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Zdědil jste ruské příjmení, ale otce 
jste téměř nepoznal.

Na tatínka nebylo spolehnutí, asi ho 
nic nedrželo u rodiny. Jako většina 
bývalých ruských zajatců se věnoval 
taxikaření, hlavně v Praze, protože 
jinde nebyly příležitosti tak velké. 

Maminka, která vás vychovávala 
za pomoci tety, měla fotografický 
ateliér v Turnově.

Zdědila ho po svém tatínkovi Janu 
Šimonovi. Byla to taková pronajatá 
skleněná bouda bez elektrického 
osvětlení, a když dostala výpověď, 
zrušil se náš obrovský krásný pokoj 
a udělal se z něj ateliér. Pro nás se 
starším bratrem Janem to bylo dob
rodružství, brali jsme to jako danou 
věc, a obdivovali jsme maminku, jak 
to zvládá. Bráška byl vždycky posedlý 
fotografií, ale mě to odpuzovalo, jak 
jsem přišel ze školy, musel jsem buď 
ty obrázky koupat, anebo je sušit na 
takových žebřících. 

Když skončila první republika, 
bylo vám čtrnáct let. Co vám z té 
doby nejvíce utkvělo v paměti?

Právě ta katastrofa, likvidace naší 
republiky jako takové. Byl jsem na 
vychování u strýčka, který měl výrobu 
brusů v Jablonci. Přišli jsme o Sude
ty, takže jsem se musel vrátit zpátky. 

Strýček byl vzácný člověk, francouz
ský legionář z první světové války, a já 
jsem si ho nesmírně vážil.

Čím jste jako kluk chtěl být?

Moc jsem nad tím nepřemýšlel, od 
strýčka jsem dojížděl do Liberce na 
gympl, což skončilo záborem Sudet. 
Maminka potom zařídila, že mě přijali 
na jediné místo, které ještě zbývalo: 
na stříbrnické oddělení odborné ško
ly šperkařské v Turnově. Prostě jsem 
měl štěstí. Já mám celý život štěstí. 
Čtyři ročníky jsem absolvoval hlad
ce, nastoupil tam také můj bratr, aby 
získal nějaké řemeslo. Po absolvování 
šperkárny odešel na uměleckoprů
myslovou školu, kdežto já jsem byl 
totálně nasazen.

Totálně nasazen jste byl v Nové 
Pace. Jak se vám podařilo vyhnout 
se nasazení v Říši?

Jedině tím, že mě s kolegou, když už 
bylo rozhodnuto o totálním nasazení, 
odeslali do Nové Paky do Umschu
lungswerku, tedy do takzvané pře
školovny. Po příchodu jsme říkali, že 
máme řemeslo a že by byla pitomost, 
aby nás nevyužili v nějaké výrobě. Nej
dřív nás dali do ostřírny nástrojů, kde 
za nás to broušení nožů nebo vrtáků 
udělali tamější zaměstnanci. Zkoušku 
jsme absolvovali na jedničku, abych 
tak řekl, takže jsme tam už mohli zů

stat. Během času jsme se dostávali na 
různá místa výroby.

Vím, že jste chodili pomáhat vá-
lečným uprchlíkům, kteří se skrý-
vali v nedalekých kamenolomech 
u Bradlecké Lhoty a Kumburku. 
Jak vaše pomoc vypadala?

Většinou jsme nosili potraviny, proto
že dělníci, kteří tam byli zaměstnaní, 
nemohli zvládnout všechno sami. Pře
vážně to byli ruští váleční zajatci, jimž 
se podařil nějaký útěk. Byla jim poskyt
nuta pomoc tím, že dostali ubytování 
a stravu. Místní se snažili zásobování 
zajistit, čili my jsme tam chodili šourem 
a nosili jsme tašky s jídlem.

Otec válku nepřežil…

Byl totálně nasazený v Německu, 
u Mnichova, jmenovalo se to Alach, 
tam zemřel v důsledku nemoci. 

Když jste šel na jaře 1947 na vojnu, 
byl jste už rozhodnutý, že bude-
te něco dělat proti komunistům, 
kteří získali rozhodující mocenské 
postavení ve třetí republice?

Ne, já jsem šel normálně na vojnu. Pro 
mě to ještě nebyl jasný režim, ještě to 
nebylo tak vyhraněné. Ale když potom 
začalo zatýkání válečných veteránů, 
hrdinů druhé světové války, už se to 
začalo krystalizovat.

