
r ceskoslovensko nechalo sovětskou NkvD
odvléct možná až7 5OO svých občanů!

Gul
Dobytčí uagony nasáklé lidslrým pachem se lrilomett
po ltilometru dftotaií někam do mraziué tundry. podIe postaueníslu 

-
zemřeli na hlad, nemoci a zimu. Jídlo a pitítéměř
nedostáuaií. !eží uedle mítuých. Mítuí
Dřeuěné stěny nrolézá mráz. A palr se ulak zastauí

v mraztvém seťení jednoho z nejděsivějších
gulagů všech dob. Minimrá,lně 30 procent
z ntch nepřežije pnmí rok. . .

Jsol iiclt miliony, ted'id8 0l0 fioIit(

Ještě před listopadem 1917 mrž z eÁIl jmé-
nem Lenin (1870-1,924) prohlašuje, že se
chystá bohaté kapitatisty prostřednictvím
pracovních t,íboru přelychovat. ,tluítal bgch
uuěznění mtlionóřshých sabotérů... Wděl bych

souostroví

i, kteři píežijí, se rypotácejí z vagonů
a vidí... Vorkutu! Po pekelném pře-
sunuje skutečné inferno teprve čeká

to na Půl rohu nucených Prací u dolech." Po re-
voluci vznikne Hlavní správa nápravně-pra-
covních táboru neboli Glavnoje upravlenije
lagerej, tedy systém sovětských koncent-
račních a pracovních táboru. Během celé
existence Sovětského svazu vznikne nejmé-
né 476 táboroqých komplexů, v nichž jsou
soustředěny tisíce táborů s miliony vězni. Je-
nom v období stalinské tyranie (1933-1953)
projde gulary přinejmenším 8 milionů lidí,
spíš ale daleko více. Někdo mluví o 10 mi-
lionech mrťrlích, altor Černé hnihg homunís-
mu Stéphane Courtois (*1947) o 20 milio-
nech mrtqých.
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Všechno to zabe ia.eko la severu... Ně-
kdy v roce 1LJ9 x:a Solovec\ých ostro-
vech v samén srť,;. i::cozemského moře
zvaného Bílé. te§ae;oc severním polárním
kruhem, vylodi rirz;ramlavní mniši. Jsou
900 km severné od Peaohradu a z moci
Boha prohlásí srorr za sraté místo. Nejdňv
tu vyroste kIášTtr ;dě!i pňbude vojenská
základna a canká pel-Ilost, herou nikdo
nikdy nedobude- Z pmmsri se sh:re vězení
a na.konec v roce 192.3 prmí velký a mimo-
řádně twóý serer{ tábor zvláštnfuo urče-
ní. První čláaek ,soustroví Gulag". Stačí
500 let, óy se sratost Solovek, jak se jim
říká, propadlarpeh1o-

Doženemg É§ E il§i
Pnmími věari jsor, relkostat}áři a političtí
odpůrói, někelÝnje pouhých 15 1et. Jenže
nezůstávají tu půi roku. jaa si představo-
val Lenin. Jsou tn .něčarost' a každý rok se
upracují tisíce z nie,}: Problémoví vězni jsou

l Šéíové stavby bĚlooffino pniplavu. Zcela
vpravo Frenkel. uprffi řlitÉí systému zaia-
tecloých táboru HahH Beíman a vlevo Aíanasev,
šéí jižní části BelBalt É7r.

lore*é Gl;r '..'''

Vězni odiíŽdějí z murmanského nádlaŽÍ na §olovecké oshovy (1927). §hora: Vslup do lábora, ubytouání a ool. netnú*r llíny na cihly.
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Nacisté mezi roky 1933-1945 vystavěli neuvěřilelných 20 000 různých
táborů a ghett v 16 zemích Evropy. Někleré byly zadržovací, jiné pracovní
nebo vyhlazovací. Počet obětí se odhaduje na několik milionů.

bě:_e- - á:kéholétapílvazovani ke ku]um.
kie :: -.. -'ch živí komáň. Jedním z tresta.,:rcú

le : 5aítalij Aronovič Frenkel (1883-19ó0).
jei:: - ::,záhadnějších mužů 20. století.
0j:::'*a ::stale 10 1et za nelegální přejhod
h:a-,c., :::iciálně je tajnlfon agentem Ceky,.

