaře 
námořnictva RSFSR (od dubna 1918), předsedy Revoluční vojenské rady republiky (od září 1918), člena 
Politického byra ÚV KSR[b] (od jeho vytvoření v březnu 1919), člena Organizačního byra ÚV KSR[b] (od 
listopadu 1919 do března 1920), prozatímního lidového komisaře dopravy RSFSR (od března do prosince 1920), 
předsedy Ústředního svazu dopravních dělníků (v letech 1920–1921) a kandidáta členství ve Výkonném výboru 
Kominterny (od srpna 1920). 
 
Muhammad Ubejdulláh Sindí, (1872–1944), indický revolucionář. Původem sikh. V roce 1887 však přijal 
islám. Od roku 1915 působil v Kábulu. Posléze ministr vnitra Prozatímní vlády Indie v Kábulu. V letech 1922–
1923 pobýval v sovětském Rusku. Od roku 1923 žil v Turecku. V roce 1936 se vrátil do Indie. 
 
Upmal-Angarskij, Jan Janovič, (1893–1938), sovětský diplomat lotyšského původu. Od října 1920 do února 
1921 sovětský chargé ď affaires v kemalistickém Turecku. 
 
Validov, Achmetzaki Achmetšachanovič, (1890–1970), baškirský politik. V letech 1915–1917 poslanec Státní 
dumy. Od prosince 1917 do února 1918 a od dubna 1918 do února 1919 předseda Baškirské vlády. V mezidobí 
vězněn. Od února do května 1919 a od února do června 1920 předseda Prozatímního Baškirského vojenského 
revolučního výboru. Od roku 1923 v emigraci. 
 
Mehmet Vehip Paşa, (1877–1940), osmanský generál. Od roku 1899 důstojník osmanské armády. Účastník 
první a druhé balkánské války. Od října 1914 velitel 2. armády na gallipolské frontě. Od února 1916 do června 
1918 velitel 3. armády na kavkazské frontě. Od června do července 1918 velitel armádní skupiny Orient. V roce 
1934 přijal příjmení Kaçı. Turecký vojenský poradce v Habeši během italské invaze 1935–1936 (náčelník štábu 
habešských vojsk na jižní frontě). 
 
Venizelos, Eleftherios, (1864–1936), řecký politik a státník. Pocházel z Kréty a v mládí se zapojil do boje za její 
autonomii, respektive sloučení s Řeckem. V letech 1899–1910 zastával (s přestávkami) různé posty v krétské 
autonomní správě. Od října 1910 do února 1915, od srpna do září 1915, od června 1917 do listopadu 1920, od 
ledna do února 1924, od července 1928 do května 1932, od června do listopadu 1932 a od ledna do března 1933 
řecký ministerský předseda. V letech 1. světové války se orientoval na Dohodu, což následně vedlo k tzv. 
Národnímu rozkolu mezi jeho stoupenci a řeckými roajalisty. 
 
Hassan Vosúghoddouleh, (1868–1951), perský politik a státník. V mládí působil jako finanční správce 
v perském Ázerbájdžánu. Účastník perské revoluce v letech 1905–1911 (mj. člen parlamentu). V letech 1911–
1915 zastával funkci ministra zahraničních věcí a posléze ministra financí. Od srpna 1916 do května 1917 a od 
srpna 1918 do června 1920 ministerský předseda. Uzavřel britsko-perskou smlouvu ze srpna 1919, fakticky 
měnící Persii v britský protektorát. V letech 1920–1926 v exilu. Po návratu se vrátil do politiky. Starší bratr 
Ahmada Kavámossoltáneha. 
 
Vozněsenskij, Arsenij Nikolajevič, (1881–1937) sovětský diplomat a orientalista. V letech 1913–1915 
vicekonzul v Šanghaji. V letech 1917–1920 vedoucí Východního oddělení Lidového komisariátu zahraničních 
věcí RSFSR. Následně první sovětský diplomatický představitel v Číně. 
 
Vrangel, Pjotr Nikolajevič, baron, (1878–1928), ruský generál a jeden z vůdců bílého hnutí. Na přelomu let 
1917 a 1918 spolupracoval s vládou ukrajinského hetmana P. P. Skoropadského. Od srpna 1918 příslušník 
Dobrovolnické armády. Od ledna 1919 velitel Kavkazské Dobrovolnické armády. V únoru 1920 uvolněn pro 
spory s velitelem Dobrovolnické armády ze služby. Od února do dubna 1920 žil v Cařihradě. Od dubna 1920 
velitel Dobrovolnické armády. Od listopadu 1920 v emigraci. 
 