Abychom nebyli jen stíny

Za války obdivoval západní letce, kteří riskovali život za svobodné Československo. 
Jako skaut, sloužící u letectva, se zapojil do třetího odboje. Vrchní vojenský soud 
v Praze ho v září 1948 odsoudil k trestu smrti. Ten byl potom změněn na těžký 
doživotní žalář. V komunistických kriminálech prožil dvanáct let. Celý život si 
neokázale stál za svým, sám o sobě říká, že měl vždycky štěstí.

JaROSlaV ROkOSký 

Příběh politického vězně Sergeje Solovjeva 
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Do třetího odboje jste se zapojil 
s Vladimírem Čepelkou. Jak jste 
se seznámili?

Setkali jsme se v Jablonci, kde jsme 
oba působili ve skautské organizaci. 
Šel na vojnu asi půl roku přede mnou. 
Já jsem prodělal základní výcvik v Mi
moni, kdežto Čepelka se rozhodl, že 
půjde k Obrannému zpravodajství 
(OBZ). 

Ve vašem případu figuruje také 
Zdena Koutková, jakou sehrála 
roli?

Dělala mezi námi spojku. Byla ne
smírně šikovná. Sloužil jsem potom 
v Chrudimi jako radiomechanik, což 
mě nikterak nelákalo. Já jsem to nebyl 
schopen zvládnout. Hrozně mě zarazi
lo, že když už jsem sloužil ve Kbelích, 
přišli tam pro mě jako pro radiome
chanika, že mám jet něco opravit na 
generální štáb. Já to totiž neuměl.

Jak konkrétně vypadala vaše pro-
tikomunistická aktivita?

Hledali jsme s Čepelkou nějakou svě
tovou oporu, doufali jsme, že tohle 
vše je přechodné období.  Věřili jsme, 
že když Američanům, kteří zde měli 
své zastupitelství, předáme nějaké 
informace, pomůže jim to doplnit 
mozaiku. Mohla mít nějaké mezery 
a my byli ochotni ty dírky vyplňovat. 
Bylo to ale obrovsky naivní. Protože 
k čemu jsme se dostali? My jsme se 
dostali k základním informacím, 
které byly obecně dostupné. Byla 
spousta zápaďáků, kteří tady žili se 
svými rodinami, a když já jsem sloužil 
v Chrudimi, odletělo odtamtud leta
dlo s důstojníky a jejich rodinami do 
Anglie. Ti mohli podat daleko lepší 
informace než my.  

Jakým způsobem jste předávali 
zprávy americké zpravodajské 
službě?

To bylo jednoduché, vždycky jsme se 
vypravili do terénu, Čepelka to zařizo
val. Americká ambasáda vyslala auto, 
on si k nim přisedl, kousek se svezl, 
zase se vrátili a tím to bylo hotovo. 
Předal jim písemný zprávy. Tak složitý 
to nebylo, já jsem tam byl úplně na nic. 

Podával jste písemné zprávy o tech-
nickém vybavení některých vojen-
ských letišť, počtu a druhu letounů, 
jejich výzbroji, jménech a funkcích 
vojáků z povolání nebo data o ně-
kterých radiostanicích…

Dostaly se ke mně třeba plány letišť 
nebo něco takového, tak jsem to ob
kreslil a předal.  Základní informace, 
jako telefonní čísla, mohli Američani 
získat kdekoliv. To nebyl problém. Na to 
nepotřebovali takového „specialistu“, 
jako jsem byl já.

Už jste se zmínil, že jste měl jít 
něco opravit na generální štáb, 

„Všechno má svůj smysl, jen to člověk musí pochopit,“ říká Sergej Solovjev Foto: Jaroslav Rokoský
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čímž se dostáváme k vašemu za-
tčení v květnu 1948.

Nechtěli mě vyplašit. Spoléhali na moji 
naivitu a pitomost. Ohloupli mě tím, 
že mám jít něco opravit na štáb, i když 
jsem věděl, že jsem po této stránce 
na nic. Udivilo mě to, ale řekl jsem si: 
Jsem voják, tak musím poslechnout. 
Když chtěli, abych tam šel, tak tam 
půjdu. Přivedli mě k Reicinovi a byl 
konec… 

Bedřich Reicin, náčelník pátého 
oddělení Hlavního štábu minis-
terstva národní obrany, byl strůj-
cem armádních čistek po únoru 
1948 a stál i za popravou generá-

la Heliodora Píky. Příslušníci 
československé armády, často 
hrdinové protinacistického odbo-
je, byli vyslýcháni v „domečku“ na 
Hradčanech. Když vás tam přivez-
li, ještě tam nevládl nechvalně 
proslulý „tatíček“ Pergl.