Kd;,,ž ::, S:_cl,§- y roce 1927 dorazí, ihned
se oiiě_: :: ::ansportu a vejde do hlavní
budor1-':1a_é,io kláštera, kde nad vstupní
bralou r:s: iá,lis,. -Zeleznou ruhou doženeme
lirisťL,o ke šlasl.'- \' té době má tábor
asi ó 000 r-ěmu. předevšín bě1o-
gr ardějcú. heň měll tu smtrlu,
že za reroluce bojor,ali proti
Rudé armádě. 0 Frenkelo-
li historici dodnes nevě-
dí. co si m,vs].et. Během
necelého roku se z vězně
stane z:městnancem.

Atchilekt gulagu

A to neu\-éiitelně ..schop-
ným" zaměstnancem... Vy-
práví se, že krítizuje příděly
potravin, p4i, se moc plýtvá lidsky
i materiálně. Podle něj má trestanec dostá-
vat tolik, kolik odpracuje, což spirálovitě
vede k nule. Píše dopisy a nawhuje změny.
Na nadňzené to zapůsobí tak, že ho poýší
na velitele ekonomického oddělení. Taky try
sloví slar,nou myšlenku, že ,,z trestance mu-

síme dostat ušechno u Pruních třech měsících,

Pah ho už nepotřebujeme". Z pozice velite].e
rozdělí vězně na tň kategorie: do 1. skupiny
patň jen schopní téžké práce s denním pň-
dělem 800 g chleba a 80 g masa, 2. skupi-
nu tlofi vězni. kteň zvládnol lehkou prácr,
a 3. skupinou jsou invalidé s minimálními
pňdě11,. \ěkdy v roce 1929 přiletí na Solovky
1etad1o a odveze Frenkela přímo ke Stalinovi.
Mluví spolu tři hodiny. Par dní nato Frenkel
začne zpracovávat rozsáhlý projekt táboru

po celém severu a dokáže moskevskému
vedení, jak qihodná a efektimí je bezplatná
práce r,ězňů. To na Stalina udělá dojem, pro-
tože chce ze zaostalého sssR skrze krev lidu
ltbudor.at moderní prumyslovou zemi.

slalinova indlsllializace

V kr,ětnu 1930 vznikne rozlehlá síť severní-
ho souostroví, kde soustředí na 171 000 1idí,

a hned v červnu je odsouhlasen gi-
gantický projekt, na kterém

se ukáže, jestli to celé bude
dávat smysl, ýézni ze se-
verních táboru kolem so-
loveckých ostrovů mají
lystavět 230 km dlouhý
bělomořslgí kanál, pro-
pojující Bílé moře s La-
dožshfrn a Oněžs\ftn je-
zerem, až do petrohradu.

V doboqich souvislostech
nenikar'áI až tak v]rjimečný

důležitější jsou megaloman-
ské ocelárny v Magnitogorsku,

obrovské závody na pásové traktory
v Celjabinsku nebo stavba gigantické auto"
mobilky GAZ v dnešním Nžném Novgorodu.
Nicméně jedno Belomor, jak se průplavu řfl<á,

má- zahynot tu desetitisíce děIníků! V čer-
venci 1931 ínžen,fi, dokončí nákres celého
projektu s pěti přehradami a 74 plavebními
komorami a už v srpnu se zaóiná stavět. Sta-
lin požaduje, aby kaná1 vznikl za 12 měsíců!
,,Eodlóm se sPolehnout na tajnou Polícii, zdro-
ueň ProPočítejte ndhlady na staubu, je to moq"
řekne. Jenže aíl1,200 000 dělnírůbynic nepo-
stavilo, kdyby tajná policie nezatlda ll:'ženýry
a konstruktéry s vl,rrryšleným odůvodněním,
že prosté ,,nejsou souětshými lidmi ". Stalin na-
konec dosáhne svého, Už v roce 1933 prupla-
vem plují pnní lodě, třebaže se stane hrobem
25 000 vězňů.

