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Karel Vaš v SSSR
Vězněm a spolupracovníkem Národního komisariátu vnitřních záležitostí

A dam H radil ek

Ve Státním archivu Zakarpatské oblasti se dochoval vyšetřovací spis č. 29064
vedený na Karla Vaše. Obsahuje řadu zajímavých informací o jeho činnosti
v meziválečném období i o jeho internaci v SSSR. Předkládaná edice dokumentů
z tohoto spisu je doplněna záznamem rozhovoru s Karlem Vašem na toto téma.
V prvních letech druhé světové války
prchaly z okupovaného Československa
tisíce lidí do Sovětského svazu s vidinou záchrany a možnosti zapojit se do
odboje. Mezi uprchlíky bylo mnoho
Židů, kteří utíkali před sílícím antisemitismem. Výrazně nejpočetnější
skupinu tvořili obyvatelé Podkarpatské
Rusi, okupované po roce 1938 maďarskou armádou. Ve většině případů byli
utečenci ihned po překročení hranic
zatčeni a souzeni, nejčastěji za ilegální
přechod hranice a „špionáž“. Výše
trestu se pohybovala nejčastěji v rozmezí 3 až 5, výjimečně až 8 let. Uprchlická vlna z Československa se časově
shodovala se zahájením řady nových
industriálních a stavebních projektů
po celém SSSR. Byla například zvýšena
těžba uhlí v oblasti Vorkuty a Pečory,
ropy na Uchtě, vzácných kovů v Norilsku a na Kolymě. V listopadu 1939 si
Lavrentij Berija v dopise politbyru stěžoval na nedostatek pracovních sil
v táborech Gulagu.1 Posilou se měli stát
i uprchlíci z bývalého Československa,
které nejčastěji odesílali na otrockou
práci právě do výše zmíněných míst.
Kromě archivních materiálů dokládajících československou zkušenost

s tábory Gulagu se dochovala i řada
vzpomínek bývalých vězňů. Skupina
orální historie Ústavu pro studium
totalitních režimů vyslechla desítky
pamětníků a další desítky svědectví
získala ze sbírek po celém světě. Ke
konkrétním osobám se Skupině orální historie v současné době daří dohledávat materiály NKVD z období
jejich internace v SSSR. Mezi pamětníky sovětských pracovních táborů,
jehož spis byl mezi materiály NKVD
nalezen, patří i Karel Vaš.
Karel Vaš se narodil 20. března 1916
v Užhorodě v rodině maďarsky mluvícího advokáta židovského původu. Již
během studií na užhorodském gymnáziu vstoupil roku 1933 tajně do Komunistické strany Československa. Po
absolvování střední školy nastoupil na
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. Během studií se aktivně zapojoval do činnosti komunistického
hnutí, za což byl i trestán. V roce 1936
ho za výtržnosti během jedné z demonstrací odsoudili na dva týdny do vězení. Krátce po promoci v únoru 1939
odjel na příkaz komunistické strany
do Užhorodu, který byl od listopadu
1938 okupován Maďary, a zapojil se do

komunistického odboje. Před hrozbou
zatčení se rozhodl v roce 1940 utéci do
Sovětského svazu, kde jej stihl osud
tisíců mladých lidí z Podkarpatské
Rusi, kteří se sem rovněž uchýlili před
maďarskou okupací. Krátce po přechodu hranic byl zatčen sovětskou pohraniční stráží a uvězněn. Přes půl roku
pobýval ve věznicích v Nadvorně,
Stanislavově a Poltavě. Z dochovaných
archivních materiálů je patrné, že se
v té době ve snaze o propuštění pokoušel navázat kontakt s vedením NKVD
a Komunistické internacionály v Moskvě. Přestože se ve svých žádostech
označoval jako „železný bolševik“,
který svůj dosavadní život obětoval
komunismu, pro nějž je kdykoliv „hotov
obětovat život“, byl 10. února 1941 odsouzen zvláštním tribunálem NKVD
ke třem letům nucených prací v jednom
z pracovních táborů v autonomní oblasti Komi na severu Ruska. Z poltavského vězení ho převezli do zemědělského tábora Kedrovyj Šor 2 , který
produkoval potraviny pro nedaleké
tábory v okolí Inty.3 Zde strávil téměř
dva roky. Zatímco mnohým vězňům
zkušenost lágru nahlodala víru v Sovětský svaz, pro Karla Vaše byl místem,

1	
Chlevňuk, Oleg Vitaľjevič: Historie gulagu: od kolektivizace do „velkého teroru“. BB art, Praha 2008, s. 288–291.
2	Zemědělský pracovní tábor (rus. selskochozjastvennyj lager) NKVD Kedrovyj Šor spadal nejprve pod Vorkuto-pečorský nápravně pracovní tábor, zvaný též Vorkutský nápravně pracovní tábor či Vorkutpečlag, rozkládající se v okolí osad Vorkuty a Pečory. Po 17. 11. 1941
spadal Kedrovyj Šor pod Intský nápravně pracovní tábor, označovaný též Intinlag, Intlag, Intastroj, který vznikl vyčleněním z Vorkutpečlagu. Pojmenován byl podle města Inta, které se nachází 200 kilometrů jižně od města Vorkuty. V roce 1943 bylo v Intském táboře
podle oficiálních údajů 6500 vězňů, z nichž bylo 400 žen.
3	BYSTROV, Vladimír: Průvodce říší zla. Academia, Praha 2006, s. 234.
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kde navázal spolupráci s NKVD, k níž
se sám později přiznal: Ani v isolaci
v SSSR jsem nepřestal být komunistou,
nejenom, že jsem smýšlel jako komunista, ale i činy dokázal, že jím jsem. I v isolaci jsem projevoval svoji lásku k SSSR
tím, že jsem pomáhal sovětským bezp.
orgánům odhalovat nepřátelské elementy, protistátní zločince.4 Po dvouletém
vězení byl 4. ledna 1943 na základě
amnestie vyhlášené pro československé občany z lágru propuštěn a odjel
společně s několika dalšími osvobozenými Čechoslováky5 k československé
vojenské jednotce do Buzuluku.
Díky spolupráci s NKVD, která trvala po propuštění z lágru i během jeho
služby v československé armádě, byl
přidělen ke 2. (zpravodajskému) oddělení štábu 1. čs. samostatné brigády
v SSSR. V lednu 1945 se stal zástupcem
Bedřicha Reicina v nově vytvořeném
Obranném zpravodajství (OBZ). Ve
spolupráci s NKGB pokračoval i po
válce a podílel se na řadě nezákonností, které s sebou nesla příprava převzetí moci komunistickou stranou
v Československu po roce 1945 a její
upevňování po roce 1948. V únoru 1948
byl jmenován náměstkem vrchního
vojenského prokurátora v Praze. Na
základě instrukcí sovětské rozvědky
požádal o přeložení k vojenskému
oddělení státní prokuratury, aby mohl
zasahovat do vyšetřování generála
Heliodora Píky. Generál Píka, který se
jako vedoucí Československé vojenské
mise v SSSR zasadil o propuštění Čechoslováků ze sovětských táborů, byl
přičiněním Karla Vaše v roce 1949
odsouzen k trestu smrti.
Karel Vaš sám byl v rámci mocenských bojů uvnitř vládnoucí strany
11. srpna 1951 zatčen. Po dvouleté vazbě ho dne 31. července 1953 odsoudili
za velezradu, vyzvědačství a spoluvinu
na vraždě na doživotí. V roce 1955 mu
byl trest na základě amnestie snížen

na 25 let. V roce 1956 byl zproštěn
obžaloby a propuštěn na svobodu. Po
propuštění vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
a pracoval ve Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda. V roce 1963
mu bylo obnoveno členství v KSČ. Do
důchodu odešel z pozice redaktora
v Ústřední radě odborů.
Po pádu komunistického režimu Vaš
požádal o soudní rehabilitaci, kterou
však Vyšší vojenský soud zamítl. Dne
10. června 1991 byl rehabilitován Oblastním soudem Zakarpatské oblasti
ve věci ilegálního přechodu hranice
v roce 1940. V roce 1998 bylo proti
němu vzneseno obvinění ze zneužití
úřední moci, které vedlo k odsouzení
generála Heliodora Píky k trestu smrti. V únoru roku 2001 byl obžalován
z vraždy a 15. června 2001 odsouzen
k sedmiletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Dne 15. ledna 2002
Vrchní soud rozsudek zrušil a trestní
stíhání bylo zastaveno z důvodu promlčení.6
V souvislosti se zvýšeným zájmem
o osobu Karla Vaše vzhledem k jeho
trestnímu stíhání vyšel v roce 1999
obsáhlý soubor dokumentů týkající
se jeho osoby pod názvem Sluha dvou
pánů.7 Rozhovor s Karlem Vašem a soubor dokumentů jsou zde předkládány
jako doplněk k této publikaci, ve které je období internace Karla Vaše
v Sovětském svazu zmíněno jen okrajově. Dokumenty pocházejí z vyšetřovacího spisu NKVD, který se dochoval
ve Státním archivu Zakarpatské oblasti v Užhorodu na Ukrajině.8 Originální spis čítá celkem 43 stran. Pok r ý vá období od zatčen í, vězen í
v Nadvorně, Stanislavově a Poltavě,
dále obsahuje propouštěcí protokol
z pracovního tábora a materiály vztahující se k rehabilitaci z roku 1991.
Kromě dokumentů, které ohraničují
perzekuci Karla Vaše v SSSR (protokol