Ještě tam nebyl. Když mě přiváděli, 
slyšel jsem řinčení řetězu, připada
lo mi to, jako by mě vedli někam do 
chlíva, kde je uvázaný dobytek. Na 
samotce jsem se často budil, nevěděl 
jsem, co si mám myslet, z nudy jsem 
se koukal každou chvilku z okýnka, 
i když to bylo zakázané. Nakonec jsem 
tam viděl i brášku, který jenom věděl 
a nepověděl. Neohlásil mě, nic neřekl 

o mé nekalé činnosti nebo něčem tako
vém. Hvízdnul jsem na něj, aby viděl, 
kde jsem. Když nás potom strčili na 
společné cely, brácha se dostal dolů 
na přízemí a já do prvního patra. Měl 
jsem tam výtečnou společnost, majora 
Kosíka a ještě jednoho, ale toho si už 
nepamatuju. Josef Kosík mi utkvěl 
v paměti, protože to byl důstojník, 
mimořádně dobrý, a hlavně se mi vě
noval a vykládal mi o své minulosti, 
nádherný povídání. 

Po šesti měsících se blížil soud, 
co jste od něj očekával?

Nic, já jsem byl sám víc překvapený 
než oni. Protože mě měli přečteného 

sergeJ soloVJeV je rodák z Turnova. Narodil 
se tu 1. května 1924. Jeho otec Sergej Petrovič 
Solovjev byl bývalým carským důstojníkem a vá-
lečným zajatcem z 1. světové války. V masarykov-
ském Československu se seznámil s Martou Ši-
monovou, která měla v Turnově fotograf ický 
ateliér. Manželství rodičů se však záhy rozpadlo. 
Otec od rodiny odešel a přestěhoval se do Prahy, 
kde si vydělával na živobytí jako taxikář. Sergej 
vyrůstal ještě s bratrem Janem, který byl o dva 
roky starší a stal se malířem. Syny vychovávala 
maminka se svou sestrou Marií. Za první repub-
liky chodili do Sokola a do Skauta. Po obecné 
a měšťanské škole poslala maminka Sergeje ke 
svému bratrovi Karlovi, majiteli firmy na výrobu 
brusů v Jablonci, odkud dojížděl do českého gym-
názia v Liberci. Po Mnichovu se vrátil do Turno-
va, kde za války vystudoval čtyřletou šperkařskou 
školu. Po maturitě v roce 1943 byl totálně nasazen 
v Nové Pace, a  to až do konce Protektorátu.  
Pomáhal válečným uprchlíkům, kteří se skrýva-
li v kamenolomech na Bradleci a Kumburku. Po 
květnu 1945 pracoval ve sklářském průmyslu 
v Jablonci a věnoval se skautingu. Na jaře 1947 
nastoupil vojenskou prezenční službu u letectva. 
Spolu se skautským vedoucím Vladimírem Če-
pelkou se zapojil do zpravodajské činnosti pro 
USA. Po zatčení v květnu 1948 byl šest měsíců 
vyšetřován v „domečku“ na Hradčanech. Tady se 
ocitl kvůli jeho protikomunistické činnosti i bra-
tr Jan, který o ní „věděl, ale nepověděl“. Vrchní 
vojenský soud v Praze Sergeje v září 1948 odsou-
dil k trestu smrti, který byl změněn na doživotí. 
Součástí trestu byla i degradace a ztráta občan-
ských práv. 

Jeho vězeňská anabáze začala v Leopoldově, odkud 
putoval do Opavy a zpátky do Leopoldova, kde pa-
novaly tristní podmínky. V srpnu 1955 se zapojil do 
vězeňské stávky, za což mu k trestu smrti přidali 
ještě dva a půl roku. V roce 1957 ho převezli do Val-
dic, takže se dostal blíž k domovu. Propuštěn byl na 
amnestii v květnu 1960. Po návratu z vězení mohl 
pracovat jen jako nádeník ve stavebnictví, nastoupil 
k Pozemním stavbám, jezdil po montážích. V červnu 
1962 se oženil s Boženou Markovou z Hořic, kde měli 
její rodiče obchod s textilem, který jim byl znárodněn. 
Z manželství mají syny Petra a Vladimíra a dceru 

Janu. V období Pražského jara spoluzakládal K 231. 
Za husákovské normalizace byl stále pod dohledem 
Státní bezpečnosti, pracoval jako izolatér na stavbách 
a komunistický režim pro něj zůstával nepřijatelný. 
Po Listopadu byl v srpnu 1990 plně rehabilitován 
Vyšším vojenským soudem v Příbrami podle zákona 
č. 119/1990 Sb. Od založení Konfederace politických 
vězňů je jejím aktivním členem, dlouhodobě vedl 
pobočku v Turnově a Semilech. Vydal knížku Temno 
(nákladem vlastním, Turnov 2011), věnovanou mu-
žům a ženám z oblasti Českého ráje, kteří byli per-
zekvováni v padesátých letech.