.,, jakkoli bylo carské impérium
v celé své nahotě zkostnatě|é, tak

k vězňům se chovalo ještě královsky
ve srovnání s tím, co přinese bolše-
vická revoluce? Historici uvádějí, že
zatímco carská v|áda pošle během

19, století na Sibiř kolem 1 ,2 mi-
|ionu vězňů, tak Lenin se

0 1 400 km dál na qýchod, nad Uralem
a u břehu Severního ledového oceefil Ieží
další peklo. Vorkuta. Nese jméno po medvě-
dech. Oblast patří k nejchladnějším regionům
planety. Zimafu trvá ři čfirtě roku, teploty
klesají až k -óO'C a z permaírostu (věčně
zmrzlé pitdy) roňává jen piá.r centimetrů nej-
swchnějšíro bláta. Navzdory všem protiven-
stvím tu geologové v roce 1930 najdou ulrlí.
Obrovská naleziště kvalitního uhlí, které
Sověts!ý svaz potřebuje. Nález se stane in-
filzí pro Sověts\ý svaz a prokleúm pro tisíce
Udí. Saíd vězni postaví město pro dozorce
(dnes tu žije 70 000 obyvatel), taky vlastní
ubikace, ošetřovny, vykutají doly a vyhloubí
hroby. Dovedou sem železnici, kterou skropí
vlastní krví. Dodnes sejířfl<á 

"Pnní 
uorhutshg

hřbitou" a potlle přeživších \eží podkažóýu,
pražcern odtud do Moskvy dva mrtví. Mimo-
chodem, železntce méři 2 200 kilometru. . .

kosmopolilní lágr

Sovětskí tajná policie GPU a později NKVD
do Vorkuty posflá všechny možné živly reilml
bez rozdfll spotrečěns\ých wstev. IJkrajince,
Kaz achy, U zb e§ Kyr 91 ze, obrovské p očty
lidí z celého sovětskóho svazu. všichni mu,
sejí pracovat Ířnoain denně bez vidinia že
přežijí další měsíc. Během 2. světové váky
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Tábor Vorkuta (1931-1956), Denní světlo
sem dopadá tři měsíce u roce. Shora: Tábo-
rový špitál, obrovská kolonie a dole hřbitov
zaslřelených po yzpouře v roce l9§3- :,



a po ní se k vězňům pňdají Němci, jako třeba
vojín Edmunrl Thelen zajalf Rudou armádou
29. óervna 1944. Soudí ho jako váečného zlo-
čince a v říjnu 1947 slyší rozsudek: 

"Duacet 
let

nucených Prací." Cesta vlakem do Vorkutytrvá
18 dní (dnes sem vlakyjedou dva dny). Stejně
jako další, ani on nedostává téměř ždné jídlo,
pije minimum vody. Když konečně vyňzený vy-
Ieze zvagoul, stane se dalším člfukem řetězu
3 500 živořících zajatctt. Nejdřív pracuje jako
nosič vody, pakf.árá do dolu na ],4hodinové
směny. V šachtě panuje úděsná zima, navíc
je tu mokro. Umrtnost je strašlivá. Pnmí rok
nepřežde ďetna zajatcíl. 

"Bula 
to nejstrašněj-

ší doba u mém žiuotě,'píše pak. 0 čt5ři roky
později ho přemístí do Stalingradu, aby znovu
lybudoval město, kteró jeho národ srovnal se
zemí. Thelen všechno přežíje a v roce ].955
se na náflak kancléře západního Německa do-

stane domů. Naopak opačnou cestol zamíří
skupina qýchodoněmec\ých studentů, kteří
kritizují politiku NDR. Sověts§f tribunál je
odsoudí za špionáž a pošle do Vorkuty. Většina
se upracuje k smrťi.

0 další tisíce kilometri dál na východ \eá jed-
ny z nejhnrznějších symbolů gulagu - áboly
Kolyna. Ještě koncem ledna 1932 se dokola
r ozpr os6r á mr aáv á divočina netloruá lidskou
nrkou, pak a]e Eiluard Berzin (1894-1938)
s několika vězni-důlnínri inženlfoy vyskáčou
z lodi a zjistí, jak mimořádně bohaá na nerost-
né suroviny tato oblast je. IGždý další měsíc
sem Dalstroj - zvláštní sátní tust SSSR, kte-
rý vyl:žívá pracovní síly vězňů - posilá nové
anové zajatce. Ti staví železnice, postaví měs-
to Magadan atěá.Iaavlébnyztaá, talry stií-
bro, cín, rtuť i mědl V oblasti vyroste na 80 ťá-
borů, kde průměmá doba přeátí je ři roky.

