příběh 20. století

Sovětský svaz před soudem
ve Francii a české souvislosti
J a r o s l av F o rmá nek

V létě 2011 nalezl Adam Hradilek v archivu OSN výpověď bývalého vězně gulagu
Františka Poláka učiněnou před pařížským soudem, který v roce 1950 projednával
při o věrohodnost zpráv o sovětských pracovních táborech. Ve chvíli, kdy zjistil, že
v Paříži žije osoba, proti které tehdy Polák svědčil, požádal publicistu Jaroslava
Formánka o pomoc při zpracování celého případu. Výsledek jejich bádání je rozdělen
na tři části. V úvodní studii Formánek pojednává o soudních procesech, které
proběhly ve Francii a zásadním způsobem přispěly k povědomí západní veřejnosti
o sovětském represivním režimu. Následuje rozhovor s bývalým komunistickým
novinářem Pierrem Daixem, jehož článek se stal předmětem jedné z výše zmíněných
soudních pří. Na závěr pak otiskujeme přepis výpovědi Františka Poláka.
Na přelomu čtyřicátých a padesátých
let minulého století proběhly v Paříži
dva soudní procesy, v nichž se před
západním justičním tribunálem poprvé projednával komunistický teror
a nelidské podmínky v sovětských
„převýchovných“ táborech.
Dlužno zdůraznit, že soudy se v obou
případech zabývaly žalobami o nactiutrhání a pomluvami konkrétních
osob, a byly proto striktně vymezeny
jako kárná řízení. Sovětský svaz nebyl
ani v jednom procesu oficiálně obžalován či z něčeho viněn. Předmětem
soudního šetření se tato země přesto
stala, neboť žalující strany přinesly
důkazy o mizérii sovětského společenského zřízení, nedodržování lidských
práv, a především o jeho policejně-represivním charakteru založeném na
otrocké práci většinou nevinně vězněných lidí v krutých podmínkách. Což
právě vehementně popírali členové
Francouzské komunistické strany
(Parti communiste français – PCF).
Oba procesy tak svým způsobem
odstartovaly postupné demaskování

pravé tváře Sovětského svazu v očích
západní veřejnosti. Ta navzdory začínající studené válce a deziluzím někdejších protinacistických Spojenců
z postupu Sovětů ve východní Evropě
i v jejich vlastních zemích 1 Sovětský
svaz pořád vnímala jako obdivuhodný
stát, jenž za cenu nesmírných obětí
přispěl hlavní měrou k porážce nacistického Německa.
První z pařížských procesů je známý pod jménem „aféra Kravčenko“
a dodnes platí za precedens sporů
o podstatu sovětského zřízení, jež
zaznamenal soud demokratické země.
Naopak druhé soudní jednání „David
Rousset versus Les Lettres françaises“
zůstává poněkud ve stínu případu
Viktora Kravčenka, i když jeho důsledkem byl vznik důležité a významné
Mezinárodní komise proti koncentračnímu režimu (Commission internationale contre le régime concentrationnaire – CICRC).
Na první pohled naprosto shodné
kauzy přesto mají svá specifika. V první to byl někdejší sovětský občan,

komunista ve významné funkci, jenž
dal podnět k soudnímu jednání. Ve
druhé šlo o Francouze, bývalého vězně nacistického koncentráku. V obou
procesech proto žalovaní francouzští
komunisté a jejich advokáti použili
odlišnou taktiku. V případě Kravčenka je navíc přímo instruovala sovětská
ambasáda v Paříži. „Aféra Rousset“
proti sobě naopak postavila vězně
z nacistických koncentračních táborů. Za zmínku pak určitě stojí i to, že
před pařížskými tribunály měli hrát
či přímo hráli svou roli i českoslovenští občané.
Viktor Kravčenko se narodil roku
1905 v ukrajinském Jekatěrinoslavu,
dnešním Dněpropetrovsku. Vystudoval techniku v Charkově a stal se
inženýrem. Coby zapálený komunista
a chráněnec vlivného lidového komisaře Serga Ordžonikidzeho to dotáhl
až na vedoucí funkci v hutním kombinátu v Nikopoli. V době velkého
teroru po zavraždění S. M. Kirova se
i on dostal do zorného pole orgánů
NKVD. Podle všeho ale podepsal s po-

1	Například případ šifranta sovětské rozvědky v Ottawě Igora Guzenka, který zběhl v září 1945 a jehož informace znamenaly šokující
poznání o rozsáhlé špionážní síti NKVD na Západě.
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David Rousset předkládá dokumenty Pierru Daixovi na lavici obžalovaných u pařížského soudu v lednu 1951
licií spolupráci, poněvadž namísto
smrti či věznění jeho kariéra dál stoupala až k postu vedoucího pracovníka
sovětské nákupní komise ve Washingtonu. Právě z této pozice požádal na
jaře 1944 o azyl ve Spojených státech.
O dva roky později (1946) pak v USA
publikoval paměti pod názvem Vybral
jsem si svobodu.2 Popisuje v nich násilné rozkulačování vesnic a hladomor
na Ukrajině, systém nucených prací,
tvrdé pracovní poměry v těžkém průmyslu, zvrhlost a nepřirozenost stachanovského hnutí úderníků, bídnost
života obyčejných sovětských občanů
a naopak různými výhodami protežované postavení nomenklatury. Publikace byla velmi rychle přeložena do
25 jazyků a velký rozruch vyvolala
především ve Francii, kde vyšla v roce
1947 a okamžitě získala významnou
literární cenu Prix Sainte-Beuve.

Nešlo přitom o nějaké nové senzační informace o sovětském systému.
Ty se ve Francii objevovaly už od dvacátých let. A to nejen ve zprávách
trockistů či ruské exilové opozice.
O sovětských trestných táborech psal
například už v roce 1927 Raymond
Dug uet: Un Bagne en Rusie rouge
(Tallandier, Paris). Anebo o rok později Jurij Bessonov: Mes vingt-six prisons et mon évasion de Solovki (Payot,
Paris). Nehledě na Návrat ze Sovětského svazu z roku 1936 z pera proslulého
levicově orientovaného intelektuála
André Gida (GIDE, André: Le Retour
de l’U. R. S. S. Gallimard, Paris) či román
Arthura Koestlera o stalinských čistkách Tma o polednách/Le zéro et l’infini (Calmann-Lévy, Paris 1945).
Jenže Kravčenko nebyl rozčarovaný
intelektuál ani oběť režimu či nesmiřitelný odpůrce sovětského zřízení,

Foto: Profimedia

ale dlouholetý přesvědčený komunista, navíc ve vysoké funkci. Proto ono
mediální vzrušení a zároveň enormní
pobouření u francouzských komunistů. Kravčenkovy paměti totiž zásadně
narušovaly jejich propagandu o nejspravedlivější společnosti světa – Sovětském svazu. Propagandu vedenou
s cílem převzít moc a východní vzor
aplikovat ve Francii. Předpoklady pro
to PCF jistě měla. Po válce byla druhou
nejsilnější politickou stranou ve Francii (v parlamentních volbách roku 1946
získali komunisté 28,2 % hlasů a stali se nejsilnější levicovou stranou, což
platilo až do roku 1981) a strach naháněl zejména její obrovský vliv mezi
dělníky a intelektuály.
Komunisté také okamžitě zareagovali agresivní kampaní obviňující
Kravčenka ze záměrného pomlouvání
Sovětského svazu, lží a nepravd ve

2	KRAVCHENKO, Viktor: I Chose Freedom. Charles Scribner’s sons, New York 1946.
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prospěch amerických imperialistů.
Korunu všemu nasadil článek Jak se
dělal Kravčenko (Comment fut fabriqué
Kravchenko), který vyšel na stránkách
literární revue PCF Les Lettres françaises a který podepsal údajný americký
novinář Sim Thomas. Ve skutečnosti
text dodal rezident sovětské ambasády Agajanc Avalov.3 Popisuje v něm, jak
se ztroskotanec Kravčenko dostal do
služeb CIA, která mu protihodnotou
za uhrazení jeho dluhů nabídla autorství knížky očerňující Sovětský svaz.
Kravčenko proto revue a její veden í, nov i ná ře A nd ré Wu r msera
a Clauda Morgana, zažaloval pro
nactiutrhání a šíření pomluv. Jako
rekompenzaci požadoval omluv u
a odškodnění ve výši tří milionů franků. Kárný proces začal 24. ledna 1949
před XVII. instancí pařížského tribunálu a skončil 22. března 1949.
Hlavní advokát obžalovaných, člen
PCF Joë Nordmann, byl před i po celou
dobu soudního jednání v přímém styku s velvyslanectvím SSSR v Paříži,
kde konzultoval strategii i konkrétní
kroky obhajoby. Domluvili jsme se, že
je v zájmu věci prezentovat „Vybral jsem
si svobodu“ jako součást široké protisovětské kampaně vedené expanzionistickou a provokační politikou USA s cílem
válečné konfrontace, 4 píše o obsahu
schůzek se Sověty obžalovanému
Morganovi.
Obhajoba proto postupovala následovně: pomocí svědků dodaných ze
Sovětského svazu, což byli Kravčenkovi spolužáci, spolupracovníci i jeho
někdejší manželka, vylíčila autora
knihy jako lidskou trosku a alkoholika neschopného kloudného písemného projevu. Tvrdila, že jeho lživé paměti musel napsat někdo jiný.5 Také