Bratři Jan a Sergej a jejich rodiče Sergej a Marta Solovjevovi Foto: archiv Sergeje Solovjeva
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do slova a do písmene. Já jsem svoji 
náklonnost k Západu nikdy neskrýval, 
naopak jsem vyjadřoval nechuť k So
větskému svazu a tak dále. Takže mě 
měli přečteného docela dobře. Ale roz
hodně jsem nečekal, že by byl vynesen 
tak omračující rozsudek – trest smrti. 

Jaký to je pocit, když člověk do-
stane ve čtyřiadvaceti letech trest 
smrti?

Já nevím, já jsem to asi nevnímal 
naplno. Mě spíš udivilo, že se vůbec 
něco takového může stát. Nevěděl 
jsem, byl jsem na rozpacích, jestli ho 
mám přijmout, nebo ne. Kdybych vedle 
sebe neměl obhájce, který řekl: Ne, 
neberem, asi bych byl kývnul a bylo 
by to. A nemusel bych pak prožívat 
všechno to ostatní. 

S advokátem Josefem Peškou jste 
se odvolali. Nejvyšší vojenský 
soud v Praze, který zasedl v pro-
sinci 1948, trest změnil na těžký 
doživotní žalář, zostřený každé-
ho čtvrt roku samovazbou po 
dobu 14 dní a jednou za půl roku 
„tmavou komůrkou“, přičemž 
výrok o degradaci a ztrátě čest-
ných práv občanských zůstal 
nedotčen. Jak to snášeli vaši 
blízcí?

Těžce. O změně z trestu smrti na 
doživotí se dozvěděli, když za mnou 
jeli vlakem na návštěvu. Zmínili se, 
že jedou za mnou, a spolucestující jim 
řekli, že cizina hlásila, že trest smrti 
je zrušen a změněn na doživotí.

Vězeňská anabáze začala v Leo-
poldově, kam vás převezli koncem 
roku 1948. Musí to být deprimu-
jící pocit, procházíte branou a víte, 
že se už nikdy nedostanete na 
svobodu… 

Víte, o tomhle nepřemýšlíte. Prostě 
jste v dané situaci a berete to jako 
dočasnou záležitost. Vždycky věříte 
v lepší osud. Já jsem totiž dostal ten 
dar, že jsem od narození optimista. 
Takže mě nic nerozhází ani po této 
stránce. 

Tehdy byly poměry ještě snesitelné.

Jo, určitě, to šlo. Jako trestanec jsem 
si řekl, že se tady namakám jak blá
zen, takže se nikam do práce hlásit 
nebudu. Lenošil jsem asi týden, než si 
toho všimli a šoupli mě do dílny, kde se 
vyráběly košíky. Naučil jsem se třeba 
i oplétat demižony, dovolili mi, abych 
mamince poslal domů opletený demi
žon. Považuji to za nesmírně vstřícné 
gesto, opravdu.

Dozvuky staré vězeňské školy…

V té době byla ještě oddělená civilní 
a vojenská část. Jako vojáka mě dali 
do vojenské části, kde byly poměry 
zatím přijatelnější, než se dalo čekat. 

Na jaře 1949 vás převezli na vo-
jenské oddělení do Opavy.

Když nás tam přiváželi, civilní za
městnanci ještě dodělávali dvůr, 

Trest smrti pro Sergeje Solovjeva požadoval vojenský prokurátor pplk. Jan Vaněk a vynesl jej 
předseda senátu JUDr. Jan Metlička, po odvolání byl změněn na doživotí Foto: NA
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dláždili a odstraňovali nedostatky. 
Museli jsme si nejdřív vycpat slamní
ky a donést si je na ubikace. První, co 
jsme dělali, byly vložky do klobouků, 
čili žádná dřina.

Vázal jste knížky s leteckým mar-
šálem RAF a velitelem českoslo-
venských letců ve Velké Británii, 
generálem Karlem Janouškem 
nebo velitelem pražského Květ-
nového povstání generálem Kar-
lem Kutlvašrem. 