Karel Vaš (20. 3. 1916 v Užhorodě)
✮ od roku 1933 členem KSČ
✮ vystudoval Právnickou fakultu UK
✮ v letech 1938–1940 působil v komunistickém
odboji na Podkarpatské Rusi
✮ v roce 1940 uprchl do SSSR, kde byl zatčen
a odsouzen na 3 roky za ilegální přechod hranice
✮ z gulagu propuštěn v roce 1943, již jako aktivní
spolupracovník NKVD
✮ vstoupil do československé vojenské jednotky
v SSSR, přidělen ke 2. oddělení štábu 1. čs.
samostatné brigády v SSSR
✮ od ledna 1945 podřízeným Bedřicha Reicina na
Obranném zpravodajství (OBZ)
✮ po válce nastoupil k vojenskému oddělení Státní
prokuratury, kde se podílel na odsouzení a justiční
vraždě generála Heliodora Píky
✮ v roce 1951 zatčen, odsouzen na doživotí,
vyloučen z KSČ, propuštěn v roce 1956
✮ od roku 1963 opět členem KSČ
✮ v roce 2001 odsouzen k trestu odnětí svobody na
sedm let pro trestný čin vraždy. V roce 2002 byl
rozsudek Vrchním soudem zrušen a trestní stíhání
zastaveno z důvodu promlčení

o zadržení za nelegální přechod státních hranic SSSR, popis věcí odebraných při prohlídce, výpis z protokolu
zvláštního tribunálu NKVD, na základě kterého byl Karel Vaš odsouzen,
a propustku z vězení), zde uveřejňujeme materiály, které se týkají činnosti Karla Vaše před útěkem do SSSR,
případně vypovídají o jeho smýšlení
a jednání (protokol o výslechu ve věznici NKVD v Stanislavově z 1. října
1940 a vlastnoruční žádosti Karla Vaše
o propuštění, které 2. 1. 1941 adresoval moskevskému vedení NKVD a Komunistické internacionály v Moskvě
z vězení NKVD v ukrajinské Poltavě).
Kopie spisu i jeho překlad jsou uloženy v archivu Skupiny orální historie
Ústavu pro studium totalitních režimů.
Publikované dokumenty jsou doplněny o záznam rozhovoru s Karlem
Vašem z ledna 2012.

4	HANZLÍK, František – POSPÍŠIL, Jan – POSPÍŠIL, Jaroslav: Sluha dvou pánů. Lípa, Vizovice 1999, s. 339.
5	Srovnej Sbírka rozhovorů Oddělení dokumentace Ústavu pro studium totalitních režimů, rozhovor s Michalem Izajem, zaznamenal Jan
Dvořák. M. Izaj byl vězněn ve stejném táboře jako K. Vaš a společně byli i transportováni do Buzuluku.
6	VALIŠ, Zdeněk: Podplukovník v záloze JUDr. a PhDr. Karel Vaš, http://virtually.cz/archiv.php/a.map?art=9342 (citováno k 8. 9. 2012).
7	HANZLÍK , František – POSPÍŠIL, Jan – POSPÍŠIL, Jaroslav: Sluha dvou pánů.
8	Státní archiv Zakarpatské oblasti (Deržavij archiv Zakarpatskoj oblasti, DAZO) , fond 2558 (1939–1994).
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Dokument č. 1
[SSSR], 1940, 26. srpen – Protokol o zadržení Karla Vaše příslušníky NKVD po přechodu sovětské hranice

Protokol o zadržení
za nelegální přechod státních hranic Svazu sovětských
socialistických republik
Vyhotoven 26. srpna 1940 na pohraniční základně č. 1 velitelství 95 NKVD 30 pohraničního okrsku
1. Příjmení, jméno, jméno po otci................................................ Vaš Karoľ Ignatěvič
2. Rok, měsíc a místo narození........................................................... 1916, 20. března, Užhorod, Užhorodský okres /Maďarsko/
3. Národnost.................................................................................... maďarská
4. Občanství..................................................................................... maďarské
5. Adresa trvalého pobytu .......................................................... Užhorod, Užhorodský okres, ul. Těleki (?) 5
6. Vzdělání........................................................................................ vysokoškolské, vystudoval univerzitu
7. Profese a specializace .............................................................. advokátní koncipient
8. Poslední místo zaměstnání a funkce či obor................................ Užhorod, Užhorodský okres, jakožto advokátní koncipient
9. Sociální původ............................................................................. úředníci
10. Hmotné poměry.......................................................................... nemá nic
11. Rodinný stav................................................................................ svobodný
12. Poměr k vojenské službě
(kde, kdy sloužil, v jaké hodnosti, postavení)....................... v
 armádě nesloužil
13. Zápis v rejstříku trestů (zda byl trestán a vyšetřován,
kde, kdy, za co, rozsudek) ........................................................ souzen za účast na politické demonstraci, 14 dní
podpis: Karoľ Vaš
14. Členství ve straně ...................................................................... č lenem čes. kom. strany od r. 1933 dodnes
15. Čas a místo zadržení (hodina, minuta, den, měsíc, rok, místo zadržení, na území kterého vesnického výboru
a okresu, v jaké vzdálenosti od hranic došlo k zadržení).... 26. 8. 40 v 13:30 souřadnice 8802
			
na území Rožňatovského okresu Stanislavské oblasti
16. Čas a místo přechodu hranice.................................................... hranice překročil 26. 8. 40 v 9:30 na souřadnici 8606,
			
základna 15
17. Jak a za jakých okolností byl zadržen.................................... byl zadržen pohraniční stráží
18. Důvod nelegálního přechodu hranic ..................................... hranice překročil z důvodu pronásledování
		
............................................................................................................. maďarskými úřady
19. Kdo a proč mu pomáhal přejít hranice................................... hranice přešel, aniž by mu někdo pomáhal
20. S kým jste přešel hranici.......................................................... hranice přešel
21. Způsoby přechodu hranice (použití lsti, kladení odporu,
		pokusy skrýt se před pohraniční stráží)............................... hranice překročil bez použití lsti
22. Co bylo objeveno u zadrženého při osobní prohlídce.......... peníze maďarské – 221, 3 dokumenty, 1 fotografie,
			
1 zlaté hodinky, 1 náramkové hodinky, 2 skládací nože,
		
1 propiska, 1 holicí břitva, 1 nůžky,
			
5 topografických map, 1 baterka, turistické boty
23. Kdo zadržel (příjmení, jména, jména po otci).............................. Aboimov Fjodor, Mikulčik Vladimír Jakovlevič,
			
Bebčija Michail
24. Zvláštní prohlášení zadrženého.............................................. zadržený na území Maďarska žil pod třemi jmény:
			
1. Akerman, 2. Hardstein, 3. Steiner
25. Dokumenty potvrzující totožnost zadrženého .................... nejsou
Podpis zadrženého Karoľ Vaš
Podpis osoby, která vyhotovila protokol podpis
Podpis překladatele ...................................
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Dokument č. 2
[SSSR], 1940, 26. srpen – Seznam věcí zabavených při osobní prohlídce Karla Vaše

Popis věcí odebraných při prohlídce
Na základě rozkazu 95. pohraniční stráže NKVD č. ......... ze dne ......... 194...,
jsme my, zaměstnanci 95. p. st. Grek (?)
v přítomnosti zapisovatele Gobko (?),
vyhotovili soupis věcí, které byly odebrány Vašovi Karlu Ignatěviči na adrese: ....................................
Název odebrané věci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Peníze maďarské
Hodinky ze žlutého kovu č. 1543178
Náramkové hodinky
Kompas
Fotografie
Skládací nůž
Holicí břitva
Nůžky
Topografické mapy
Baterka
Brýle
Peněženky
Klíče
Propiska
Doklady

Počet v kusech, váha a metry

Kvalita

221 (dvě stě dvacet jedna a 00 fillerů)
1
1
1
1
2
2
1
4
1
2
2
1
1
3

(malé)

(stará)

Podpis prohledávané osoby ................................... Karoľ Vaš
Svědci ................................... podpis
Prohlídku provedl pracovník NKVD ................................... podpis
Kopii obdržel ...................................
................................... 194...