Atmosféra u soudu „Kravčenko versus Les Lettres
françaises“ byla velmi emotivní. Na snímku je
zachycena hádka V. Kravčenka (vlevo) se svědkem
obhajoby N. Kolybanovem, která proběhla
v ruštině.
Foto: archiv V. Kravčenka
úctyhodní svědci, jako například
francouzští spisovatelé Louis Aragon
a Vercors (Jean Marcel Bruller), vědec
F. Joliot-Curie, ale i canterburský děkan Hewlett Johnson či americký
novinář Albert Kahn, dokazovali na
základě svých zkušeností z cest po
Sovětském svazu nehoráznosti a prolhanost této knížky.6
Nelenil ovšem ani Kravčenkův advokát Georges Izard. Před soudní dvůr
pozval pro změnu svědky, kteří prošli
sovětskými tábory a s režimem měli
jiné a dramatičtější zkušenosti než
ctihodní intelektuálové pohybující se
v Sovětském svazu v potěmkinovském
prostředí. V tomto směru byla naprosto zdrcující výpověď Margarete Buber-Neumannové,7 manželky německého
komunisty Heinze Neumanna, zlikvidovaného v Moskvě v době předválečných stalinských čistek. Buber-Neumannová pak na několik let
skončila v gulagu, aby ji sovětské
úřady v rámci paktu Molotov-Ribbentrop vydaly v roce 1940 nacistům. Tedy
př ímo do koncentračního tábora

Ravensbrück, kde se dočkala konce
války. Zde měla sehrát svoji roli Češka Inka Jindřichová.
S cílem zpochybnit váhu svědectví
Buber-Neumannové se totiž advokát
Nordmann dopisem obrátil o pomoc
k Lise Londonové, manželce Artura
Londona8 žijící v Praze, s následující
žádostí, lépe řečeno instruktáží: Bylo
jistě správné, že trockista Neumann
a později i jeho žena byli zavření. Ta pak
požádala o podmíněné propuštění a nabídla za to, že ihned odjede do své rodné
země, což se stalo. Nicméně se přepočítala, neboť skončila v Ravensbrücku.
[…] Potřeboval bych proto písemnou
svědeckou výpověď Inky Jindřichové
(vězeňkyně ve stejném lágru), která by
v tomto smyslu pomohla demaskovat
prolhanost Buber-Neumannové při procesu s Kravčenkem.9
Lise Londonová asi takové prohlášení nezískala, neboť v dokumentech
obhajoby se už jméno Inky Jindřichové dále neobjevuje. Na druhou stranu
tam najdeme dopis z 30. října 1949,
adresovaný obviněnému Claudu Morganovi, kde mu sdružení bývalých politických vězeňkyň z Ravensbrücku potvrzuje přesně to, co požadoval Nordmann.10
Na podobné úskoky už bylo ovšem
pozdě. Začátkem března žalobce předložil originální rukopis pamětí, jenž
soudní znalec prohlásil za totožný
s Kravčenkovým písmem. O pár dnů
později soud vynesl rozsudek. Wurmsera s Morganem odsoudil za nacti
utrhání a šíření pomluv k pokutě 5000
franků a f inančnímu odškodnění
Kravčenkovi v hodnotě 50 000 franků.
Oba se odvolali, vyšší soudní instance sice rozsudek potvrdila, ale odškodnění Kravčenkovi stanovila na symbolický 1 frank.

3	NÁLEVKA, Vladimír: Případ Viktora Kravčenka. Historický obzor, 1997, roč. 8, č. 11–12, s. 274–275.
4	ISRAËL, Liora: Un procès du Goulag au temps du Goulag? L’affaire Kravchenko (1949). Critiques internationales, 2007, roč. 3, č. 36, s. 85–104.
5	Tamtéž.
6	Tamtéž.
7	BUBER-NEUMANNOVÁ, Margarete: Zajatkyní Stalina i Hitlera. Svět v temnotě. Barrister & Principal, Brno 2011.
8	Artur London (1915–1986), československý komunistický politik, diplomat a publicista. Od roku 1948 náměstek ministra zahraničních
věcí; 1951 zatčen; 1952 ve vykonstruovaném procesu odsouzen; 1955 propuštěn. Nejznámější dílo L’Aveau (Gallimard, Paris 1968), česky
Doznání (Stráž, Vimperk 1969).
9	ISRAËL, Liora: Un procès du Goulag au temps du Goulag? L’affaire Kravchenko (1949), s. 85–104.
10	Tamtéž.
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Viktor Kravčenko se poté vrátil do
Spojených států. V roce 1966 byl nalezen mrtvý v newyorském hotelu Plaza.
Údajně se zastřelil v návalu deprese.
Anebo to bylo jinak a KGB si vyřídila
jeden dosud neuzavřený účet?11 André
Wurmser zůstal až do konce života
(zemřel v roce 1984) novinářem a spisovatelem a věrným komunistou.
Osobní postoje v aféře Kravčenko
ospravedlnil ve svých pamětech.12 To
samé platí i o Claudu Morganovi, který svůj „ideologicky správný“ pohled
na Kravčenka obhajoval ještě těsně
před smrtí v roce 1980. 13 Podobně
ideologicky zabedněný zůstal i jejich
advokát Joë Nordmann (zemřel v roce
2005). I po rozpadu Sovětského svazu
a celého východního bloku tvrdil bez
dalších důkazů v rozhovoru pro týdeník L’Express z roku 1996 následující:
Byl jsem přesvědčený, že Kravčenka,
zrádce své vlasti a alkoholika, platili
Američané, aby v očích Francouzů pošpinili Sovětský svaz. […] Pravdou je,
že jsme tehdy neznali sovětskou realitu,
ovšem moc jsme se nemýlili, když jsme
chtěli odsoudit americký komplot.14
Aféra Kravčenko ve Francii ještě
ani pořádně neutichla, když 12. listopadu 1949 v příloze Le Figaro littéraire
vyšla pod názvem Na pomoc deportovaným v sovětských táborech výzva,
jejímž cílem bylo zaktivovat bývalé
vězně nacistických koncentračních
táborů proti sovětským nezákonnostem a otřesným podmínkám v tamních
pracovních táborech. Napsal ji spisovatel a vzhledem ke své nedávné
minulosti ve Francii uznávaný David
Rousset.
Narodil se v roce 1912 v Roanne
v kraji Loire. Na pařížské Sorbonně
vystudoval filozofii a literaturu. Poté
dost cestoval a živil se jako novinář
specializující se na problematiku

francouzských kolonií. Až do roku
1933 byl komunistou, avšak pod vlivem
trockismu založil hnutí L’Opposition
bolchevique-léniniste (Bolševicko-leninská opozice) a stal se i jedním ze
zakladatelů francouzské trockistické
strany Parti ouvrier internationaliste
(POI, Mezinárodní dělnická strana).
Během okupace Francie působil v odboji, v roce 1943 byl zatčen a poslední
dva válečné roky prožil v koncentračních táborech Buchenwald, Porta
Westfalica a Neuengamme.
O zkušenostech ze života v nacistických táborech napsal dvě vynikající
a dodnes ceněné knihy. Dokumentární publikace L’Univers concentra
tionnaire dostala v roce 1946 prestižní
francouzskou literární cenu Prix Renaudot a je považována za jeden ze
základních textů o nacistických koncentračních táborech. Život v lágru
popisuje i strhující román Les Jours
de notre mort (Du Pavois, Paris), který
vyšel o rok později (1947).
Co vedlo trockistu a spisovatele
k tomu, aby se angažoval ve prospěch
deportovaných v sovětských táborech?
Bezpochyby jeho zkušenost s peklem
nacistických táborů. Zkušenost totožná se zprávami a svědectvími ze Sovětského svazu, jimž se ale obyčejní lidé
kvůli obrovskému množství těchto táborů a jejich nepředstavitelné krutosti
zdráhali uvěřit. Ostatně nepřenosnost
takové zkušenosti Rousset popsal už
ve své první knížce. Normální lidé nevědí, že všechno je možné. Svědectví sice
nutí jejich mysl, aby tento fakt přijala,
jejich těla se tomu však brání.15
Ve výzvě k bývalým spoluvězňům
proto mimo jiné napsal: Posledních pět
let se stále častěji objevují skličující
svědectví o sovětských deportačních
táborech. Válka, která světu odhalila
nacistické lágry, […] definitivně prolo-

mila i ticho dalekých teritorií Ruska.
Stalo se tak díky tisícovkám tam deportovaných cizinců, jimž potřeby bojujících
armád navrátily svobodu a oni tak pomalu načrtávají neuvěřitelný obraz země
koncentráků. […] Ze všech svědectví
z Ruska pochopíte, že jde o stejný systém, jakým jsme prošli i my. V tomto
směru jsme profesionálové, specialisté.
Což je cena, kterou musíme navíc platit
za život, který máme za sebou. Proto
nesmíme před těmito zprávami zavírat
oči, zacpávat si uši, ale musíme jednat.
Jinak nemáme právo na existenci.16
Rousset své vědomosti o sovětských
lágrech čerpal nejen z výpovědí ruských či ukrajinských vojáků, které za
války zajali Němci a kterým se po
osvobození podařilo dostat k západním Spojencům, ale i ze svědectví
cizinců, například Poláků, násilně
zavlečených po německo-sovětském
paktu z roku 1939 a rozdělení Polska
do Sovětského svazu a posléze i do
gulagu, kteří byli po napadení Sovětského svazu nacisty propuštěni, aby
mohli bojovat ve formující se polské
armádě.
Na dvou novinových stránkách své
výzvy tak dobře informovaný Rousset
přesně popsal to, co o dvě desetiletí
později světu do detailu ozřejmil Alexandr Solženicyn v Souostroví gulag.17
Neboli poměry v Sovětském svazu,
policejní perzekuce, všudypřítomný
strach, noční zatýkání, nezákonně
vedená vyšetřování i odsouzení bez
obhajoby, způsoby přesunů do táborů,
život v lágrech a otrockou práci v nelidských podmínkách.
Obdobně jako ruský spisovatel precizně načrtl i obludný rozsah táborů,
rozesetých po celém území Sovětského svazu. Aktuální síť lágrů se nerozkládá jen za polárním kruhem a ve
vzdálených sibiřských končinách, ale