Nádhera. Ve věznici zrovna scházel 
knihvazač, ne na vázání knížek, ale 
všelijakých svazků, do kterých dělali 
záznamy a poznámky. Potřebovali ně
koho, kdo by se to naučil a kdo by to 
chtěl dělat. Přihlásil jsem se a naučil 
se od nich vázat knížky. Oba byli pro 
mě nesmírně významní. Já jsem si 
jich velmi vážil jako lidí, kteří byli 
ochotni obětovat život pro Českoslo
vensko. To, že byli postiženi komu
nistickým režimem, mi potvrdilo, že 
se na to dívám správně. A byl jsem 
šťastný, že vedle takových hrdinů 
můžu stát. 

V roce 1952 jste se vrátil do Leo-
poldova, ale už to byla jiná věznice.

Když jsme se tam vrátili, první bylo, 
že nás svlíkli donaha. Bylo to dost po
nižující. Mysleli jsme si, že se budeme 
moct po cestě umýt. A ona tam byla 
umyvadla, ale ze zinku, a vy jste si ří
kal: Napustím si vodu a opláchnu se. 
Jenže ono to hned ztmavlo a bylo zle. To 
nebylo na mytí, to bylo jako dekorace. 
Takže my jsme je znečistili a museli 
jsme je leštit tak dlouho, až se leskly 
jako předtím. To bylo vůbec nejhorší 
období. Přístup dozorců i vedení věz
nice byl prostě mizerný. 

Dozorci jako Hvízdavý Dan, to je 
smutná kapitola…

Každý dozorce má svůj charakter a po
dle toho, jak bere ten dozor, se taky 
chová. A jelikož vás třeba považuje za 
úhlavního nepřítele, za zločince, nevi
dí ve vás lidskou bytost. Ale byli i tací, 
kteří se nechovali tak brutálně jako jiní. 

Vážil jste pětatřicet kilo…

Když nemáte co jíst, samozřejmě zhub
nete a vypadáte potom jako kostřička, 
ale krásná kostřička.  

Jeden z těch statečných, kteří na 
to upozornili, byl mukl, vězeňský 
lékař Jan Šmíd.

Ten proti tomu protestoval. Byl vězeň
ským lékařem, ale jako vězeň nemohl 
o ničem rozhodovat. To nejhorší pro 
něj bylo, že za něj rozhodoval bachař. 
A to byl člověk, který si buď dal říct, 
nebo si nedal říct. Byli tam bohužel 
tací, kteří byli naprosto bezohlední, 
a s těmi se nesnesl. 

Byl vězněn nacisty a od komunis-
tů dostal také doživotí. Kromě 
Leopoldova byl ještě v jáchymov-
ských uranových dolech. 

Já jsem měl to štěstí, že jsem se do 
Jáchymova nedostal, mě by to tam asi 
zahubilo, protože jsem trošku citlivější 
na to záření. Ale jak říkám, celý život 
mám samé výhody. 

Jak jste jako jeden z aktérů vnímal 
leopoldovskou stávku z konce srp-
na 1955?

Nedostali jsme jíst. Bylo takové poře
kadlo, že kdo nepracuje, ať nejí. My 
jsme to obrátili na kdo nejí, ať nepra

cuje, a nenastoupili jsme do práce. 
V důsledku toho, že jsem trošinku 
přerostl normální výšku, si mě všimli 
a byl jsem mezi deseti, které vytáhli 
a odeslali do Nitry. Tam jsme prodě
lali výslechy, proč jsme nenastoupili 
do práce. Bylo to takový všelijaký, ale 
nebylo to extra tvrdý. Já jsem akorát 
jednou rozčílil vyslýchajícího, a ten 
aby dal najevo, že už toho má dost, 
vzal psací stroj a bouchnul s ním 
do stolu. Nic se ode mě samozřejmě 
nedozvěděl. Někteří hoši se na nás 
dívali trochu skrz prsty, protože si 
mysleli, že jsme něco vyžvanili, ale 
nebylo co.

Souzeno vás bylo v Nitře patnáct.

Já myslel deset.

Patnáct, figurujete na šestém mís-
tě. Takže v únoru 1956 jste k do-
životí dostal ještě dva a půl roku. 

Pro mě to byla směšná záležitost. 
Rozumíte, že po smrti budu ještě dál 
sedět… Není to krásný? Mít takovou 
budoucnost před sebou? Po smrti 
a ještě dva a půl roku zavřený. 