Dokument č. 3
Stanislavov, 1940, 1. říjen 1940 – Záznam výslechu Karla Vaše ve věznici NKVD
Protokol o výslechu
obviněného Karoľa Ignatěviče Vaše
Výslech započat v 20:35
město Stanislav, 1. října 1940
ukončen v 24:40 (sic)
		
Otázka: 	Povězte nám stručně svůj životopis.
Odpověď: 	
Narodil jsem se v roce 1916 v Užhorodě, otec Ignatij Karlovič Vaš, advokát, zemřel v roce 1938, matka
Hedviga, 54 let, v domácnosti, sestra Katerina, 28 let, v domácnosti, její muž Martin Silberstein –
prodavač, žije někde v Americe. Do roku 1922 jsem byl doma, v letech 1922–1927 jsem chodil do národní školy, absolvoval jsem zde 5 tříd, v letech 1927–1934 jsem studoval na gymnáziu v Užhorodě,
zde jsem vychodil 8 tříd, v letech 1934–1939 jsem studoval na právnické univerzitě, kterou jsem
ukončil titulem doktor práv a politických věd. Po ukončení univerzity v Praze jsem se vrátil domů do
Užhorodu, neměl jsem práci, neboť přišli Maďaři a Židy jako právníky nezaměstnávali, navíc mě
znali jako komunistu, a kvůli tomu mě také nikdo nezaměstnal.
Otázka: 	Máte nějaké příbuzné nebo známé na území SSSR?
Odpověď: 	Příbuzné na území SSSR nemám, mám známého Leikfelder, žije ve městě Kamjanec-Podolskyj,
ul. Kirova 11, z Užhorodu odjel do Polska a potom se přestěhoval do SSSR.
Otázka: 	Máte příbuzné v zahraničí?
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Odpověď: 	
Nemám.
Otázka: 	Byl jste členem nějaké strany nebo organizace?
Odpověď: 	V letech 1933–1938 jsem byl členem Komunistické strany Československa, po příchodu Maďarů strana přešla do ilegality, a já jsem do poslední chvíle byl členem nelegální Komunistické strany Maďarska. V roce 1933, když jsem ještě studoval na gymnáziu, jsem se stal členem komunistické strany,
předtím jsem četl marxistickou literaturu a strana mě pověřila, abych agitoval mezi studenty, dvakrát
nebo třikrát jsme po nocích roznášeli komunistické letáky. Po skončení gymnázia v roce 1934 jsem
odjel do Prahy, kde jsem vstoupil do studentské organizace „nebohatých, ale pokrokových studentů“,
chodil jsem na chůze, demonstrace, do této organizace jsem vstoupil na základě povolení strany. Na
jedné z demonstrací v roce 1934, to byla demonstrace organizovaná komunistickou stranou proti
válce a fašismu, za jednotnou pracovní frontu, jsem byl pověřen, abych v davu vykřikoval hesla, což
jsem činil, a za to jsem byl zatčen československou policií a ve vězení jsem strávil 14 dní. Po odjezdu
z Prahy jsem dostal za úkol založit „společnost přátel Sovětské svazu“ v Užhorodě a jiných velkých
městech Zakarpatské Ukrajiny, byl jsem v kontaktu s ústřední organizací v Praze. Povedlo se mi
založit organizace v Užhorodě, Mukačevě, Berehově a Chustu. Neboť jsem z rodiny advokáta a protože jsem sám studoval na univerzitě a měl jsem známé mezi intelektuály, sbíral jsem peníze pro
organizaci. Na schůzi komunistické strany jsem (nečitelné– pozn. překl.) za práci „společnosti přátel
Sovětské svazu“ a dostával příkazy ohledně… další práce. Povedlo se nám vytvořit pevnou organizaci, probíhala shromáždění, na nichž jsme vykládali o Sovětském svaze, rovněž jsme vysílali svoje
delegace do Sovětského svazu, které po příjezdu informovaly ve svých městech o tom, co viděly
v Sovětském svazu. V roce 1934 jsem byl delegátem Zakarpatské Rusi na konferenci v Praze. Než
přišli Maďaři, pracoval jsem jako tajemník „společnosti přátel Sovětského svazu“. Vydávali jsme
noviny pod názvem „Svět sovětů“ v češtině a v maďarštině. Byl jsem dopisovatelem jiných novin, psal
jsem mezinárodní přehledy a články o Sovětském svazu. Během událostí ve Španělsku jsem byl
pověřen, abych založil „Svaz přátel demokratického Španělska“, sbírali jsme peníze, jídlo, oděvy
a posílali je do Španělska, a rovněž jsme pořádali shromáždění solidarity se Španělskem a vydávali
noviny „Španělsko“, já jsem tyto noviny redigoval. Když jsem studoval na univerzitě v Praze, měl jsem
volno od stranické práce, ale nejednou jsem dostal dopis, v němž mě žádali spojit se ohledně různých
otázek s ústředním výborem, což jsem také činil. Po příchodu Maďarů se naše komunistická strana
nerozpadla, ale přešla do ilegality, organizace měla strukturu pětičlenných skupin, já jsem byl v pětičlenné skupině Jury Steinera, sám jsem vedl svoji tříčlennou skupinu, celou dobu jsme dělali nelegální práci, já jsem vybíral peníze od příznivců komunistické strany a předával je Jurovi Steinerovi,
na základě jeho pověření jsem psal články do nelegálních novin vydávaných organizací. V dubnu
1940 začali členy nelegální komunistické strany zatýkat. V Užhorodě a vůbec v Maďarsku probíhalo masové zatýkání členů organizace a příznivců organizace. Byl zatčen vedoucí pětičlenné skupiny,
kam jsem patřil i já, a proto jsem se bál zatčení a musel jsem utéct z Užhorodu, odjel jsem do Budapešti a tam jsem strávil 14 dní v ilegalitě, pak jsem se ale dozvěděl, že zatýkají i v Budapešti. V Budapešti jsem potkal jednoho člena naší organizace, jeho jméno si nepamatuji, který byl za výkupné
propuštěn ještě před soudem, informoval mě, kdo byl zatčen a co kdo z nich řekl, také mně řekl, že
organizaci prozradil nějaký Turan, který byl jedním z vedoucích budapešťské organizace.
Otázka: 	Čí je dokument, který jsme vám vzali při prohlídce?
Odpověď: 	Od dubna 1940 jsem žil v ilegalitě a ukrýval se před policií. Z Budapešti jsem odjel do Miškovce,
tam jsem strávil několik dní, a odtud jsem odjel do Mukačeva, kde jsem žil pod jménem mého kamaráda, který dávno předtím odjel do Londýna – Akerman, tam jsem žil tři týdny a odjel jsem zpět
do Miškovce, kde jsem si změnil příjmení na Hardstein, tam jsem žil do 23. srpna 1940, ukrýval se
před policií, chtěli mě zde vzít do maďarské armády a hrozilo, že budu prozrazen, a tak jsem se
rozhodl odjet do Sovětského svazu.
Otázka: 	
Povězte, jak jste se dostal k hranicím?
Odpověď: 	V Miškovci jsem sehnal s pomocí svých kolegů falešnou legitimaci na jméno D. Steiner a díky ní jsem
se jako turista mohl dostat do hor, tedy k hranicím. 23. srpna 1940 jsem odjel z Miškovce a jel do
Chustu, z Chustu jsem se autobusem dostal do Synevyrské Poljany, tam jsem přenocoval, ráno jsem
se zaregistroval jako turista a dostal povolení k odjezdu do turistické ubytovny ve vesnici Černa-Ryka, a protože jsem neznal cestu, dali mi tam průvodce, ten mě dovedl na horu (název nečitelný – pozn.
překl.), a pak odešel zpět, na této hoře jsem potkal pastevce, který mě dovedl k hranicím, za což jsem
mu zaplatil 15 pengő, překročil jsem hranice a šel jsem dále do nitra území SSSR, kde jsem byl v okolí pohraniční vesnice Piskovo zadržen pohraniční stráží a poslán na jejich pracoviště.
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Otázka: 	S jakým cílem jste přišel do SSSR?
Odpověď: 	Do SSSR jsem přišel, abych se ukryl před policií a abych pracoval a žil v Sovětském svazu.
Otázka: 	Jste obviněn z toho, že jste nelegálně překročil státní hranice z Maďarska do SSSR. Přiznáváte svou
vinu?
Odpověď: 	Ano, přiznávám svou vinu v tom, že jsem nelegálně překročil státní hranice z Maďarska do SSSR.
Otázka: 	Co můžete doplnit ke své výpovědi?
Odpověď: 	
Doplnit ke své výpovědi nemůžu nic.
Protokol je podle mých slov zaznamenán správně, byl mi přečten nahlas v jazyce,
kterému rozumím, a na důkaz toho se podepisuji
Karoľ Vaš
Výslech vedl vyšetřovatel .................................. podpis