11	NÁLEVKA, Vladimír: Případ Viktora Kravčenka, s. 274–275.
12	WURMSER, André: Fidèlment votre, soixante ans de vue politique et littéraire. Grasset, Paris 1979, s. 88, 117–120.
13	MORGAN, Claude: Les „Don Quichotes“ et les autres. Editions Guy Roblot, Paris 1979, s. 168, 175.
14	SORIN, Raphaël: Joë Nordmann fait toujours de la résistance. L’Express, 2. 5. 1996, s. 22–23.
15	ROUSSET, David: L’Univers concentrationnaire. Du Pavois, Paris 1946, s. 171.
16	ROUSSET, David: Au secours des déportés dans les camps soviétiques. Le Figaro litttéraire, 12. 11. 1949.
17	SOLJENITSYNE, Alexandr: L’Archipel du goulag. Fayard, Paris 1973.
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i okolo Leningradu, Moskvy, Kujbyševa
nebo Baku. Konečně je třeba říct, že
první signály o vzniku takové sítě přicházejí i z východní Evropy. Tyto lágry
se tak prezentují jako přirozená součást
každé komunistické společnosti.18
Rousset byl mimochodem první, kdo
začal ve Francii používat termín gulag.
Ve své výzvě pak navrhuje, aby byla
ustavena komise složená z bývalých
vězňů nacistických koncentračních
táborů bez ohledu na jejich politickou
příslušnost, která by na místě, tedy
v Sovětském svazu, tyto informace
a svědectví prošetřila.
Reakce francouzských komunistů
na sebe nenechala dlouho čekat. Dne
17. listopadu 1949 vyšel v revue Les
Lettres françaises článek s titulkem
Pierre Daix, číslo 59807 z Mauthausenu,
odpovídá Davidu Roussetovi. Přesvědčený stalinista Pierre Daix tehdy zastával funkci šéfredaktora této revue
a zároveň měl za sebou podobnou
minulost jako Rousset. Za okupace
Francie se účastnil odboje, byl zatčen
a skončil v koncentračním táboře
Mauthausen. Ve svém textu označuje
Roussetovy informace o Sovětském
svazu za lživé. Existenci nepatrného
množství nápravných táborů sice připouští, ty jsou však podle něj určeny
jen pro kriminální živly, a to s cílem
jejich převýchovy v duchu socialistických zásad. V Sovětském svazu zkrátka
nemůže být občan této země ani cizinec
odsouzen a poslán do pracovního tábora
pouze na základě jednoduchého administrativního rozhodnutí, jak to popisuje
David Rousset. […] Jde o věrolomné lži
s cílem nařknout Sovětský svaz ze zneužití a vulgárního okopírování praktik,
jež používali nacisté.19
Rousset odpověděl podobně jako
Kravčenko a v únoru 1950 Daixe i ře-

ditele revue Claude Morgana zažaloval
pro nactiutrhání. Hlavním obhájcem
komunistů se stal opět Joë Nordmann.
Davida Rousseta hájili Théo Bernard
a Gérard Rosenthal. Své ovoce přinesla Roussetova iniciativa ještě před
zahájením soudu. Díky výzvě z Le Figaro littéraire se koncem listopadu 1949
ustavila Mezinárodní komise proti
koncentračnímu režimu (CICRC). Její
členové se sice do Sovětského svazu
ani dalších lidových demokracií nikdy
nedostali, ale prostřednictvím svého
bulletinu Saturne dlouhá léta přinášeli svědectví o nezákonnostech v komunistických státech, ale i v jiných zemích
ovládaných diktátory. Tematicky podobné zprávy publikovali i v době alžírsko-francouzské války.
Oproti strategii použité v aféře
Kravčenko komunisté nemohli z respektovaného Rousseta udělat neschopného alkoholika a zrádce vlasti.
A tentokrát ani nebylo možné spoléhat
se na svědky ze Sovětského svazu.
V jejich prospěch u soudu vystoupila
pouze francouzská komunistická
poslankyně Marie-Claude Vaillant
Coutourier, údajná specialistka na
sovětské trestní právo. Moskva, ale
i Praha jim přesto pomáhaly. A to
zasíláním sáhodlouhých telegramů
pařížskému tribunálu i obhájcům,
zpochybňujících důvěryhodnost Roussetových svědků.
Lze se o tom dočíst například v deníku France-Tireur, popisujícím takový telegram z Moskvy o rekordní
délce 1 metr a 30 centimetrů. Pozadu
ovšem nezůstala ani Praha, odkud za
jediný den přišlo do Paříže na šedesát
telegrafických stran, které obviňovaly z šíření hitlerovské propagandy
bývalého španělského komunistu
a generála republikánských vojsk

Valentina Gonzalèse, přezdívaného
El Campesino.20 Ten po triumfu frankistů odešel ze Španělska do Sovětského svazu a jako mnozí západní
komunisté skončil v gulagu. V roce
1949 se mu však podařilo uprchnout,
dostal se do Francie, kde o svých zkušenostech vydal knížku 21 a rovněž
svědčil na straně Rousseta.
Francouzští komunisté svoji kampaň i obhajobu před tribunálem postavili na líčení Rousseta jako zrádce,
padělatele a trockistu, toužícího po
válce ve službách buržoazie, Západu.22
K posledně jmenovanému obvinění
jim nahrával fakt, že jeho výzva byla
zveřejněna v pravicovém Le Figaru.
Pravdou je, že Rousset původně zamýšlel publikovat svůj text v levicovém deníku France-Tireur. Tam jej však
odmítli z obavy, že by vyvolal rozhořčení a způsobil odliv čtenářů. France-Tireur se totiž prodával a četl především na pařížských proletářských
předměstích, silně ovlivňovaných
komunistickou propagandou.
Ke štvanici a ideologické palbě na
Rousseta se kvůli jeho propagandě ve
službách buržoazie a pravice23 připojili jak levicově orientovaní bývalí
vězni nacistických koncentráků, tak
jeho přátelé z řad intelektuálů. Ve
zjitřené atmosféře před procesem
například v časopise Les Temps Modernes uveřejnili kritický článek Jean-Paul Sartre a Maurice Merleau-Ponty. […] myslíme si, že Rousset opustil
svoji politickou linii a zahájil propagandu, s níž však nechceme mít nic společného i kvůli vzpomínce na naši někdejší spolupráci s ním, která však dnes
definitivně skončila.24 Obdobně reagovali i trockisté. Mimo pravicové politiky a stejně politicky smýšlející
někdejší vězně nacistických koncen-

18	ROUSSET, David: Au secours des déportés dans les camps soviétiques. Le Figaro littéraire, 12. 11. 1949.
19	DAIX, Pierre: Pierre Daix, matriculé 59807 à Mauthausen, répond à David Rousset. Les Lettres françaises, 17. 11. 1949
20	Moscou et Prague envoient 1 m 30 cm et 60 pages de télégrammes aux défenseur de Davide Rousset… pour accuser le „Campesino“
d’être un „détritus humain“. France-Tireur, 5. 1. 1951.
21	EL CAMPESINO: La vie et la mort en U.R.S.S. (1939–1949). Plon, Paris 1950.
22	Speciální číslo časopisu Revue Lignes věnované Davidu Roussetovi: Davide Rousset. Revue Lignes, mai 2000.
23	Tamtéž.
24	SARTRE, Jean-Paul – MERLEAU-PONTY, Maurice: Les Jours de notre vie. Les Temps Modernes, janvier 1950.
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tráků tak na mediální scéně přinášely Roussetovi podporu pouze deníky Le Figaro a Le Monde.
Soud začal 25. listopadu 1950 před
stejným pařížským tribunálem jako
justiční pře Kravčenka. První část
procesu se točila okolo sovětské Ústavy a sovětského Zákoníku kárné práce. Pierre Daix tak například dokládal
údajnou lživost Roussetových obvinění z nesvobody v SSSR citováním ústavních článků 123–131, zaručujících sovětským občanům svobodu projevu,
shromažďování, tisku, odborových akcí
atd. Jakoby náhodou ale zapomněl na
článek 126, který umožňuje základní
restrikce či jiný výklad předešlých ústavních článků, což ukazuje jejich reálnou
hodnotu v životě společnosti. […] Článek
126 skutečně garantuje zmíněné svobody, ale s důležitým dodatkem – pod kontrolou a vedením komunistické strany.25
Co se týče pracovních táborů, komunisté trvali na tom, že jde o převýchovná zařízení, kde se občan může
ocitnout pouze na základě legálního
soudního rozsudku. Tyto námitky
ukončila Roussetova obhajoba citací
8 článku sovětského Zákoníku kárné
práce, který zvláštním složkám policie, jejichž název se často měnil: Čeka,
GPU, N.K.V.D, a konečně M.V.D, přiznává právo na deportaci do kárného pracovního tábora na základě pouhého
administrativního rozhodnutí.26
V druhé části procesu následovala
děsivá svědectví vězňů pocházejících
z r ůzných ev ropských států, ale
i z Ruska, jimž se podařilo ze sítě sovětských pracovních táborů vyváznout. Opět tak například vypovídala
Němka Margarete Buber-Neumannová, jejíž svědectví už ovlivnilo průběh
i rozsudek v kauze Kravčenko. Jak ale
uvádí Pierre Daix v rozhovoru z roku
2012, hlavní pozornost tentokráte
strhl někdo jiný. Na soud asi nejvíce
zapůsobil Jules Margoline. Narodil se na
začátku století v běloruském Pinsku, ale
pak žil v Palestině. V roce 1939 byl na