Yakup Şevki Paşa, (1876–1939), osmanský generál. Od roku 1900 důstojník osmanské armády. Účastník obou 
balkánských válek. Na počátku 1. světové války velitel pevnostního pásma Cařihrad. Později se jako velitel 19. 
pěší divize a následně jako velitel III. armádního sboru účastnil obrany Gallipoli. Od června 1916 velitel XV. 
armádního sboru nasazeného na východní frontě v Haliči. Od roku 1917 velitel II. kavkazského sboru na 
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Kavkazské frontě. Od června do listopadu 1918 velitel 9. armády. Po uzavření příměří internován Brity na 
Maltě. Od roku 1921 se účastnil řecko-turecké války (turecké války za nezávislosti). Od roku 1924 člen Nejvyšší 
vojenské rady. V roce 1934 přijal příjmení Subaşı. Ovládal osm cizích jazyků. 
 
Yusuf Kemal Bey, (1868–1969), turecký politik. Vystudoval práva v Cařihradě a posléze politické a 
ekonomické vědy v Paříži. V roce 1908 působil krátce jako poslanec Sněmovny poslanců. V letech 1908–1909 
předseda advokátní komory v Cařihradě. Od roku 1915 státní podtajemník ministerstva spravedlnosti. Od roku 
1920 člen Velkého národního shromáždění a současně jako náměstek komisaře spravedlnosti. Zúčastnil se 
sovětsko-tureckých rozhovorů v Moskvě v létě 1920 a v únoru a březnu 1921. V letech 1921–1922 komisař 
zahraničních věcí. V letech 1930–1933 působil jako ministr spravedlnosti. Posléze se věnoval akademické dráze. 
V roce 1934 přijal příjmení Tengirşek. 
 
Zalesskij, Vladimir Vladimirovič, (??????), sovětský politický činitel. Původně mírový soudce v Nové Buchaře. 
Od listopadu 1917 předseda Rady lidových komisařů Turkestánu a současně komisař spravedlnosti. Následně 
komisař zahraničních věcí (do prosince 1917). 
 
Zeki Paşa, (1862–1943), osmanský generál. Roku 1887 absolvoval Válečnou akademii v Cařihradě. Účastník 
války s Řeckem 1897. Od roku 1900 brigádní generál. Velitel Vardarské armády během 1. balkánské války 
1912. Od listopadu 1914 do listopadu 1918 osmanský vojenský zplnomocněnec v Berlíně. V letech 1920–1922 
náčelník osmanského generálního štábu. V roce 1934 přijal příjmení Kolaç. 
 
Zibarov, Michail Ivanovič, (??????), sovětský politický činitel. Od ledna 1919 náčelník čimkentského 
vojenského polního štábu. Od března do srpna 1919 komisař vnitra Turkestánu. Člen první sovětské 
diplomatické mise vyslané do Afghánistánu. 
 
Zinověv, Grigorij Jevsejevič, (1883–1936), ruský revolucionář a sovětský politik. Ve sledovaném období 
zastával funkci člena ÚV SDDSR[b] (od ledna 1912) a současně i Politického byra ÚV SDDSR[b] (do poloviny 
listopadu 1917), předsedy Výkonného výboru Petrohradského městského sovětu (od prosince 1917 do srpna 
1920), předsedy Rady lidových komisařů Petrohradské pracovní komuny, respektive Severní oblasti (od března 
do dubna 1918 respektive od dubna 1918 do února 1919), předsedy Výkonného výboru Komunistické 
internacionály, kandidáta členství v Politickém byru ÚV KSR[b] (od března 1919), člena Revoluční vojenské 
rady 7. armády Západního frontu, člena Severního organizačního byra ÚV KSR[b], předsedy Výkonného výboru 
Petrohradského gubernského sovětu a člena Prezidia Výkonného výboru Komunistické internacionály (obě 
funkce od srpna 1920). 
 
Zinověv, Grigorij Vasiljevič, (??????), ruský a sovětský důstojník. Letec. Účastník 1. světové války. Od června 
1919 do listopadu 1920 velitel 1. armády Turkestánského frontu. 
 
Zorjan-Rostom, Stěpan Grigorijevič, (1867–1919), arménský politik. Jeden ze zakladatelů Arménské revoluční 
federace Dašnakcutjun. Od roku 1895 žil v Bulharsku. V letech 1914–1916 organizátor arménských 
dobrovolnických oddílů. Od roku 1918 žil v Baku. 
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