Dokument č. 4
Poltava, 2. leden 1941 – Vlastnoruční žádosti Karla Vaše o propuštění z vězení

Vlastnoruční žádosti Karla Vaše o propuštění z vězení
Народный комисариат внутренних дел Москва
Komisariát vnitřních děl Sovětského svazu v Moskvě
НародныйŽádost Karla Vaše o vyšetření své minulosti a o okamžitém propuštění na svobodu
Jméno: Vaš Karel Ignatěvič, rozený : Užhorod, Zakarpatská Ukrajina (nyní Maďarsko), 1916, národnosti židovské
Můj celý život a celá moje komunistická práce je podrobně napsaná v protokolech mých spisů.
Můj dosavadní život jsem věnoval komunistickému hnutí. Do Sovětského Svazu jsem přišel proto, poněvadž
v Maďarsku moje práce pro komunistické hnutí byla již nemožna, neboť policie vydala na mě zatykač, a kdyby mě chytla
byl bych býval odsouzen ke smrti.
Do SSSR jsem přišel nejenom proto, abych si zachránil život a abych pracoval pro komunismus, ale abych z pověření
zatčených mých soudruhů spolupracovníků informoval kompetentní místa o masovém arestování předních funkcionářů
a o důvodu zatýkání, totiž: že jeden z předních maďarských funkcionářů z mateřské země, soudr. Turay, je agentem
policie a že ten vyzradil maďarské policii naše soudruhy a organisace. Toto masové zatýkání bylo v dubnu 1940 v celém
Maďarsku, hlavně na Zakarpatské Ukrajině. Uchýlil jsem se do SSSR jako člen Komunistické strany, kterému se stala
práce v komunistickém hnutí v Maďarsku nemožnou, neboť mu hrozil trest smrti a jsa si vědom toho, že Komunistická
Internacionála pro takového zasloužilého komunistu zabezpečuje na teritoriu SSSR právo azylu. Jsem již 6 měsíců zatčen
a nemohu být dříve propuštěn na svobodu než se celá moje politická minulost celkem vyjasní. Vím, že mnoho tisíc a tisíc
lidí překročilo hranice SSSR bez povolení a jest třeba vyšetřit minulost těchto. Ale vím také že Vám není můj osud lhostejný, neboť v mé osobě se jedná o železném bolševíkovi, který svůj dosavadní život obětoval pro komunismus, pro něhož
i teď jsem kdykoliv hotov obětovat svůj život. Já jsem přišel do SSSR proto, neboť jsem se řídil direktívami Kominterny.
Ku svému výslechovému protokolu dodávám, že toho času žijí v SSSR následující soudruzi, kteří mě znají osobně anebo alespoň podle doslechu: Inženýr Langfelder, adresa: Kamanec-Podolsk, Elektrostancija, Kyrov ul. 11. (Zná mě osobně
i moji práci v Svazu přátel SSSR a v Společnosti přátel demokratického Španělska). Wasserman Samuel Karolovič,
umělecký kritik v museu ve Lvově, adresa: Lvov (Lemberg), Museum, který je mým strýcem a který má za ženu sestru Béla Kuna1, předního to maďarského komunistu. Poslanec Borkaňuk2, bývalý poslanec pražského parlamentu za
Podkarp. Rus. Soudr. Turjanica3, bývalý sekretář Rudých odborů na Zakarpatské Ukrajině, osobně známý z Užhorodu.
1 	Béla Kun (1886–1938), přední maďarský komunista, čelný představitel Maďarské republiky rad. Od roku 1928 žil v emigraci v SSSR.
Koncem 30. let byl obviněn z trockismu a během Stalinových čistek roku 1938 na neznámém místě popraven.
2	Olexa Borkaňuk (1901–1942), československý politik a komunistický poslanec Národního shromáždění republiky Československé, původem rolník z Mukačeva. V důsledku zákazu komunistické strany po r. 1938 byl nucen Národní shromáždění opustit. Během druhé
světové války byl popraven pro odbojovou činnost.
3 	Ivan Turjanica (1901–1954), původem kominík z obce Rjapiď na Podkarpatské Rusi. V roce 1924 vstoupil do KSČ. Od počátku třicátých let
spolupracovníkem NKVD. R. 1939 utekl do Sovětského Svazu. Od r. 1942 osvětový důstojník čs. vojenské jednotky v SSSR, kde začal sepa-
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Soudr. Varga, sekretář kom. strany na Zakarpatské Ukrajině, osobně známý z Užhorodu. Soudr. Václav Sinkule4, redaktor „Rudého Práva“ předního listu kom. strany v Československu v Praze, osobně mě známý z Prahy.
Soudr. Klement Gottwald5, vůdce Komunistické strany Československa, osobně známý když v roce 1937 letěl aeroplánem z Prahy do Moskvy přes Užhorod, nad Užhorodem jeho letadlo dostalo defekt, byl nucen přistát, přespal jednu noc
v Užhorodě, v hotelu „Berženi“, z kavárny jsem ho zavedl do Komunistického Dělnického domu, kde jsem s ním měl
dlouhý rozhovor o výsledku a příčinách španělské občanské vojny.
Doufám, že Národnímu komisariátu vnitřních děl SSSR není můj osud lhostejný. Prosím, aby podle možnosti byla
moje politická minulost co nejrychleji vyšetřena a v důsledku toho, abych byl okamžitě propuštěn na svobodu abych
mohl znova pracovat pro komunismus, pro něhož jsem můj dosavadní život obětoval, a pro něhož jsem vždy ochoten
svůj život obětovat.
Hranice jsem sice přestoupil nezákoně, ale ve smyslu direktiv Kominterny, která se mnou má disponovat a která
má vyzkoumat moji politickou minulost. Prosím, aby se Komisařství vnitř. děl SSSR obrátilo na československou
a maďarskou větev Kominterny.
Doufám, že mé žádosti bude okamžitě vyhověno, já ihned na svobodu propuštěn a předán do dispozic Kominterny.
S bolševickým pozdravem
Vaš Karel Ignatěvič
Poltava, vězení
1941. I. 2.
Komunistické Internacionále – Československé sekci Moskva
Žádost Karla Vaše o vyšetření své minulosti.
Moje jméno: Vaš Karel Ignatovič
Rozený: v Užhorodě (Československo, Podkarpatská Rus) dne 20. III. 1916. Národnosti židovské.
Zaměstnání: advokátní koncipient.
Můj život: po návštěvě obecní školy v Užhorodě, jsem navštěvoval české gymnasium v Užhorodě. Maturu jsem složil
v roce 1934. Jako sedmý gymnasista byl jsem pro svou politickou dospělost přijat za řádného člena Československé strany Komunistické v Užhorodě. Moje členství tedy začíná rokem 1933. V roce 1934 jsem se zapsal v Praze na právnickou
fakultu Karlovy university v Praze. Doktorát jsem získal v únoru 1939. Za celou tu dobu jsem bydlel v Užhorodě a jenom
před zkouškami jsem se zdržoval 3–6 měsíců v Praze. Jako vysokoškolák jsem byl členem „Jednoty nemajetných a pokrokových studentů“ v Praze. Jako takový jsem prováděl Komunistickou agitaci na své universitě a zúčastnil se čile práce
pražského komunistického hnutí. Jelikož moje stálé bydliště bylo město Užhorod, zůstával jsem stále členem Komunistické strany v Užhorodě a když jsem se zdržoval v Praze za účelem složení zkoušek, to jsem na to vždy měl povolení
od své strany. V roce 1934 jsem obdržel od strany rozkaz organisovat v Užhorodě a na Podkarpatské Rusi odbočky
„Svazu přátel SSSR“6. Podařilo se mi organisovat pobočky v Užhorodě, Mukačevě, Berehově a Sev… (nečitelné). Byl jsem
sekretářem užhorodské pobočky a zemským sekretářem všech odboček „Svazu přátel SSSR“ na Podkarpatské Rusi.
Mojím přičiněním se stala užhorodská odbočka nejlépe fungující odbočkou v celém ČSR. V roce 1936 (1935) jsem zastupoval v Praze na celostátní konferenci odboček Svazu přátel SSSR Zemi Podkarpatoruskou jako její zemský sekretář.
Byl jsem též dopisovatelem a rozšiřovatelem „Světa Sovětů“7. V Užhorodě a na Podkarpatské Rusi byla zdařilá propa-