David Rousset u pařížského soudu s právníky Theo Bernardem a Gerardem Rosenthalem,
25. listopadu 1950
Foto: archiv Davida Rousseta
návštěvě u příbuzných v Lodži, kde ho
zastihl útok na Polsko. Před postupujícími nacisty uprchl na východ. Tam ho
však zadrželo NKVD a pět let strávil
v gulagu. Jeho svědectví bylo otřesné.
Když pak můj advokát prohlásil, že sovětské nápravné zařízení nelze srovnávat s nacistickými vyhlazovacími tábory, kde navždy zmizely miliony Židů,
odpověděl, že gulag má na svědomí
minimálně půl milionu Židů.27
Před pařížským tribunálem se objevil i český advokát František Polák,
který prožil v gulagu osm let. Překlad
jeho svědecké výpovědi následuje za
tímto článkem. Mimo jiné vypovídá
i o pochybné roli československého
velvyslance v Sovětském svazu za
2. světové války, sociálnědemokratického politika Zdeňka Fierlingera.
Pařížský soud vynesl rozsudek
12. ledna 1951. Claude Morgan i Pierre
Daix byli uznáni vinnými z nactiutrhání a šíření veřejné pomluvy. Morganovi jako řediteli Les Lettres françaises
uložil tribunál pokutu ve výši 20 000

franků, šéfredaktoru revue Daixovi
v hodnotě 15 000 franků. Oba dále odsoudil k zaplacení společného odškodného Davidu Roussetovi ve výši 100 000
franků a k publikování omluvy v příštím
čísle Les Lettres françaises. Komunisté
se odvolali, vyšší soudní instance ale
rozsudek potvrdila v plném znění.
Otázkou tak zůstává, proč se francouzští komunisté s tehdy čerstvou
a pro ně negativní zkušeností z obdobného procesu s Viktorem Kravčenkem do soudní pře s Roussetem vůbec
pouštěli? Byl to militantní trockista,
který haněl Sovětský svaz, nemohli jsme
reagovat jinak, tvrdil o skoro půl století později advokát Joë Nordmann ve
zmiňovaném rozhovoru v týdeníku
L’Express.
Svou roli však jistě hrála i tehdejší
vypjatá atmosféra ve světě, resp. mezinárodní kontext událostí. Což dobře vystihují slova Pierre Daixe: Byla
studená válka, Američani ze Sovětského svazu velmi rychle udělali nepřítele
číslo jedna, čehož se francouzský

25	Le procès des camps de concentration soviétiques. Supplément au B.E.I.P., 16/31, Paris 1951, s. 33–34.
26	Tamtéž, s. 16.
27	Sbírka rozhovorů Skupiny orální historie ÚSTR, Rozhovor s Pierrem Daixem zaznamenal Jaroslav Formánek, Paříž, březen 2012.
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pravicový tisk s radostí chytil. Pro nás
to zkrátka bylo období nepřímého, ale
svým způsobem otevřeného boje, a naší
povinností proto bylo za každou cenu
hájit svůj vzor, svoje přesvědčení.28
Daix taky zpočátku postupoval na
vlastní pěst a jeho reakce na Roussetovu výzvu musela vedení PCF určitě
zaskočit. Ne, vůbec jsem nereagoval na
stranický popud. Byla to osobní iniciativa a dnes vím, že jsem se choval jako
starej vůl. […] Strana měla s Roussetem
připravenou jinou strategii než s Kravčenkem. Chtěli ho napadat ve stylu, že je
antikomunista, příznivec Spojených
států, trockista atd., a tím zlehčovat jeho
iniciativu ohledně gulagu. Proti takové
kampani by nemohl podat žalobu.29
Oba procesy tak francouzští komunisté za velké publicity prohráli. Ani
před soudy odhalená fakta vypovídající o skutečné podstatě sovětské společnosti však nepřispěla k radikální
změně názorů Francouzů na Sovětský
svaz. Kdo ale chtěl vědět, získal díky
osobní odvaze Kravčenka i Rousseta
možnost porovnat komunistickou
obhajobu této společnosti s reálnými
svědectvími lidí, kteří se z různých
důvodů dostali do jejích spárů.

Kamínky z falešné mozaiky „nejspravedlivějšího zřízení světa“ se ve
Francii začaly drolit až po Chruščovově projevu na XX. sjezdu KSSS.
Opravdovou erozi tohoto obrazu pak
mezi levicově smýšlejícími Francouzi,
ale i v řadách tamních stalinistů vyvolaly teprve sovětské tanky v ulicích
Budapešti roku 1956 a jejich přítomnost při potlačování Pražského jara
v roce 1968. Definitivní odklon od
obdivovaného Sovětského svazu,
vyjma fanatiků, oportunistů a zabedněnců, nakonec přineslo až publikování zmiňovaného Solženicynova
Souostroví gulag v roce 1973.
David Rousset vedl v 50. letech
v rámci CICRC vyšetřování zaměřené
na represivní systém v komunistické
Číně, o němž vydal knížku Livre blanc
(nakladatelství Du Pavois, Paris 1957).
Podílel se i na zprávách o nezákonnostech za alžírsko-francouzské války,
psal do deníků Le Figaro a Le Monde.
Na konci 60. let se stal poslancem
Národního shromáždění za gaullistické hnutí Union pour la défense de la
République (UDR). Po de Gaullově
smrti (1970) z hnutí vystoupil a o další
mandát se ucházel jako nezávislý po-

slanec. Z aktivní politiky se stáhl v roce
1974. Zemřel v roce 1997.
Pierre Daix, narozený v roce 1922,
dodnes žije v Paříži. Jeho rozchod
s komunistickou stranou a ideologií
byl dlouhý a začal pražským procesem se skupinou Rudolfa Slánského
v roce 1952. Z PCF a le odešel až
v roce 1974 a kvůli svému osobnímu
vztahu k Československu (jeho druhou ženou je dcera Artura Londona,
ČSSR také několikrát navštívil) později podporoval i československé
disidenty. Vydal řadu vzpomínkových, ale i literárně-výtvarných knih,
především o díle a osobě ma lí ře
Pabla Picassa.
Na otázku, zda se po procesu někdy
setkal s Davidem Roussetem, v rozhovoru odpověděl: Ano, ale to už jsem
byl na jiné straně řeky. Když jsme se
seznámili, řekl jsem mu to, co vám. Tedy
že jsem se choval jako starej vůl. Podíval
se na mě a odpověděl: „Mladej, hodně
mladej vůl.“30 Naštěstí pro oba se jejich
soudní pře s ideologicky výbušným
obsahem odehrála ve svobodné a demokratické zemi. Jen díky tomu mohli po letech ve zdraví dospět k tomuto
společně sdílenému závěru.

Hájil jsem náš vzor
J AROSLAV F ORMÁNEK
Rozhovor s Pierrem Daixem, novinářem, spisovatelem, někdejším členem francouzské komunistické strany (PCF) a bývalým vězněm koncentračního tábora Mauthausen. Po válce působil ve vládě, poté zastával
funkci šéfredaktora komunistického týdeníku Les Lettres françaises a deníku Ce soir. V roce 1951 prohrál
soud s Davidem Roussetem ohledně věrohodnosti zpráv o sovětských pracovních táborech. Po roce 1974 se
s komunistickou stranou rozešel. Mimo několika biografií a vzpomínkových knih o svém působení v PCF
napsal desítky publikací o moderním umění, především o díle Pabla Picassa, a rovněž o francouzském
malířství. Žije v Paříži. Jeho druhá žena Françoise je dcerou Artura Londona.

Kde jste se narodil a z jakého sociálního prostředí pocházíte?

Jaké obyvatelstvo v Ivry tenkrát
převažovalo?

Narodil jsem se 24. května roku 1922
v Ivry-sur-Seine. Tehdy to bylo malé
městečko těsně u bran Paříže.

Dělníci, řemeslníci, malí obchodníci,
ale i lidé, kteří jezdili za prací do Paříže. Rezidenční čtvrtě byly a dodnes

jsou v Paříži a v jejím okolí na západě.
Ivry leží jihovýchodně od centra Paříže.
Takže pocházíte, jak se tenkrát
říkalo, z proletářských poměrů?