§GhOdlag

Do Kolym.y pošlou na nucené práce i Varlarrra
Salamova. 0n je jedním z mila,,kterypíežije
a může vyprávět, "Aby se zdrauý, mladý muž
Proměnil u uchoďjaga, ted.y uězně na pohraji
smrtí, staálo Pouhých 20 dní 16hod.inouých
směn bez jahéhoholi uolna. To je znósobmo sgs-
tematichym hladouěním, hadry místo oblečení
a mrazem 40 oC ue stanu Plném děr..." Právé
tak nicotný fakt, jako jsou díry ve stanu nebo

28 ry§§&§

v oblečení, m:ů;že byt rozdíIem mezi žívotem
a smrtí. většina mužů to neumí nebo si nedo-
vede poradit. 

"Mnohé 
ženy, hteré gulag Přežilg,

sí mgslí, že Próuě být ženou Pro ně bgla u sgsté-

mu uelhd uýhoda. Dohdzalg o sebe Podle sugch
slou lePe Pečouat, byť mělg jen omezené možnos-
ti. Umělg st zdBlatouat šatg a udržouat čisté ula-
sg. Také Pro ně bglo snadnější PřizPůsobít se niž-
šímu !říděIu Potrauin... " řfl<á po rozhovorech
s desítkami z nich americká novinařka Anne
Applebaumová (" 7964) a držítelka Pulítzero-
ug ceng zaknibuGulag: Histoie (2004).

Tá§orlvý nevěsli]lcG

Svoji roli samozřejmě hraje i pohlaw. ,,Ano,
sex hrdl u ttiborouýclt Podmínkdch důležitou
rolí, bgl předmětem směng, uýhod, ruistrojem

Přežití." Zatímco nělrteří přeživšimuži z glla-
gu mluví o ženách, které se sexu poddávaly,
jako o ,,děvkách", ženy se brání, že to bylajen
jedna účinná forma z několika strategií, jak
přežít. Znástlňování i taborová prostituce jsou
běžn5hn stereotypem.,, Chlabi břišlí, pop adlí
ženshé, hteré chtěli, a Položilí si je do něhu nebo
je oPřeli o hltidg. VyPadalo to, že jsou na to zugh-
Ié. NeProtestou alg. Nehladla odPor, " vzpomtná
jeden z vězňů. Spisovatel Alexandr Solženi-
cyn (1918-2008), kdysi osm 1et bezejmenné
vězeňské číslo a pouhý člrá.nek v celém řetě-
zu, popisuje v romául Souostrouí Gulag (7973)
tábororryí nevěstinec nějak podobně: ,Nesmír-
ně špinauý, ulódl tu těžhý puch. Nechodilí sem
jen muží, Proudlli sem omrhnout, jah to chodí,
i 12letí hluci. Zenu mohlo uchránit jen zjeuné
stáří nebo zjeunó ohyzdnost. Nic jíného."

YatG, kolilííá! mě znásilnili?

Evidentně šeredná :e'r,.,la Věra Sosnarová
(-1931), která pať *ez: asi 7 500 českoslo-
venshých občanú. jež ::.:4 grrla gi zažijí plnol
silou. Když v h,ět-: _915 Československo
vítí Rudou armái,,: : s ;oncem války, pro ně-

kolik tisíc lidí (cb;,,:.:e_e Podkarpatské Rusi,
potomky rus§,c: :-'g:altů i rodilé Čechy
a SlováJ<y) p:j: :s_a,,,:-:ořkou pňchuť skrze
nechvalně pros_::: ),-]X,D. Právě ta 17. květ-
na 1945 zat'i::a '- _i_etou \čnr Sosnarovou
z Bma, její 9^e: : : s: s=,t Nadlr a matJru, býlva-