ratistickou propagandu mezi Rusíny. Po vstupu jednotky na území Podkarpatské Rusi, zde vedl pod taktovkou SSSR protičeskoslovenskou
kampaň. R. 1944 stanul v čele tzv. Národní rady samozvaného státu Zakarpatská Ukrajina. Po válce vykonával funkce prvního tajemníka
oblastního výboru VKS(b) SSSR, člena ÚV KS(b) Ukrajiny a poslance Nejvyššího Sovětu SSSR. Počátkem roku 1948 byl odvolán z funkce
prvního tajemníka oblastního výborů strany a odstaven do funkce předsedy oblastního sovětu bez valných pravomocí.
4 	Václav Sinkule (1905–1942), český komunistický novinář a aktivista. V letech 1935–1938 působil jako redaktor Rudého práva. V roce
1936 byl zpravodajem RP ve Španělsku. Po roce 1938 byl aktivním představitelem 1. ilegálního ústředního vedení KSČ. Pro odbojové
aktivity byl v roce 1941 zatčen Gestapem a r. 1942 popraven.
5 	Klement Gottwald (1896–1953), československý komunistický politik, v letech 1948–1953 prezident ČSR. Po zákazu Komunistické
strany v roce 1938 emigroval do Sovětského svazu. Zpět do Československa se vrátil 10. května 1945.
6 	Svaz byl založen 29. dubna 1931 v Praze. Jedním z iniciátorů byl i novinář Julius Fučík. Kromě vydávání časopisu Svět sovětů, se činnost
Svazu soustředila na pořádání výstav a přednášek o Sovětském svazu. V období první republiky se svaz pohyboval na hraně legality.
V období Protektorátu byl zakázán. Od roku 1948 dále pokračoval pod názvem Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP).
7 	Časopis Svazu přátel SSSR vycházel v letech 1932–1938 a 1945–1948. V období 1948–1968 vycházel pod názvem týdeník Svazu československo-sovětského přátelství, od roku 1968 jako Svět socialismu.
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gace SSSR hlavně mým osobním přičiněním, neboť jsem věnoval každý svůj čas tomu (škrtnuto) té věci.
Při vypuknutí španělské občanské války jsem byl stranou pověřen založit na Podk. Rusi odbočku „Společnosti přátel
demokratického Španělska“.
Založil jsem odbočky v Užhorodě, Mukačevě a Berehově. Organisoval jsem zdárně propagandu demokratického
Španělska. Organisoval jsem materiální pomoc v prospěch republikánské vlády. Byl jsem dopisovatelem a rozšiřovatelem
časopisu „Španělsko“. V roce 1936 jsem zastupoval zemi Podkarpatskou Rus na celostátním sjezdu sekretářů poboček,
a to jako sekretář užhorodské pobočky a také jako zemský sekretář na Podkarpatské Rusi.
Po rozpadu ČSR jsem zůstal v Užhorodě, který připadl Maďarsku. Organisace byla reorganizována, neboť strana se
stala ilegální. Byla provedena důkladná čistka nespolehlivých členů. Já jsem zůstával nadále ve straně v Užhorodě.
Byl jsem vedoucím jedné buňky a byl jsem pověřen specielně těžkými pracemi, jako rozšiřování letáků, bleskovou
agitací na vesnicích, agitační prací mezi intelektuály, organisování peněžitých pomoci pro …anu mezi pokrokovou
inteligencí. Mimo to jsem se stal redaktorem ilegálního časopisu maďarského „Munkas Ujság“ (Dělnické noviny), který
byl pokračovatelem úředního našeho orgánu na Podkarpatské Rusi, za režimu, legálního Munkás Ujság.
V roce 1940 v dubnu bylo provedeno masové zatčení našich členů v Užhorodě, Mukačevě, Berehově, Chustu, v Košicích
a na celé Podkarpatské Rusi i v maďarské mateřské zemi. Šťastnou náhodou se mi podařilo utéci před zatýkáním a žil
jsem pod falešnými jmény do měsíce srpna 1940 na různých místech v Maďarsku. Police vydala proti mně zatykač a byla
v držbě mé fotografie. Moji spolupracovníci z Užhorodu byli zatčeni, odvezeni do Budapešti a postaven před vojenský
soud, což znamená podle maďarských zákonů trest nejméně žalář 10 roků anebo doživotní vězení anebo dokonce
i trest smrti neboť všichni byli obžalováni pro velezradu, pro spojení s cizí mocností, pro špionáž, pro nezákonnou komunistickou propagandu a organisování atd. Protože i moje „vina“ na této práci byla dokázána (soudruzi byli tak dlouho
mučeni až se přiznali) hrozilo i mně trest nejméně žaláře na 10 roků. V srpnu Maďarsko mobilizovalo svou armáda
proti Rumunsku, zavedli statarium čili vojenský stav a mě též povolali do vojska. Moji soudruzi spolupracovníci, kteří
byli zatčení poslali pomocí jednoho na kauci propuštěného soudruha vzkaz, abych se jen ukrýval a jelikož se stalo pro
mě nemožným pracovat dále v kom. hnutí, abych se uchýlil do Sovětského svazu a tam informoval kompetentní místa
o tomto masovém zatýkání předních funkcionářů a o důvodu zatýkání, totiž: jeden z předních maďarských funkcionářů
v mateřské zemi, jména Turay je agentem policie, a ten vyzradil maďarské policii naše soudruhy a organisace. Když
jsem uvážil, že dále již v Maďarsku vykonat pro stranu nemohu, že mi hrozí zatčení a trest nejméně 10 roků a po zavedení vo.. stavu ( výjimečného stavu) pro nedostavení se do vojska trest smrti a hlavně potom po obdržení vzkazu mých
zatčených spolupracovníků, jsem v přestrojení turisty pod falešným jménem, jsa v držbě falešné legitimace turistické
překročil nelegálně hranici do SSSR. Zatkli mě sovětské vojenské hlídky dne 20. srpna 1940 a od té doby jsem stále ve
vazbě.
Uchýlil jsem se do SSSR jako člen komunistické strany, kterému se stala práce pro Komunismus nemožnou, neboť mu
hrozil trest smrti a jsa si vědom toho, že Komunistická Internacionála pro takového zasloužilého komunistu zabezpečuje
na teritoriu SSSR právo asylu. Jsem tedy již 6 měsíců zatčen a nemohu býti dříve propuštěn na svobodu, než moje celá
politická minulost celkem vyjasní.
Jako poznámku uvádím následující: toho času v SSSR žijí následující soudruzi, kteří mně osobně anebo podle doslechu znají: Inženýr Langfelder, adresa jeho: Kamanec-Podolsk, Elektrostancija, Kyrov ul. 11. (Zná mě osobně i moji práci
v Svazu přátel SSSR a v Společnosti přátel demokratického Španělska8). Wasserman Samuel, umělecký kritik v museu
ve Lvově, adresa: Museum, Lvov (Lemberg), který je mým strýcem a která má za ženu sestru Béla Kuna, předního to
maďarského komunistu. Soudr. poslanec Borkaňuk, býv. poslanec pražského parlamentu za Podkr. Rus. Soudr. Turjanica, býv. sekr. Rudých odborů na Podkr. Rusi. Soudr. Varga, sekretář strany na Podkr. Rusi. Soudr. Václav Sinkule,
redaktor „Rudého Práva“, osobně mě známý z Prahy. Soudr. Gottwald, vůdce KSČ, býv. posl.; osobně známý, když v roce
1937 letěl z Prahy aeroplanem do Moskvy přes Užhorod, nad Užhorodem jeho letadlo dostalo defekt, byl nucen přistát,
přespal jednu noc v Užhorodě, v hotelu „Berženi“, z kavárny jsem (jsme) ho zavedli do Dělnického domu, kde jsem s ním
měl dlouhý rozhovor o výsledku a příčinách španělské občanské vojny. Snad se na mě pamatuje: jsem nižší postavy,
nosím brejle. V Dělnickém domě si mi stěžoval, že mu není dobře v důsledku defektu a pádu letadla.
atd.