28–30	 Tamtéž.
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To nemůžu tvrdit. Otec byl zaměstnancem radnice, úředníkem. A matka
ředitelkou základní školy. Taky jsem
začal studovat gymnázium se zaměřením na historii a zeměpis, učit se
jazyky, především němčinu. Nejsem
synem dělníka, jenž by šel v otcových
stopách, což tehdy bývalo zcela běžné.
Co vás přimělo k tak brzkému
vstupu do komunistické strany?
Ve vašem životopise se uvádí, že
jste se stal jejím členem v roce
1939 už ve věku sedmnácti let.
Komunistické ideologii se v Ivry nedalo vyhnout. Radnici spravovali
komunisté, ve městě byla silná stranická buňka, pořádaly se tam schůze,
mítinky. Ikony srpu a kladiva mě
zkrátka doprovázely od dětství možná více než symboly francouzské republiky. Otec ani matka sice ve straně nebyli, ale skoro všichni jejich
známí, kamarádi, se ke komunismu
hlásili. Takže jsme se o komunismu
či jeho úspěšném budování v Sovětském svazu doma často bavívali.
Těmto názorům nahrávala i doba.
Nezapomeňte, že jsem vyrůstal po
první světové válce, jejíž děsivé důsledky v podobě bezprecedentního
počtu padlých a invalidů, ale i hospodářských potíží jsme ve Francii denně
viděli a zažívali. V našich očích byla
válka konfliktem mezi imperialistickými mocnostmi a podobnou zkušenost, kdy starý řád totálně zklamal,
už nikdo nechtěl opakovat. Komunismus tak vzbuzoval poslední naděje.
Proto jste vstoupil do strany, jako
tenkrát tolik jiných, abyste se
mohl podílet na budování nové,
spravedlivé společnosti?
Tyto důvody jistě hrály důležitou roli,
ale nebyly těmi zásadními, jež můj
vstup do PCF ovlivnily. Do strany jsem
vstoupil kvůli Československu. Jak se
taky později ukázalo, mé osudové
země. Mně zkrátka strašně vadil mnichovský diktát, styděl jsem se za tu
podlou dohodu na úkor vašeho státu.
A komunisté tehdy byli jediní z francouzských politických stran, kteří

Pierre Daix během rozhovoru v jeho pařížském bytě, 2012
smlouvu z Mnichova odmítali ze stejných důvodů jako já.
Jak to myslíte?
Podívejte se, vaše země byla sprostě
zrazena, předhozena Hitlerovi jako
zákusek, na kterém si také velice rychle smlsl. A nejvíce se na zradě podílela Francie. Oproti Británii měla daleko
konkrétnější a přímočařejší závazky
dané předešlými smlouvami. Ve Francii skoro všichni jásali, oslavovali
premiéra Édouarda Daladiera, ale já
jsem se hrozně styděl. To se přece
nedělá, vzdát se svých závazků, jednou
daného slova. Vždyť v sázce je i vlastní čest. Když jsem v té záplavě nadšení, že mír je údajně zachráněn, aniž by
se přitom někdo pozastavoval nad tím,
že jsme do chřtánu netvora hodili svého spojence, slyšel kritické názory
komunistů, které souzněly s mými,
bylo rozhodnuto.
Mír zachráněn nebyl a vzápětí po
vašem vstupu do PCF vypukla
válka. Kde vás zastihla?
Na gymnáziu v bretaňském Rennes,
kam jsme byli odsunuti z ohrožené
Paříže. Tam jsem se zapojil do odboje

Foto: Jaroslav Formánek

a v roce 1940 založil studentský klub,
jakési sdružení necírkevní mládeže
s názvem Centre laïque des auberges
de la jeunesse (Claj, Centrum laické
mládeže). Tato organizace měla sloužit jako jakási legální zástěna pro
komunistické studenty v ilegalitě.
Jak v ilegalitě? Vždyť až do napadení Sovětského svazu v roce 1941
francouzští komunisté žádné akce
proti německé okupaci nepodnikali, spíš s nacisty spolupracovali.
Tuto politiku vedlo a řídilo vedení
strany, především Jacques Duclos. Jak
jsem později zjistil z archivů či vzpomínek starých členů strany, dostával
rozkazy přímo od Stalina. Po uzavření německo-sovětského paktu Moskva pomáhala Hitlerovi, kde se dalo.
Stranické vedení tak plnilo její příkaz
udržet v zájmu Němců v okupované
Francii sociální klid, hlavně mezi
dělníky. Duclos se proto už před okupací F ra ncie prav idel ně scházel
s Ottou Abetzem, Hitlerovým velvyslancem ve Francii. Jenže ne všichni
komunisté se této strategii podřídili,
když do země vtrhl Wehrmacht. V Bretani, kde jsem tehdy pobýval, se od
začátku okupace připravoval odboj
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navzdory stranické linii. Především
se sháněly zbraně.

od začátku války až do napadení Sovětského svazu.

Necítil jste už tehdy první rozčarování nebo podivný rozpor mezi
realitou a oficiální linií podřízenou stranickým zájmům?

Jak jste se dostal do koncentračního tábora?

My jsme německo-sovětský pakt vnímali jako Stalinův tah, jak co nejvíce
oddálit nevyhnutelnou válku a tím na
ni Sovětský svaz dobře připravit. S tím
nebyl problém. Na druhou stranu po
napadení Francie panoval v zemi nepředstavitelný zmatek, před Němci
utíkali civilisté, vojáci, neexistovalo
spojení mezi městy, zprávy a informace byly zmatené. Prostě jednou se mělo
bojovat, pak to bylo odvoláno v nějakém vyšším zájmu. Pravdou je, že když
se poměry zkonsolidovaly, tedy když
byla část Francie okupovaná a zbytku
vládl vichistický režim, přicházely
z Moskvy až do zmíněného nacistického útoku na Sovětský svaz rozkazy
hlavně nic nepodnikat. Své první
mučedníky, popravené komunisty
bojující za svobodu, tak měla strana
až 13. srpna 1941 po pařížské manifestaci proti válce se Sovětským svazem. Tehdy se taky konečně rozhodla
k ozbrojenému boji. Dne 21. srpna se
odehrál první komunisty zorganizovaný atentát na Němce, a to u stanice
metra Barbès-Rochechouart.
Mluvil jste o „neposlušných komunistech“ v Bretani. Hrozilo jim
tenkrát něco za neuposlechnutí
rozkazu stranického vedení?
V Moskvě působící vedení je označilo
za zrádce. Pak ale rychle otočili a těsně po válce byli skoro všichni „zrádci“
povýšeni. V zájmu dobrého veřejného
mínění strana potřebovala příklady
těch, co hned od začátku něco dělali.
Třeba Auguste Havez, když se vrátil
z koncentračního tábora, stal se administrativním tajemníkem strany.
Což ovšem nezabránilo tomu, aby byl
spolu s dalšími dvaceti sedmi jemu
podobnými odbojáři na sjezdu v roce
1950 vyloučen. Ta čistka pomohla lidem jako Duclos zbavit se nepohodlných svědků jejich tristního chování
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Poprvé jsem byl odsouzen ke třem
měsícům v listopadu 1940 za organizování manifestace proti kolaborantským profesor ům. To už jsem byl
z Bretaně zpátky v Paříži. Podruhé
jsem byl zatčen v roce 1942, už coby
člen opravdového odboje. Po věznicích
ve Fresnes a Clairvaux jsem skončil
v koncentračním táboře Mauthausen.
Mimochodem právě ve vězení jsem se
seznámil s českým komunistou Arturem Londonem.
Co tehdy London ve Francii dělal?
Když se Španělsko dostalo do područí frankistů, London se jako interbrigadista přesunul z této země do Francie. Jeho žena Lise byla přece Fran-
couzka, žila tady, a on tu tedy měl svou
rodinu. Zapojil se ovšem do odboje,
chytli ho a dostal dvacet let nucených
prací v táboře. Takže jsme na sebe
narazili v Mauthausenu, kam se London dostal oklikou přes tábor v Saarbrückenu.
Seznámil jste se v Mauthausenu
i s jinými lidmi z Československa?
Čechoslováků, přesněji řečeno Čechů,
Slováci jako Hitlerovi spojenci se tehdy v koncentráku neobjevovali, tam
bylo dost. Většina jich tam skončila
po atentátu na Heydricha. Oproti deportovaným Francouzům, Španělům,
Polákům, Ukrajincům a jiným měli tu
výhodu, že skoro všichni mluvili velmi dobře německy. Odboj, který se
v Mauthausenu organizoval, proto
víceméně řídili Češi. Měli zkrátka
informace, důležité zprávy, neboť
v lágru jich dost pracovalo v administrativě, tlumočili Němcům atd.
A co jste dělal v koncentráku vy?
Nejprve jsem málem umřel, poněvadž
po příjezdu do tábora jsem vážně onemocněl, ale zachránil mě jeden ukra-