lou ruskou e...'-:-t: z dob revoluce, NKVD
je nejdňr o:-.,:z: :a spono\,Ťí stadion v Bu-
dapešti. a ]a-i': :ie:cu do dobytčaků směr
Sibř --\;sn.',;,'-.*.e se skoro bauit. Wte, holihrdt
mě znósi!ni'!!. r,e: .'s:.e přijeli na místo? Tahouý
houada. P,l:c, ,-: .:góně. " Dnes jezdí po re-
publice a r-,::á-,^, co zúíIa. Vypráví o otci,
Lteý ch:ě_ oc::i.'i i,ceru, abyji neznásilnili.
Zastřelilr io. \lr:át{ o gulagu, zimě, hladu,
špíně a nenoc1::, K jídlu dostávají jen čtr,,rt-

ku chleba a poié-;k,:. -Vařilí ndm tahg boršč
z lídského nic.sa. _\ cšl'i,sm e t, něm Prsty!"

Ue 34 letech váží 37 ks

Zaéíná jako dřelorubec ve 12hodinorrých
směnách. Kdyl 5. spolu s ostatními wací
z práce, opilí bachaň je nahránějí po baráku
a pak si s nimi dělají. co chtějí. Jejich matka
nemůže nic dělat, usekli by jí pqi hlavu.
Po třech měsících zešil-í, jednou v noci se po-
star,í nad postel dcer se sekerou v ruce. Dív-

§.se schovají - druhý den najdou matku
rozstřflenou. Zahrabotl ji do sněhu a na jaře
pak do zeně. Obě sestry zaživažerouvši,
onemocí r-fen, ale doktoři si je oblíbí, pro-
tože jso:: z Ceskoslovenska. To jiné nemocné
naženou i,: 'r-*u na konci tábora aten za-
pálí. Takie :: ,:e pnní rok, druhý i třetí...
\6ra Sosra::-.,á se sestrou stráví osm 1et
v lesních ú: :::::_ a ]a_lších 12 let v azbesto-
l{7ch dolec:, }-':: - gula5l v Archangelsku,
Murmansk,;, _:;_: s'-- :. \blo godské provincii,
v západni Sl:_:-_, ,:: Československa píšou
několika p:ez:::::*'-, ale neodpoví žádný.
Nakonec se :: * : :: s--aiou až v rcce 1964,
tedy č§Ťi :ci,,:.:e, :c rená Správa i se sa-
motnými táb : :,- -:,. icldrrě rrrbec existovat!

Jan Zelenka

a§.,,

Pracovní tábory

í§

na (1931-1955), Neidůležitějším úkolem Dalslroie bylo stavět silnice. vlevo nahoře: Buční stavh
V oblasti W]Osilo na 80 táborů, a kdo nespolupracoval, skončil v loúGe ye spodním píádle (upío-l. V oblasti W]Osilo na 80 táborů, a kdo nespolupracoval, skončil v loúGe ye spodním píádle (upío-

dole), Denní příděl by! 300 g chleba a sklenice teplé vody, každý ftlí den 7r lilru teplé polévky.

MUz, KTERY PREllsTAUlL svETU PEKI0

I důvodů: zaprvé odha|uje
I do té doby neznámé hrůzy.

Je jedním z mnoha
vězněných a jedním z mála
přeživších, Spisovatel
Alexandr So!ženicyn
píše vzpomínky a zá-
pisky z 9ula9ů í0 let
0 95B-1 968), nakonec
vydá dílo se všeříkajícím
názvem: Souostroví Gulag.

začne se sběrem rozsáhlé do-
kumentace. Souosíroui vydá
v samizdatu a v roce í970
obdrží Nobelovu cenu.
Jenže si ji nemůže převzít,
píotože se bojí, že by ho úřa-
dy nepustily zpět do země.

, V roc9,1974 je Stejně
zatčen, zbaven občansiví
§§§R a vypovězen do llě-
mecka. Do Ruska se vrátí
až v roce 'l994 jako národní
hrdina.

], V předmIuvě píše: ,,Věno-
váno všem, jimž život nestačil,
aby o tom vyprávěli..." Kniha
ie revoluění hned z několika

svět o gu|azích neví
a třeba v Americe
se o tom neuěí 1eště
na přelomu tisíciletí.

] solženicyn coby
voják na konci druhé světové
války kritizuje v dopise
známému vedení s§sR
a za to ie odsouzen
k osmi rokům v trestném
táboře. Když ho propustí,