Byl jste rád, když vás v roce 1957 
převezli do Valdic?

Byl jsem blíž k domovu, takže jsem 
to přivítal. Protože Valdice a Turnov, 
to je kousíček. 

Otisky prstů Sergeje Solovjeva Foto: NA
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Ve Valdicích jste měl konflikt 
s nadporučíkem Faltýnkem. 

To bylo kvůli broušení lustrových 
ověsků, ke kterému jsme byli dotla
čeni. Já jsem neplnil normy, ne že bych 
to nedokázal, ale byli tam někteří 
chlapci, byli to už starší lidi, kteří to 
nemohli v žádném případě zvládnout. 
Krom toho se také stávalo, že lustrové 
ověsky námi vybroušené, všemi, kteří 
jsme byli zaměstnaní na tom oddělení, 
překontrolovávaly manželky bachařů, 
aby měly nějaký vedlejší výdělek. Pře
nášením byli většinou pověřeni zloději 
a podobní lidi. A při něm se stávalo, 
že jelikož měli příležitost, přehazovali 
vadné výrobky na tácy, které patřily 
některým politickým vězňům. Dochá
zelo tady k diskriminaci a já jsem byl 
takový trouba, že jsem se proti tomu 
vzepřel. Říkal jsem, že tohle není spra
vedlivé a měla by se zjednat náprava. 
Faltýnek mě za tuhle drzost poslal na 
samotku. A bachař, který tam se mnou 
šel, mi říkal, máš to tady bez stravy, 
bez matrace, budeš nahatý. A já říkám, 
houby, zahajuju hladovku. Víte, stejně 
bych nedostal jíst, tak jsem to řekl, 
naschvál. V tu ránu tam bylo jídlo, ale 
já se ho nesměl dotknout. Byl jsem 
tam nahatý, otevřené okno a jenom 
betonová podlaha. Po propuštění jsem 
podal na pana Faltýnka, který o tom 
rozhodl, trestní oznámení. Asi po roce 

jsem dostal vyrozumění, že nevědí, 
jestli je u toho Faltýnka í nebo ý, tak
že to nebrali na vědomí. Řekl jsem, 
že tvrdé y. Zase se to táhlo a pak už 
jsem neměl sílu, abych to opakoval, 
protože pan Faltýnek mezitím odešel 
do Železnobrodského skla. Ale jinak 
prý uměl docela hezky hrát na klavír. 

Jaké jste měl vztahy s kriminální-
mi vězni?

Ideální to nebylo, už jen z toho důvodu, 
že většinou byli pod patronátem bacha
řů. Vždycky jsme někoho dostali na 
celu, kdo jim sloužil a donášel, o čem 
se tam bavíme, co chceme dělat atd. 
My jsme je museli snášet, ale rádi jsme 
je neměli.

Podal jste si někdy žádost o milost?

Nepodal. Já jsem to nevnímal jako 
potřebné, protože jsem se necítil pro
vinile. Byl jsem přesvědčený, že jsem 
jednal správně. 

Překvapila vás amnestie v květnu 
1960?

Překvapila, víceméně ano. Bral jsem 
to jako příhodnou, dobrou záleži
tost, kdy jsem se nezasloužil o to, 
že se na mě vztahovala. Můj bráška 
znal spisovatelku Glazarovou, nějak 
se domlouvali, a ona potom zasáhla 
u ministra Kopeckého. Ten rozhodl 
svojí přímluvou, že jsem byl propuš
těn, že se to na mě vztahovalo. Jenže 

já jsem byl zase takový trdlo... Ryl 
jsem ve vězení všelijaké figurky nebo 
medailonky do kostí. Snažil jsem se 
tak dělat radost spoluvězňům. Byly 
to normální vyvařené hovězí kosti 
a jednu takovou věc jsem si strčil do 
mýdla a myslel jsem si, že to vynesu. 
Ale „profilcli“ mě a přišli na to, tak tak 
že jsem nešel zase zpátky. 