jinský lékař. No a pak jsem se dostal
do administrativy, neboť jsem taky
uměl německy. Tam jsem se připojil
k Čechům v organizování odboje.
Byl tam, vyjma Londona, ještě
někdo další z později známých
českých politických vůdců?
V Mauthausenu byl vězněn budoucí
šéf strany a prezident Československa
Antonín Novotný. Na rozdíl od jiných
Čechů ale na něj dobré vzpomínky
nemám. Byl to lstivý a sobecký člověk.
V koncentračním táboře měl přitom
velmi dobré postavení. Zastával funkci kápa u čerpací stanice. Což znamenalo, že byl zodpovědný za čerpání
vody z podzemí. Nebyla to vysilující
úmorná práce, navíc jeho komando
dostávalo větší příděly potravin. Proto jsme k němu umístili jednoho mladého fra ncouzského komun istu,
který byl nemocný a v žalostném
stavu. Novotný s ním ale zacházel jako
s otrokem. Museli jsme zakročit, jinak
by tam ten Francouz umřel.
Když válka skončila a vy jste se
vrátil domů, zůstal jste v kontaktu s některými českými přáteli
z koncentráku?
Až na Londona jsem už nikoho z nich
nikdy neviděl. Víte, ono to zase tak
hluboké přátelství nebylo. Samozřejmě nás spojovala nenávist vůči Němcům, odhodlání něco dělat i v táboře.
Jak už jsem říkal, pomáhat, jak to jen
šlo. Ale já byl Francouz, a ze strany
Čechů jsem proto cítil určitou zdrženlivost, nedůvěru. Všichni měli v sobě
mnichovskou zradu a člověk jim mohl
vysvětlovat, jak chtěl, že s Mnichovem
od začátku nesouhlasil, stigma zrady
jsme ale v jejich očích my Francouzi
nesli dál. Což bylo patrné i při mé
první poválečné cestě do Československa.
Kdy a jak jste se sem dostal?
V roce 1947 jako člen francouzské
vládní delegace. V té době jsem zastával funkci vedoucího kabinetu komunistického ministra poválečné rekon-
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strukce Charlese Tillona. Byla to po
Mnichovu první cesta of iciálních
zástupců francouzské vlády do Československa. Proto tam poslali nás
komunisty, které česká strana přece
jen akceptovala, jako reprezentanty
Francie. O komunistech se totiž v Praze vědělo, že jako jediní z francouzských politických stran od počátku
odmítali Mnichov. Přesto jsme cítili
určitý odstup, chlad. Mnichovské
trauma bylo ještě moc čerstvé. Nejchladněji se k nám ale překvapivě
chovali čeští komunisté. Dodnes nevím proč, ale s ostatními zástupci
tehdejší československé vládní koalice se navzdory všemu dalo diskutovat, domlouvat plány do budoucna.
Přijali nás, což platí i o prezidentu
Benešovi. Gottwald a ostatní komunisté nás ale úplně ignorovali. V tomto směru mám proto jediné příjemné
vzpomínky na člena sociální demokracie Bohumila Laušmana. Byl lidský,
normální, navíc i velmi kompetentní.
Bylo tehdy v Praze možné vycítit,
že českoslovenští komunisté brzy
uchvátí moc?
Ne. Všechno vypadalo velice demokraticky a politici při jednáních zdůrazňovali dobré koaliční vztahy ve
vládě. Možná před námi jen hráli divadlo. Nevím. Každopádně zralejší
k převzetí moci komunisty byla tehdejší Francie než Československo.
Proč si to myslíte?
Podívejte se, já jsem byl šokován, v jak
dobrém a víceméně válkou nedotčeném stavu se Československo nachází. Ve Francii panovala poválečná
mizérie, nedostatek všeho, průmysl
byl zaostalý nebo zasažený válečnými
operacemi, nespokojenost s poměry
pracující často ventilovali v podobě
velkých stávek. A my jsme jezdili po
moderně zařízených fabrikách, vybavených špičkovou německou technologií. Obchody v Praze byly dobře
zásobované, žasl jsem, co se tam
oproti Paříži pár let po válce běžně
dostane. Koupil jsem si třeba dva kvalitní bavlněné obleky, které bych

v Paříži tak lehce nesehnal. Navíc lidé
vypadali zdravě a spokojeně, chodili
se bavit do kin, do divadel, z kaváren
zněla hudba. Zkrátka se zdálo, že váš
systém funguje, tak proč jej měnit?
Pak jste se do Československa vrátil, a jak píšete ve svých memoárech Tout mon temps (Fayard, Paris
2001), znovu jste byl překvapen.
Ano, jenže jsem se vrátil až po třech
letech, v roce 1950, kdy jsem do Prahy
přijel jako vedoucí delegace PCF. Tenkrát jsem byl šéfredaktorem komunistického časopisu Les Lettres françaises. Našel jsem úplně jinou zemi. Před
obchody fronty, nedostatek zboží,
v ulicích zakřiknutí, zjevně vystrašení lidé. Tehdy už na tom byla Paříž,
Francie, tedy co se týče zásobování,
hospodářství, určitě lépe. Navíc strach
ze špiclování v Praze doslova visel ve
vzduchu. Ostatně po několika hodinách jsem si všiml, že i mě sleduje
tajná policie. Ani se to nesnažili nějak
maskovat.
Nekladl jste si otázky, co se stalo?
Proč se život ve svobodné, ale kapitalistické Francii zlepšil a funguje a naopak v zemi ovládané
soudruhy to jde od desíti k pěti?
Samozřejmě že jsem si takové otázky
kladl a kladl jsem je i českým přátelům, kolegům při jednáních. Ovšem
bezvýsledně. Lidé se báli otevřeně
mluvit. Což platí i o Bedřichu Geminderovi, který byl mým hlavním partnerem při jednáních. Používal fráze,
mluvil o nějakých nejasných problémech, záškodnictví z ciziny, zostřeném třídním boji, lépe řečeno mlžil.
Když jsem se zeptal, proč mě sleduje
policie, odpověděl, že je to v zájmu mé
bezpečnosti. Chtěl jsem se taky setkat
s Londonem, který zastával funkci
náměstka ministra zahraničí. Nešlo
to, ani mně na něj nechtěli dát telefon,
prý se to nesmí. Což byl pro mě šok.
Nesmí se dát telefonní číslo? Ve Francii věc nepředstavitelná. Navíc číslo
soudruha blízkého vedoucímu spřátelené komunistické delegace. To bylo
naprosto nepochopitelné.

Jak jste si to všechno vysvětloval?
Nijak, prostě mě to jen velice zmátlo.
Pak nás z Prahy poslali na tři týdny
na Moravu a na Slovensko. Měli jsme
obdivovat úspěchy socialismu. Ale na
venkově byla situace v zásobování
ještě horší než v Praze. Navíc jsme
velice rychle zjistili, že se nemůžeme
pohybovat svobodně, hlídali nás na
každém kroku. I schůzky s pracujícími byly dopředu připravené. Když jsem
se vrátil do Francie, podal jsem vedení strany zprávu, kde stálo černé na
bílém, že v Československu vznikl
policejní stát. I z následujících cest do
Československa jsem předával takové
zprávy Laurinu Casanovi, který byl
členem politbyra. Vždycky to strčil do
kapsy, a když jsem mu líčil, jak se
tamní situace zhoršuje, jenom pokrčil
rameny a řekl: Uvidíme.
Kolikrát jste byl v Československu?
Po návštěvě v roce 1950 ještě dvakrát
v roce 1951 a pak v roce 1952. Naposledy za Pražského jara v roce 1968.
A to jste se nikdy nesešel s Arturem Londonem?
Až na začátku roku 1951. Vůbec netušil, že jsem pár měsíců předtím byl
v Praze. Uspořádal oficiální večeři,
které se zúčastnili zástupci deportovaných z koncentračních táborů. Nějaký člověk z východního Německa,
antititovec z Jugoslávie a já. Na nějakou
soukromou debatu nebyl prostor. Když
jsme se loučili, prohodil: Příště bude
víc času a popovídáme si. Za dva týdny
ho zavřeli. Atmosféra ale houstla dál.
Když jsem přijel do Prahy na podzim
téhož roku, ubytovali mě v hotelu
Alcron. Přišel tam za mnou šéfredaktor Rudého práva, teď už si nevzpomenu na jeho jméno. Byl u toho tlumočník,
ale když jsme se vítali, nečekaně mě
objal, byť jsme se nijak důvěrně neznali, a německy mi pošeptal do ucha:
Zavřeli Slánského. Tenkrát jsem to
ještě sotva tušil, ale dnes už vím, že
právě tehdy dostalo moje komunistické přesvědčení první povážlivé trhliny.

paměť a dějiny 2012/04

PD_04_2012.indb 107

107

12/19/12 9:35 AM

příběh 20. století

Proč?
Prostě se mi začala vyjevovat ta obludná lež, na které ten systém stál. Navíc
se na začátku padesátých let měnily
i poměry ve francouzské komunistické straně. Jak už jsem říkal, na kongresu v roce 1950 byli ze strany vyloučeni komunisté, kteří před válkou
nesouhlasili s německo-sovětskou
smlouvou a po okupaci Francie se
ihned a navzdory moskevským direktivám zapojili do odboje. Svou pozici
si naopak upevnil Duclos a jeho nohshledi, jako třeba Georges Marchais,
kteří zpočátku okupace nedělali nic
anebo přímo spolupracovali s Němci.
Frapantní je to především u Marchaise, pozdějšího prvního tajemníka
strany. Jak vyšlo najevo v devadesátých
letech, po okupaci se sám iniciativně
přihlásil na práci do Německa a celou
válku strávil v továrnách Messerschmidt v roli konfidenta. Donášel na pracovně nasazené Francouze. Což jsme
samozřejmě tehdy nevěděli, ale člověk
cítil nespravedlnost, když staří odbojáři či přímo přeživší z koncentráků
byli naráz označováni za reakcionáře,
nepřátele. Abych se ale vrátil k vaší
otázce, v té době jsem prostě začal věci
vidět jinak, nebo jsem začal tušit, že
něco není v pořádku. Kde je ta spravedlivá šťastná společnost, když si
nedůvěřují ani její představitelé, kteří
se mezi sebou likvidují, zavírají, jako
v Československu? Jak si máme být
všichni rovní, když se zase vytahuje
otázka původu jako v Sovětském svazu? Není to všechno jinak, když ze
systému mají prospěch jen kariéristé,
zbabělci a oportunisté, jako ti na čelných místech v PCF?
Co jste z toho vyvodil?
Tehdy jen první pochybnosti. Nezapomeňte, že jsem býval zapálený komunista. Vzdát se jen tak ze dne na
den části života, ale i odkazu zastřelených či vězněných kamarádů z koncentráku, kteří věřili ve spravedlivější společnost, není jednoduché. Navíc
v té době záhy zemřel Stalin. Pak
přišel Chruščov a jeho legendární
projev na XX. sjezdu sovětských ko-
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Portrét Stalina od Pabla Picassa otištěný na
titulní straně Les Lettres françaises pobouřil
řadu komunistů ve Francii
Foto: ÚSTR
munistů. Věřil jsem, že v celém hnutí
udělá pořádek, že konečně vykročíme
správným směrem.
A co maďarské události z roku
1956?
Neměli jsme o nich tolik zpráv jako
o dvanáct let později o Pražském jaru.
V Budapešti se na rozdíl od Prahy
bojovalo, v ulicích se střílelo. Z našeho pohledu to vypadalo jako kontrarevoluce, občanská válka mezi stoupenci komunismu a jeho odpůrci.
Sovětskou brutalitou jsme však byli
zaskočeni, otřeseni. Tehdy taky probíhala válka v Alžírsku a podobně
brutálně se ke své kolonii a jejím
obyvatelům chovala i Francie. Což bylo
další rozčarování, neboť obě mocnosti, kapitalistická i socialistická, reagovaly stejným způsobem. I tady se
přece hlásala rovnost, svoboda, bratrství, platila lidská práva a právo na
sebeurčení, avšak realita ukázala,
že jsou to jen iluze.