8 	Společnost přátel demokratického Španělska. Vznikla v roce 1937 z dřívějšího Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku. Jejím
cílem byla podpora španělských republikánů a informování o situaci ve Španělsku. Společnost byla zrušena v roce 1939 po okupaci
Československa.
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Vážení soudruzi!
Doufám, že Vám není můj osud lhostejný. Prosím Vás, abyste podle možnosti co nejrychleji podali informaci kompetentním sovětským orgánům o mé minulosti, abych se čím dřív dostal na svobodu, abych mohl znova pracovat pro
komunism, pro něhož jsem doposud obětoval svůj život, a pro něhož jsem i teď ochoten obětovat kdykoliv svůj život.
Děkuji Vám.
Poltava,
1940. 1. II.9

S bolševickým pozdravem
Vaš Karel Ingatěvič

Dodatek: V listopadovém nebo prosincovém čísle časopisu „Španělsko“ 1936-ho ročníku je fotografie výše uvedeného
kongresu „Společnosti dem. Španělska“, který se konal v Praze na Perštýně v Odborovém domě. Já jsem na fotografii
v pravém rohu na kraji, nosím brýle a mám knírek.10 Na tomto kongresu jsem měl též referát. Snad se na mě soudr. prof.
Nejedlý pamatuje.
Obrátit !!!
Dodatková žádost: Jelikož nemám disposici více papíru a času, žádám Vás drazí soudruzi, abyste tuto moji žádost
tlumočili a předali též Maďarské sekci Komunistické Internacionály, po případě jiným orgánům Kominterny, majícímu
na starost území Zakarpatské Ukrajiny (býv. Podkarpatské Rusi).
Nežádám laskavost anebo protekci, je Vaší bolševickou povinností, abyste vyšetřili a vyjasnili moji politickou minulost, abych se čím dřív dostal na svobodu a čím dřív neochvějně, jako doposud, bojoval ve Vašich řadách za vítězství
komunismu na celém světě. Děkuji.
Vězení v Poltavě,
dne 2. I. 1941

Práci čest.
Vaš Karel Ingatěvič

Dokument č. 5
Stanislavov, 10. únor 1941 – Rozhodnutí zvláštního zasedání NKVD o uvěznění Karla Vaše

Výpis z protokolu č. 18
zvláštního tribunálu při Národním komisariátu vnitra SSSR
ze dne 10. února 1941
VYSLECHLI

ROZHODLI

Věc č. 29046/UNKVD Stanislavské oblasti týkající

Karoľa Ignatoviče VAŠE za nelegální překročení

se obvinění Karoľa Ignatoviče VAŠE, nar. 1916 ve městě

státních hranic uvěznit do pracovního tábora na

Užhorod /Maďarsko/, Žid, maďarský občan, z rodiny

období TŘÍ let, počínaje 26. srpnem 1940.

advokáta, doktor práva a politických věd

USSR – 7/13, 12034 ze dne 21/2 41
Vorkutsko-Pečorský pracovní tábor
Razítko

Velitel sekretariátu zvláštního tribunálu
při Národním Komisariátu Vnitra SSSR
Podpis

9

Autor dopisu mylně uvádí datum, správně má být 2. 1. 1941.

10 Viz fotografie na str. 88, publikovaná in: Španělsko, č. 8, 1. 12. 1937, s. 14.
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Dokument č. 6
Inta, 4. leden 1943 – Potvrzení o propuštění Karla Vaše z Intského pracovního tábora do Buzuluku

POTVRZENÍ
NKVD-SSSR
Hlavní správa táborů pro stavbu
železnice
INTINSKÝ PRACOVNÍ TÁBOR
A STAVBY
Oddělení druhé
4. ledna 1943
č. 521160

Žadatel Karoľ Ignatovič Vaš, narozen 1916 v Užhorodě, Maďarsko, je na
základě nařízení Prezidia Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 19. listopadu 1942
jako československý občan amnestován. Je oprávněn volně žít na území
SSSR s výjimkou pohraničního pásma, zakázaných zón, vojenských území
a měst se zvláštním režimem první a druhé kategorie.
Občan K. I. Vaš je odeslán na vybrané místo pobytu do Buzuluku, Čkalovská
oblast.
Potvrzení platí TŘI měsíce a bude vydáno výměnou za pas.
Výše uvedené se stvrzuje podpisem a razítkem.
Zástupce velitele správy Intinstroje NKVD
Nadporučík st. bezp. /Saťukov/
Velitel OURZ Intinstroje NKVD /Fedorenko/podpis