Jste dost zručný, což jste využíval 
i ve vězení…

Z dlouhé chvíle, a protože mi to nedalo. 
V Leopoldově jsem byl povinen vyrábět 
razítka, poněvadž zjistili, že něco tako
vého umím. Pro ty, kdo kreslili plány, 
aby tam mohli dát razítko a nemuseli 
to popisovat. Nebo jsem tam dělal jiné 
podobné věci. Faktem je, že jsem měl 
tak výjimečné místo u pultu, že jsem 
si tam mohl hrát. Třeba jsem vyráběl 
razítko, které umožňovalo, když bylo 
dobře použito, že když někdo dostal 
v dopise fotografii rodiny nebo někoho 
z jejích členů, která se ale musela dru
hý den vracet, mohl si ji nechat. Exis
tovaly totiž výjimky, a pokud to bylo 
úředně povoleno, nemusel ji dotyčný 
vracet. Prostě si ji tím mým razítkem 
orazítkoval a bylo to. Měl to povolený. 
To byly jen takové maličkosti, které 
zlepšovaly podmínky života. 

Byli doma překvapení, že se v květ-
nu 1960 vrátíte?  

Já jsem se obával, že by mohli prodě
lat šok, kdyby mě viděli po tak dlouhé 

Ze solidarity se staršími spoluvězni, kteří nestačili plnit normu, omezil Sergej Solovjev svůj 
pracovní výkon ve valdické věznici. Vlevo Solovjevova vězeňská fotografie.  Foto: NA
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době. Říkal jsem si, že musím obejít 
nějaké známé a poprosit je, aby infor
movali naše doma. Jenže jsem nikoho 
na místech, kde jsem je hledal, nenašel. 
Nakonec jsem se docoural domů a oni 
už dávno věděli, že chodím po Turnově, 
takže všichni stáli před domem a bylo 
to takové šťastné shledání. 

Co vám dal kriminál?  

Dal mi určité sebevědomí. Já si myslím, 
že každému, kdo něco takového pozná 
a zjistí, že to zvládne, to musí dodat 
dost sebevědomí a síly. A myslím si, že 
já jsem to potřeboval a bylo to pro mě 
nesmírně důležité, protože s lidmi, se 
kterými jsem se sešel právě v krimi
nále, bych se nikdy v životě nesetkal. 
Byli tam výjimeční lidé, od generálů 
po kantory. Všichni, kdo byli postiže
ni režimem, tam našli možnost sblížit 
se, vyměňovat si názory a upevnit se 
v nazírání na svět. A na to, co by se 
mělo dělat, jak by se mělo žít a tak 
dále. Myslím, že pro nás pro všechny, 
co jsme byli v té době zavření, to byl 
přínos. Tedy pokud na to nedoplatili 
životem. Zaplať pánbůh za to, že jsem to 
prožil, ale hlavně že to mám za sebou. 

Uvažoval jste ve vězení o sebevraž-
dě?

Když jsem byl v tom domečku, z dlouhé 
chvíle jsem si zacpal tepny a najednou 
jsem zjistil, že tluču hlavou o podlahu. 
Ale já se nechtěl zabít, já to jen zkoušel 
z dlouhé chvíle. Víc nic, to bylo tako
vý hraní. Nemáte co dělat, nudíte se, 
tak se zaměstnáte. Čím jsem se měl 
zaměstnat? Tak jsem si hrál. Co jsem 
měl na dosah? Tady ty tepny nádherný. 
Ale říkám ne, o sebevraždě jsem nikdy 
neuvažoval. 

Vy jste nikdy nebyl útěkář. 

Ne, já k tomu nemám sklony, opravdu 
ne. Já tím nebyl posedlý, nechtěl jsem 
utíkat za každou cenu. Navíc útěkáři 
většinou končili buď zastřelením, nebo 
postřelením, ale vždycky na to doplatili. 
Mě od toho tyhle příklady odrazovaly. Já 
se spíš snažím s danou situací vyrovnat, 
holt mám takovou povahu.

Jak jste se seznámil se svou man-
želkou?

Jel jsem do Hořic, odkud žena pochází, 
za prací. Byl jsem už přijat k Pozemním 
stavbám jako izolatér. Jelikož jsem tu 
rodinu znal, řekl jsem si, že je navští
vím. Nikdo nebyl doma, jenom jejich 
dcerka, a stalo se to nejlepší. Nebo 
nejhorší. To se musím doma zeptat. 
Máme tři děti, dva syny a dceru.  

Jak jste svým dětem předával ži-
votní zkušenosti?