že se nejedná o žádnou kontrarevoluci, jak nám to prezentovala Moskva.
Psal jsem o tom úplně otevřeně do Les
Lettres françaises. Po příjezdu tanků
jsem své aktivity v PCF zastavil. Ze
strany jsem definitivně odešel v roce
1974. Ve Francii tenkrát vyšlo Solženicynovo Souostroví gulag. Při té příležitosti jsem vydal knížku Ce que je
sais de Soljenitsyne (Co je mi známo
o Solženicynovi), kde jsem se snažil
popsat své pochybnosti a zkušenosti
s komunistickým režimem, jak jsem
je zažil či znal z vyprávění jiných.
Třeba z Londonova, když se v šedesátých letech konečně vrátil do Francie
a vylíčil mi, co se dělo v Československu a ve straně po převzetí moci, jak
se stupňoval teror, konaly se vykonstruované procesy atd. Ostatně to sám
velmi dobře napsal ve svém Doznání.
Mimochodem, víte, že rukopis Doznání přivezl do Prahy 19. srpna 1968?
Teprve v polovině roku 1968 se domluvilo, že knížka může konečně
vyjít i česky. Když pak ale uviděl tanky, co nejrychleji odjel, neboť tušil, co
se bude dít. Moje knížka o Solženicynovi sice vyšla, ale přinesla mi zdrcující k r it i k u z per a šéf r eda k tor a
L’Humanité René Andrieua. Což mi už
bylo jedno, poněvadž jsem ze strany
vystoupil.
Zmiňoval jste Louise Aragona. Jak
tento světově proslulý básník a intelektuál komentoval mezi blízkými
lidmi, k nimž jste patřil třeba i vy,
všechny události, o nichž jsme teď
mluvili a které vám otevřely oči?

Co tedy rozhodlo o vašem rozchodu s komunistickou stranou?

V padesátých letech se držel oficiální
linie. Nezapomeňte, že v Sovětském
svazu studoval a žil jeho syn. Aragon
velmi dobře věděl, co by ho tam čekalo, kdyby třeba jako Camus vrátil legitimaci, vystoupil ze strany a otevřeně ji kritizoval. V šedesátých letech
jsme se spolu snažili v Les Lettres
françaises na zločiny stalinismu poukazovat, kritizovat je. Ostatně i proto
nám strana postupně osekávala finance, až týdeník v roce 1972 zanikl.

Události v Československu z roku
1968. Byl jsem tam a dobře jsem věděl,

V pětadvaceti letech jste se stal
šéfredaktorem známého týdeníku
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Les Lettres françaises, byl jste i členem vlády. Ani ne třicetiletý pak
vedete deník Ce soir, který vycházel
v nákladu 100 000 výtisků. Musel
jste být dost zapáleným komunistou, když vám svěřili tak významné
funkce v tak mladém věku.
To nepopírám. O mém jmenování ale
rozhodovaly i jiné věci. Především jsem
byl odbojářem od prvního dne a člověkem, který přežil koncentrák. Strana
podobných členů moc neměla, a jak už
jsem říkal, než nastal obrat v roce 1950,
po válce takovéto osobnosti dodávaly
straně morální kredit. Mimoto jsem
uměl psát, celý život mě kromě politiky zajímala i historie, literatura, výtvarné umění. Což byly znalosti, které
se u francouzských novinářů berou
jaksi za samozřejmé. Takže cesta do
novin byla z mé strany jasně daná.
Teprve později jsem se dozvěděl, že
jednou ze zásad stalinistů bylo i svěřování enormní zodpovědnosti mladým
a ještě tvárným lidem.
Vnímáte dnes sám sebe jako někdejšího stalinistu?
Svědomí mám čisté, nikomu jsem
neublížil.
Jak to, že vás tak jako jiné podobné komunisty nezasáhla čistka
provedená na stranickém sjezdu
v roce 1950?
Měl jsem dva nezpochybnitelné protektory. Tím prvním byl Charles Tillon. Jeho ochrana působila ve stranických strukturách až do roku 1952,
kdy ho po vykonstruovaném obvinění rovněž vyloučili. Ale to už nade
mnou bděl druhý ochránce, Louis
Aragon, jehož jméno mě zaštiťovalo
i ve stranickém tisku. Aragon byl
nedotknutelný. Nejenže to byl celosvětově známý intelektuál, básník,
ale především starý člen strany, který měl v Moskvě vždy otevřené i ty
nejnedosažitelnější dveře.
Jako význačný komunistický novinář jste ale žil a pracoval ve
svobodné zemi, kde se o Sovět-

Pierre Daix v redakci Les Lettres françaises
ském svazu a dalších komunistických státech publikovaly i kritické články, knížky. Jak jste takové
texty přijímal?
Dlouho jako nesmysly, lži, bláboly,
buržoazní propagandu, která se ho
snažila očernit. V našich očích byl
Sovětský svaz zemí, která měla hlav-

Foto: Profimedia
ní zásluhu na porážce hitlerovského
Německa. A to za cenu obrovských
lidských i materiálních ztrát. Že mají
po válce ekonomické problémy, jak se
o tom tenkrát psalo v pravicovém
tisku, bylo z tohoto pohledu normální.
Nejde jen o ekonomické problémy
zapříčiněné válkou. Na Západ
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přece prosakovaly i zprávy o předválečných čistkách ve straně,
záměrně vyvolaném hladomoru
na Ukrajině, pronásledování nevinných lidí, o gulagu...
Už jsem vám to jednou říkal. Byla
studená válka, Američané ze Sovětského svazu velmi rychle udělali nepřítele číslo jedna, čehož se francouzský pravicový tisk s radostí chytil. Pro
nás to zkrátka bylo období nepřímého,
ale svým způsobem otevřeného boje,
a naší povinností proto bylo za každou
cenu hájit náš vzor, naše přesvědčení.
Proto vám strana nařídila, abyste
v Les Lettres françaises očernil
a napadl novináře Davida Rousseta, který ve Francii otevřel otázku
koncentračních táborů v Sovětském svazu a jako první začal
používat termín gulag?
Ne, vůbec jsem nereagoval na stranický popud. Byla to osobní iniciativa
a dnes vím, že jsem se choval jako
starej vůl. Existenci sovětských táborů, ale nápravných, převýchovných,
jsem přitom nepopíral. Rousset však
vyrukoval s tím, že jde o stejný systém
koncentračních lágrů jako ve fašistickém Německu, a vyzval deportované z těchto táborů, aby podpořili
jeho vyšetřování celé aféry. Kvůli tomu
taky založil mezinárodní vyšetřovací
komisi CICRC. Což mě hrozně rozčílilo. Celé jsem to bral jako akt studené války namířený proti Sovětskému
svazu. Napsal jsem proto článek podepsaný Pierre Daix, číslo 59807 z Mauthausenu. V tom textu jsem existenci
sítě koncentračních táborů v Sovětském svazu tvrdě a nesmlouvavě
popřel a Rousseta nařkl jako falzifikátora, jenž záměrně používá lží, aby
zkreslil realitu. Byl jsem pevně přesvědčen, že mám pravdu.
Rousset ale nebyl jen tak nějaký
žurnalista. I on za války působil
v odboji a podobně jako vy měl za
sebou zkušenosti z koncentráku,
v jeho případě z Buchenwaldu.
Ostatně o tom napsal knížku L’Univers concentrationnaire, která v roce
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1946 získala prestižní francouzskou cenu Renaudot. Literární
událostí se o rok později stal i jeho
tematicky stejný román Les jours
de notre mort. Nenapadlo vás při
psaní vašeho článku, že ten člověk
má morální kredit, renomé, a jeho
cílem asi není vymýšlet si nějaké
senzace?
Rousseta jsem osobně neznal, ale jeho
knížky jsem četl, nebyly špatné, byť
zjevně antikomunistické. Vypadalo
to, jako by za války komunisti v odboji nic nedělali. Proto jsem byl přesvědčen, že mám pravdu, že se chytil
nepodložených informací s cílem
pomluvit Sovětský svaz. Z jeho pohledu jsem mu asi skočil na vějičku, neboť
mě i Les Lettres françaises zažaloval
u soudu za hanobení a nactiutrhání.
No a soud v roce 1951 vyhrál. Navíc
se mu v rámci líčení a svědeckých
výpovědí za velké publicity podařilo
prokázat, že Stalin ještě v době platnosti německo-sovětské smlouvy
vydal Hitlerovi německé protifašistické odbojáře. Jeho svědkové také
popsali rozsah sovětských represí.
Stranu jsem tak dostal do velice ošemetné situace. Nezapomeňte, že dva
roky předtím za stejných podmínek
prohrála obdobný proces se sovětským
emigrantem Kravčenkem, který o realitě v Sovětském svazu napsal velmi
kritickou knihu. Jak se později ukázalo, pravdivou.
Jak probíhal proces s Roussetem?
Můj advokát Joël Nordmann předvolal
svědky v můj prospěch. Například
komunistickou poslankyni Marie-Claude Vaillant-Coutourier, která se
sovětským trestním řádem zabývala
a několikrát kvůli tomu byla na studijním pobytu v Sovětském svazu. Jak
takový studijní pobyt probíhal, si už
dnes dokážeme představit. Samozřejmě systém hájila jako nejspravedlivější na světě, v němž je vyloučena
jakákoliv forma mučení, ponižování
či otrocké práce vězněných. Ti jsou
naopak za svého krátkodobého pobytu v nápravných zařízeních převychováváni. Rousset měl na své straně