Potvrzení o propuštění Karla Vaše
z gulagu ze dne 4. ledna 1943
Zdroj: DAZO

Dokumenty NKVD přeložila
Mgr. Jiřina Dvořáková
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Dokument č. 7
Praha, 2012, 3. leden – Záznam rozhovoru Adama Hradilka s Karlem Vašem k dokumentům uloženým v Oblastním
archivu Zakarpatské oblasti a jeho internaci v SSSR
Pocházíte z Užhorodu. Co vám z města utkvělo
v paměti?
Město je to krásné a jeho středem protéká řeka Už. V centru je přes řeku most a pod ním uměle vytvořený levý
břeh. Já jsem, když tam byla maďarská okupace, ještě
s jedním klukem připlul v noci na loďce, měli jsme s sebou červenou barvu, štětec a na ten břeh jsme namalovali heslo: Ještě bude první máj! Druhý den z toho byl ve
městě cirkus, no páni. Nikoho nechytli. Po cestách třeba projížděly vojenské vozy, tak my jsme nasypali na
hlavní silnice hřebíky. Anebo jsme přestřihávali telefonní dráty. Takové věci jsme dělali.
Jak vzpomínáte na rodiče?
Bydleli jsme na Masarykově náměstí v centru Užhorodu.
Otec byl právník. Byl advokátem malých lidí. Zemřel na
infarkt už před válkou. O politiku se nestaral. Byl to
maloměšťák. Pokud jde o matku, vím pouze mlhavě, že
pocházela odněkud z Brněnska. Společně s mojí sestrou
Kateřinou byla v roce 1944 zavlečena do Osvětimi, kde
obě zahynuly.
Světili jste doma židovské svátky?
Ne. Otec byl pokrokový. Ani jsme nedrželi košer.
Kdy jste se rozhodl odejít do Sovětského svazu?
Odpor proti okupačnímu maďarskému režimu byl tak
silný, že maďarské orgány přikročily k represím. Pozatýkali mé spolubojovníky, kteří se zúčastnili ilegálního
odboje. I mně hrozilo zatčení. Tak jsem utekl přes Karpaty. Hory pro mě nebyly cizí. Byl jsem opatrný, znal jsem
abecedu ilegální činnosti. Překročil jsem hranici na polské území okupované sovětskou armádou.
Jak vás Sověti přijali?
Zatkli mě v lese. Pak mě odvezli do jednoho menšího města. Sovětským orgánům jsem vylíčil slušně, podle pravdy,
všechno, co jsem dělal. A oni, musím vám říct, že oni se
mě prstem nedotkli. Chovali se slušně, ovšem podle jejich
předpisů. No já jsem ale musel sekat dobrotu, dělat to, co
chtěli.
Vyslýchali vás dlouho?
Nevím, moc toho nebylo. To byli nezkušení mladí lidé.
Zaučovali se.
Jak dlouho jste byl ve vězení?
Prosím vás, nezapomeňte, že mám Parkinsonovu nemoc.
Některé věci zapomínám. Vím, že jsem byl krátce v Kyjevě. Přes noc jsem stál v mrazu na dvoře jen v letních
šatech a polobotkách. Pak mě vezli přes Kyjev na sever
do cípu Komi. Když jsme vystoupili z vlaku, pokračovali jsme pěšky ve sněhu do lágru. Šli jsme den, dva, nevím.
Já jsem šel ve sněhu v polobotkách. Nic jiného jsem neměl.
Ovšem v tom lágru jsem časem dostal sovětské válenky.
Filcové boty.
Jak ten tábor vypadal?
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Bylo to takzvané pokusné zemědělské družstvo. Nebylo
nijak ohraničené. Bydleli jsme v zemljankách. Pamatuju
si, že tam nezapadalo slunce. Bylo neustále takové šero,
ve dne v noci.
Kolik lidí žilo v jedné zemljance?
Různě. Tak sto, sto padesát, padesát, podle velikosti.
Můžete popsat, jak taková zemljanka vypadala
uvnitř?
Byla tam kamna a palandy, takové dřevěné konstrukce.
To bylo zlé.
V čem to bylo zlé?
Protože když jste neměl plášť nebo nějaký oděv, tak jste
neměl pod sebou nic než prkna.
Neměli jste matrace nebo aspoň seno?
Nezapomeňte na jednu věc. Všechno bylo ve stadiu vzniku a budování a ve stavu válečném. Vždyť Sovětský svaz
byl napaden. Všechno bylo na prvním místě pro armádu.
V druhé řadě bylo obyvatelstvo. Vždyť to strádalo také.
My jsme byli jenom vězňové.
Kolik mohlo být v lágru vězňů?
Kde jsem byl já, bylo asi devět set až tisíc vězňů, z toho
asi sto žen. Někteří tam byli několik měsíců, několik let
a byli tam i lidi, kteří dostali deset let. Pamatuji si, že
nejtěžší tresty byly deset, patnáct let.
Bavili jste se spolu, z jakých důvodů byl kdo uvěz
něn?
Prosím vás, ne. Ale sem tam se neslo, že z politických
důvodů.
Ženy tam žily s muži dohromady, nebo měly nějaké
zvláštní oddělení?
Ne, ale byly oddělené ženské a mužské zemljanky. Styk
mezi nimi však nebyl zakázaný.
Pokračovaly v táboře výslechy?
Ne. Aspoň tam, kde jsem byl já. Ale tam byla situace taky
zajímavá. Ten tábor řídili zčásti vězňové. Nad nimi byl
orgán státní moci. Nejvyšší hospodářský orgán, vedoucí družstva, byl ukrajinský nacionalista. Ale státní moc
zastupoval v táboře poručík NKVD.
Jaký byl v táboře denní režim?
Pracovalo se deset až dvanáct hodin. Záleželo na tom,
jaké bylo období. Nezapomeňte, že tam, kde jsem byl já,
zima trvala dlouho. Tam vlastně jaro a podzim neexistovaly. Pěstovali jsme brambory a různé plodiny. Zkoušela se tam zemědělská výroba v těžkých klimatických
podmínkách. Dokonce tam pěstovali tabák. Přechod mezi
létem a zimou přišel prudce. Odpoledne ještě v šest v sedm
hodin bylo teplo a v devět byl najednou mráz. No a když
začalo to zimní období, tak nebyla tma, ale šero. Na práci se chodilo buď samostatně, nebo po skupinách. Skupinu vždy hlídala stráž. Ale ani jednou jsem nebyl fyzicky inzultován nebo týrán. Ale vím, že v lágru byl karcer.
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Jak vypadal karcer v lágru?
To netuším. Ale vím, jak vypadal v Československu.
Zažil jsem ho na Ruzyni, kde jsem zhubl o osmnáct kilo.
Co jste dělali v zimě za práci?
Kácelo se dřevo a potom se připravovaly zemědělské
produkty na teplejší období. Ještě byl mráz, a už v zemljankách začaly růst sazenice. A jak se začalo počasí měnit, tak se zasadily venku.
Jak to bylo v táboře s hygienou?
Byla tam takzvaná baňa. Voda pochopitelně netekla.
Když byla nařízena koupel, každý dostal dřevěný kýbl
horké a studené vody. Každým deci vody se šetřilo. To
se dělo vždycky třikrát měsíčně.
Co jste nosili za oblečení?
Záleželo, jaké období bylo, jestli letní nebo zimní. V zimě se
nosily „tělogrejky“ a vatou podšité kalhoty. Ženy to měly
úplně stejné. Knoflíky neexistovaly. Místo knoflíků byla
jenom tkanička.
Existovala v táboře nemocnice?
Byl tam vrač, něco mezi sestrou a lékařem, který vykonával lékařskou praxi.
Žily v táboře děti vězňů?
Byly tam děti, ale jestli byly těch odsouzených a nebo
jestli to byly děti svobodných občanů, vám neřeknu.
Někdo byl třeba odsouzen na rok a půl. Pak byl osvobozen, ale musel zůstat na místě a většinou dělal tu
samou práci. To nebylo tak jako normálně, že můžete
jet, kamkoliv chcete. Nešlo opustit místo, kde měl člověk stálé bydliště, a přestěhovat se. Musel mít nějaké
povolení. To nešlo.
Bylo těžké takové povolení získat?
Ano. S bumážkama to bylo těžké. A dneska máte život
bez bumážky?
Mám pas a můžu cestovat svobodně kamkoliv po
světě, tedy snad kromě Severní Koreje.
Dobře, uvádíte Severní Koreu. Prosím vás, listujte dál.
Existovalo carské Rusko. A v carském Rusku to bylo?
Tam byl okresní správce. Ve dne v noci koloval v tom
svém rajonu a hlídal každý šustnutí. To nejlíp poznáte,
jestli jste četl literaturu. Gorkij to popisuje úplně mistrně.
Chcete omlouvat represe v Sovětském svazu situa
cí v carském Rusku?
Nechci. Ale musíte znát vývoj, jaká byla místní tradice
a hlavně jaká byla praxe.
Skamarádil jste se tam s někým?
Já jsem spal na palandě vedle polského plukovníka. A byl
to slušný, vzdělaný, inteligentní člověk na výši. Měl jsem
tam rovněž přítelkyni, ta dostala deset let. Poněvadž
byla manželkou účetního, který byl odsouzen za zpronevěru. A to její odsouzení bylo zdůvodněno tím, že z toho
měla osobní prospěch. Tak za osobní prospěch deset let.
Byla hezká, velmi slušná, inteligentní, chápavá.
Jak se jmenovala?
To vám neřeknu.
Byla z Československa?

Ne. Ruska nebo Ukrajinka, nevím přesně. To bylo v době,
kdy ukrajinština již byla, abych tak řekl, převálcovaná
ruštinou. Takže málokterý ukrajinský inteligent mluvil
správnou ukrajinštinou.
Vy víte, jak se jmenoval ten polský důstojník, pa
matujete si třeba na jeho jméno?
Nevím. Ještě si pamatuju na jeho zajímavý čtverhranný
klobouk.
Proč byl v táboře?
Nevím. Ale podle mého názoru a podle mých zkušeností se tam dostal náhodou, prostě kiksem, chybou, nedopatřením orgánů NKVD rozhodujících o jeho osudu. Jak
skončil výkvět polské armády? To vy znáte, to vám nemusím říkat, protože to je veřejné tajemství.
Víte, co se stalo s vaší přítelkyní z lágru?
Nevím. Já jsem byl propuštěn a byl jsem šťastný, že jsem
se dostal do Buzuluku, a nemyslel jsem na to. To nebyla
první ani poslední žena, s kterou jsem v životě měl vztah.
Život šel dál.
Kdy jste vlastně měli čas na sebe? Pracovali jste
každý den deset až dvanáct hodin...
Ona byla zařazena na zemědělské práce. Okopávala,
sázela. V zimním období připravovala setbu. Ale v neděli se nepracovalo. Později začalo být volno i v sobotu
odpoledne. No a to jsme se pochopitelně mohli stýkat.
Stalo se, že by v lágru některá z žen porodila?
Byly takové případy, ale ty byly izolovány v nemocnicích,
ovšem dávali jim potom zvláštní stravu, mléko atd. Mléko a vybranou stravu. My jsme dostávali černý chleba,
ony dostávaly bílý chleba. Měly zvláštní příděl mléka.
Náš tábor měl stáje na koně a na krávy.
Vaše přítelkyně v táboře neotěhotněla?
Prosím vás, nezlobte se na mě, ale ta otázka svědčí o tom,
že základní věci neznáte. Způsob života v lágru neposkytoval podmínky, aby žena mohla otěhotnět.
Proč?
No tak se zeptejte nějakého lékaře. Já nejsem lékař. Ženy
v lágru neměly menstruaci.
Pro řadu lidí zkušenost pracovních táborů zname
nala zpochybnění víry v sovětský režim. Když vi
děli, že tam jsou bezdůvodně vězněny tisíce lidí.
Vyvolalo to ve vás nějaké pochybnosti?
Ne.
Hovořil jsem s řadou Rusínů, kteří utíkali do SSSR
jako komunisté...
Lidi, kteří utekli do Sovětského svazu z Podkarpatské
Rusi, byli většinou nepolitičtí. Sovětská zkušenost, sovětská realita z nich dělala myslící lidi. Jedni se rozhodli pro, a to byla ta část většinová, a druhá část byla
proti.
Pro spoustu lidí bylo otřesné zjištění, že sovětský
režim je schopný vybudovat takový represivní sys
tém, který věznil nevinné lidi.
Nevinné lidi? Podle čeho soudíte, že se jednalo o nevinné lidi? Otázka je, zda jim šlo o skutečnou demokracii,
nebo si ji chtěli vynutit násilím.