Věděli o tom všechno, názor mají dost 
vyhraněný, takže nějaký komunismus 
pro ně neexistuje. Bylo to ale těžký, 
protože když kluci chodili do školy, 
byla tam určitá averze vůči Rusům. 
Mysleli si, že moji kluci jsou Ruso
vé, a tak od školáků dostávali někdy 
nabančeno. Mně to bylo proti mysli 
a některým z tatínků jsem vzkazo
val: Však víte, kdo jsem, a poučte ty 
své neřády, aby nebyli zlý. A ono to 
bylo někdy houby platný. To jméno 
samo o sobě provokovalo. Někdy je 
to jméno plus, někdy minus. Člověk 

Historik někdy bývá pošťákem. Dopis z domova zaslaný do komunistického kriminálu k Sergeji 
Solovjevovi nikdy nedoputoval. Se zpožděním 58 let mu ho doručil autor rozhovoru. Foto: NA
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se s tím musí smířit a musí to brát 
tak, jak to je. 

Sledovala vás Státní bezpečnost?

Byl jsem pod dozorem, to vím. Hlídal 
mě dokonce i můj spolupracovník, kte
rý se mi k tomu přiznal. Jezdil jsem po 
montážích. Kdyby mě chtěli zase zavřít, 
tak mě zavřeli, třeba pro sabotáž.  

Jaký máte názor na třetí odboj?

Myslím, že byl povinností a byl velmi 
důležitý, je třeba si ho vážit a uznávat 
ho. Třetí odboj kdyby nebyl, nemá tento 
národ právo na existenci. To bychom 
byly shrbené bytůstky nebo jenom stíny.

Proč máte kritický vztah k Char-
tě 77?

Myslím, že to je takové nevyzrálé. 
Seskupení lidí, kteří sice chtěli něco 
dokázat, ale nenašli dostatek odvahy, 
aby do toho šli tvrdě. Byl to víceméně 
jenom takový pokus diplomacie o změ
nu režimu, ale s totalitním režimem 
nelze diplomaticky jednat. Ten buď 
nějakým způsobem odumře sám, nebo 
musí být zlikvidován. 

Jak vidíte dnešní demokracii?

Myslím si, že lidé by k sobě měli najít 
cestu porozumění, ale skutečně obou
stranného. Měli by být schopni vysvět
lit své názory, své postoje, svůj způsob 
života a potlačit sobeckost, která v nás 
je. Je nutné, abychom začali víc myslet, 
být vstřícní a ochotní. Ustupovat ze 
svých třeba někdy přehnaných poža
davků. Demokracie, která by tady měla 
existovat, by měla být založena na re
spektování druhých. Ty respektuj mě, 
já budu respektovat tebe. Oboustranná 
úcta člověka k člověku. 

Poučili jsme se z toho, čím jsme 
jako česká společnost ve 20. sto-
letí prošli?

Já myslím, že ne. Zůstává to v té poloze, 
v jaké to bývalo kdysi. Co mě se přímo 
nedotýká, toho si nevšímám. I když po
depíšu dohodu o čemkoli, je to jen kus 

papíru a tím to končí. Teprve když se 
to dotkne mě, jsem ochoten v té věci 
něco dělat, ale do té doby ne. 

Co byste vzkázal mladým lidem?  

Aby v sobě našli sílu něco dělat, aby 
si uvědomili, že na nich leží odpo
vědnost za budoucnost země. Mě na 
současné době nejvíc mrzí, že i když 
byla komunistická strana označena 
zákonem za organizaci zločinnou, 
nebyly z toho vyvozeny žádné dů
sledky. Komunistická strana může 
existovat, prostě má zelenou a může 
dělat, co chce. Mně to přijde, jako kdy
by nějaký zločinecký klan byl trpěn 
jenom kvůli tomu, abychom ho měli 
na očích. Aspoň takovým způsobem se 
naši představitelé kdysi vyjadřovali. 

Chtěli vědět, co dělají, prý že jakmile 
by nemohli oficiálně fungovat, ztratili 
bychom přehled o tom, co dělají. Že 
by se dostali do podzemí. Ale s tím já 
nemůžu souhlasit. Nemůžu si pomoct, 
ale mám dojem, že tady nebyli lidé 
dostatečně odhodlaní, aby ten režim 
nejenom odsoudili, ale aby z toho vy
vodili důsledky. Zločinů, kterých se ko
munistický režim dopustil, bylo takové 
množství, že to nelze jenom překrýt ně
jakou „plachtou“ a nevšímat si toho. Já 
vím, že každý režim má své nedostatky, 
vždycky bylo něco v nepořádku. Třetí 
říše a nacisti jsou odsuzováni, zatímco 
komunistická éra odsuzována není. 
Jestliže dovolíte, aby tady existovaly 
nějaké režimy podobného charakteru, 
jednáte proti svojí budoucnosti a proti 
sobě samým.  

Rozhodnutí o amnestii v případu Sergeje Solovjeva Foto: NA
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