paměť a dějiny 2012/03

Vaš_dokumenty_V.indd 83

83

10/3/12 12:50 PM

dokumenty

Nebyl to právě Sovětský svaz, který přetvářel spo
lečnost násilným způsobem? Věznil miliony lidí
v táborech. Vámi stejná zkušenost neotřásla?
Ne. Něco se mi líbilo, něco se mi nelíbilo. Ovšem já jsem
vždycky hledal konečný cíl. Konečný cíl byl co? Vyhnat
z demokratického Československa nacisty. Myslíte, že
masarykovské Československo pracovalo stoprocentně
správně? Málo lidí bylo při těch různých politických
akcích, demonstracích, stávkách zastřeleno?
Vy sám jste se ocitl v jednom z táborů, který byl
součástí rozsáhlého systému po celém Sovětském
svazu, kde bylo vězněno obrovské množství ne
vinných lidí. Někteří se tam ocitli z politických
důvodů, ale značná část tam byla naprosto ne
vinně.
A odkud to víte, vy jste to zažil sám, že to víte?
Tento jev popisují i oficiální historici v dnešním
Rusku.
Nevím, o jakém jevu hovoříte. Ale musíte znát sovětskou
minulost, poměry v carském Rusku, číst klasiky z carského Ruska. Každé období žádá vysvětlení. Žádá analýzu z různých hledisek. Ale prosím, předem určovat
výsledek závěrů, to nelze. To musíte znát dokonale
podstatu.
Proto také vedu rozhovory s lidmi, kteří to období
zažili.
Nezapomeňte na to, že z Podkarpatské Rusi odešlo do
Sovětského svazu takových patnáct dvacet tisíc lidí. Vy
znáte názory několika set. Já jsem mezi nimi vyrostl a nesl
jsem tu tíhu, kterou oni nesli. A řeknu vám jednu věc.
Když jsem přišel do Buzuluku, musel jsem se registrovat
ve stranické organizaci. Víte, kdo pro mě hlasoval? Rusíni, kteří mě znali podle práce. A oni přehlasovali ty,
kteří se potom vydávali za zástupce většiny.
Jak jste se dostal do Buzuluku?
Když jsem projevil vůli vstoupit do armády, sovětské
orgány mě propustily. Takže tři roky jsem neodpykal,
už před vypršením trestu mě uvolnili do československé
armády. Jeli jsme celá skupina z toho sovchozu normálním vlakem. Dostali jsme s sebou na cestu chleba, sůl,
slané rybičky a trošku cukru. A na těch sovětských
stanicích byl bezplatně poskytnut každému, kdo chtěl,
kypjatok, vařící voda. Kdo měl, mohl si udělat čaj.
Někteří lidé, například František Polák nebo Karel
Goliath, se po propuštění do Buzuluku do lágrů
opět vrátili. Pamatujete si na tyto lidi?
Jistě, pamatuju.
Dochovaly se archivní materiály podepsané Lud
víkem Svobodou, který tyto lidi vydává NKVD. Proč
byli vydáni NKVD?
Každý si musí utvořit názor sám. Řeknu vám, že byli
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takový nebo onaký, a někdo to zneužije. Pochopitelně
že názor mám. Já jsem také historik.
V minulosti jste uvedl, že jste v lágru spolupraco
val s NKVD na odhalování nepřátelských elemen
tů. Jak ta spolupráce vypadala?
Ne, prosím vás, já nevím, co máte na mysli, ale předpokládám, co máte na mysli.
Na kolik let byla odsouzena vaše přítelkyně v lágru?
Deset let za to, že její manžel spáchal podle soudu, který ho soudil a odsoudil, zpronevěru v práci a ona prý
z toho měla užitek. Deset let. Jako právník musím říct,
že to hapruje.
Tato informace ve vás nevyvolala pochybnosti
o sovětském systému?
Ne, prosím vás, vůbec ne.
Takových lidí byly miliony. Vám to nepřišlo zvlášt
ní?
Uvědomte si, že v různých zemích, u různých národů
existují různé tradice.
Po roce 1948 se tato tradice a praxe přenesly do
Československa. Byly postiženy tisíce nevinných
lidí. Vy sám jste se na tom podílel a zároveň byl věz
něn. Proto mě zajímá, kde se ve vás bere skálopev
né přesvědčení, že ten režim byl správný.
A carismus byl správný, nebo nesprávný? Až získáte víc
zkušeností, až získáte větší přehled o věcech, tak podle
toho se bude měnit váš názor na všechno. Nic není stálé. Nic není dané na věky věků. Lidé i názory se mění. Já
jsem vám řekl mnohé věci, které vám určitě nesedí. Není
mým zvykem, abych vám říkal něco jiného, než co si
myslím. Jestli objevím nové skutečnosti, možná že ty
názory poopravím. Jsem přesvědčený o svých názorech.
A jestli mně poskytnete jinou skutečnost, zásadní, já
jsem ochoten vždycky názory změnit.
Já jsem vás nepřišel přesvědčovat o nějaké jiné
pravdě. Já jsem naopak přišel vyslechnout si vaši
zkušenost se sovětskými lágry a dozvědět se, jaký
na vás měla vliv.
Ale nezapomeňte na to, že já jsem školený, relativně
školený, možná ne ve všem, ale relativně školený intelektuál. Myslící tvor. A jsem vždycky ochoten změnit
svoje názory. Jaký si myslíte, že vaše práce bude mít
výsledek? Změníte situaci?
Já tady nejsem od toho, abych měnil situaci.
Kladete si nějaké nemožné cíle, nemožné naděje?
Ne, mým cílem je vyhledávat lidi, kteří mají zku
šenost se sovětskými pracovními tábory.
Získat zkušenost…
A zprostředkovat ji ostatním. Jiné ambice nemám.
Na to já už nemyslím, to už je passé. Pane, mějte se moc
hezky, přeji vám všechno nejlepší.
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Karel Vaš v SSSR

Titulní strana vyšetřovacího spisu NKVD vedeného na Karla Vaše

Zdroj: DAZO
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První strana žádosti Karla Vaše o propuštění adresované moskevskému vedení NKVD
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Zdroj: DAZO
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Karel Vaš v SSSR

Titulní strana obžaloby Karla Vaše za ilegální přechod hranice do Sovětského svazu vypracovaná 2. října 1940 ve Stanislavově
Zdroj: DAZO
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2

3

5
1. Fotografie Karla Vaše pořízená krátce po
zatčení v roce 1940 ve věznici NKVD v Nadvorně
2. Karel Vaš v roce 1945 v Žilině
3. Členská legitimace KSČ Karla Vaše podepsa
ná předsedou KSČ Klementem Gottwaldem
a ústředním tajemníkem Rudolfem Slánským
4. Zasedání Společnosti demokratického
Španělska v Praze na Perštýně. Karel Vaš vpravo
na kraji s knírem. Na tuto fotografii se Vaš
odvolává v dopisech NKVD z vězení, viz Doku-
ment č. 4.
5. Karel Vaš v 90. letech
Foto: DAZO, archiv Post Bellum a autora
4
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