svědky, kteří přežili gulag. Na soud
asi nejvíce zapůsobil Jules Margoline.
Narodil se na začátku století v běloruském Pinsku, ale pak žil v Palestině.
V roce 1939 byl na návštěvě u příbuzných v Lodži, kde ho zastihl útok na
Polsko. Před postupujícími nacisty
uprchl na východ. Tam ho však zadrželo NKVD a pět let strávil v gulagu.
Jeho svědectví bylo otřesné. Když pak
můj advokát prohlásil, že sovětské
nápravné zařízení nelze srovnávat
s nacistickými vyhlazovacími tábory,
kde navždy zmizely miliony Židů,
odpověděl, že gulag má na svědomí
minimálně půl milionu Židů.
Francouzská veřejnost ten proces
sledovala, jaká byla jeho publicita?
Podobně jako u procesu s Kravčenkem. O líčení byl obrovský zájem
a psaly o něm všechny noviny. Nezapomeňte, že PCF byla tehdy druhou
nejsilnější politickou stranou v zemi
a cílevědomě se ucházela o vládu.
Myslím si, že procesy s Kravčenkem
i s Roussetem francouzské veřejnosti
poprvé přesvědčivě ukázaly pravou
podstatu Sovětského svazu. Myšlenku komunismu nezdiskreditovaly,
nějaký odklon členů PCF ještě nenastal, jako třeba po Pražském jaru, ale
do té doby i navzdory propagandě
studené války většina Francouzů
Sovětský svaz obdivovala. Především
za jeho důležitou roli ve válce proti
Hitlerovi. A naráz slyšeli ne od spisovatelů nebo kreslířů komiksu, ale od
přímých svědků, že sovětský systém
je vlastně v mnohém podobný tomu
nacistickému.
Setkal jste se později s Davidem
Roussetem?
Ano, ale to už jsem byl na opačné
straně barikády. Když jsme se seznámili, řekl jsem mu to, co vám. Tedy že
jsem se choval jako starej vůl. Podíval
se na mě a odpověděl: Mladej, hodně
mladej vůl.
Nekrácený rozhovor je dostupný
v elektronické verzi na
www. ustrcr.cz
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Výpověď Františka Poláka u soudu „David
Rousset versus Les Lettres françaises“
A da m Hra dil ek

Norilsk v roce 1940, kdy zde byl vězněn František Polák. V popředí jeden z mnoha táborů Gulagu ve městě.
Během soudního sporu, jímž se David
Rousset bránil proti nactiutrhačskému
článku Pierra Daixe otištěnému v deníku Les Lettres françaises, vystoupila
řada svědků z různých států, kteří
prošli sovětskými pracovními tábory.
Většina z nich neomezila svědectví
o hrůzných zkušenostech s gulagy na
soudní líčení a vydala své vzpomínky
rovněž knižně. Oproti často opakované frázi, že svět se dozvěděl o zločinech
Sovětského svazu až od Alexandra
Solženicyna počátkem sedmdesátých
let 20. století, tak stojí skutečnost, že

již na přelomu 40. a 50. let vyšla na
Západě celá řada knih na toto téma.
Pr v ním předvola ný m svědkem
u soudu byla Holanďanka Elinor
Lipper. Jako mladá komunistka odjela v 30. letech do Moskvy, kde byla
během „Velkého teror u“ zatčena
a uvězněna v lágru na Kolymě. O této
zkušenosti napsala knihu Jedenáct let
v sovětských vězeňských táborech. 1
Bělorus židovského původu Jules Margoline (viz s. 103) svědčil o pracovních
táborech mezi Ochotským a Bílým
mořem. V roce 1949 sepsal vzpomín-

Foto: Muzeum města Norilska

ky Cesta do země muklů.2 Margarete
Buber-Neumannová (viz s. 100) popsala zkušenost vězně v Karlagu v memoárech Zajatkyní Stalina i Hitlera.3
Veterán španělské občanské války
Valentin Gonzalès, řečený El Campesino (viz s. 102), referoval o podmínkách
v táborech Vorkutlagu, kde byl uvězněn po útěku do Sovětského svazu.
Z Vorkuty i ze sovětského státu se mu
podařilo utéci do Francie, kde vydal
vzpomínky pod názvem Život a smrt
v SSSR (1939–1949).4 Další svědek Alexander Weissberg-Cybulski byl vězněn

1	LIPPER, Elinor: Elf Jahre in sowjetischen Gefängnissen und Lagern. Oprecht, Zürich 1950.
2	MARGOLINE, Jules: La condition inhumaine. Cinq ans dans les camps de concentration sovietiques. Traduit par N. Berberova & Mina Journot.
Calmann-Levi Editeurs, Paris 1949; týž: Putěšestvije v stranu zeka. Chekhov Publishing House, New York 1952.
3	BUBER-NEUMANN, Margarete: Fånge hos Hitler och Stalin. Natur och kultur, Stockholm 1948.
4	EL CAMPESINO (GONZALÈS,Valentin): La vie et la mort en U.R.S.S. (1939–1949). Plon, Paris 1950.
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v Karagandě, než byl, stejně jako
Margarete Buber-Neumannová, po
uzavření paktu Ribbentrop-Molotov
předán orgány NKVD nacistům. Po
válce vydal autobiografii Obviněný.5
Polský Žid Jerzy Gliksman u soudu
popsal pracovní tábor Uchtižemlag,
o němž dva roky předtím vydal knihu
Řekni Západu.6 Józef Czapski, jeden
z mála polských důstojníků vězněných
NKVD po okupaci Polska v Starobělsku, který nebyl zavražděn v Katyni,
sepsal první zprávu o sovětské internaci již v roce 1945. Rozsáhlejší vzpomínky pod názvem Nelidská země
vydal v roce 1949.7 Většina těchto
memoárů byla v průběhu 50. let vydána v různých světových jazycích
a bývají dodnes hojně citovány v publikacích pojednávajících o sovětském
represivním systému.
Stranou tohoto zájmu nejen ve světě, ale i ve své rodné zemi zůstal další svědek obžaloby – český právník
František Polák, bývalý vězeň Norillagu a Unžlagu, který 15. prosince 1950
vystoupil u soudu se svým svědectvím.
Narodil se 27. prosince 1889 v Hostomicích u Příbrami. Studoval práva
na Karlově univerzitě, avšak po vypuknutí první světové války byl povolán
do rakousko-uherské armády. Na
ruské frontě padl do zajetí a posléze
vstoupil do tamního čs. zahraničního
vojska. Do vlasti byl evakuován v rámci prvního transportu legionářů, během studijní dovolené dokončil studia
a 12. června 1920 byl promován na
doktora práv.8 Krátce poté odešel z čs.
armády a věnoval se obhajobě práv
dělníků a komunistických aktivistů.

Na toto téma rovněž publikoval řadu
odborných prací, některé i knižně.9
Vzhledem k jeho dalším životním
osudům působí jistým tragikomickým
dojmem publikace Pravda o vězeních
sovětského Ruska z roku 1927.10 V této
brožuře, vydané v reakci na zprávy
objevující se v západoevropských zemích, že v sovětském Rusku byly věznice
středověkými mučírnami, představil
naopak jejich výchovný charakter a humánnost oproti kapitalistickým mučírnám
v buržoazním světě. V úvodním slovu
ke knize vyvrací tehdejší poslankyně
za komunistickou stranu Luisa Landová-Štychová zprávy o prvním koncentračním táboře v Sovětském svazu, jenž
vznikl na Soloveckých ostrovech: Na
Solovce za nejstrašnějších podmínek jsou
deportováni političtí vězňové, hlavně
socialisté. Ostrov je prý hrůzný ve své
pustotě, nepříznivými podmínkami životními a naprostou odloučeností od celého
světa. […] Tedy na Solovce není vůbec
žádných politických vězňů, nýbrž jen
obyčejní těžcí provinilci. […] Ostrov sám
je krásný, půda úrodná, […] Zima je ovšem
dlouhá, zato léto je tím krásnější.11 Polák
se ve svém textu zaměřil především na
podmínky v moskevských věznicích
Lefortovo a Butyrky: V Butyrské věznici
vůbec nepociťujete, že jste ve věznici. […]
Lidé zde žijí jako na svobodě a rozdíl je
zde jen ten, že vězňova svoboda obmezena jest zdí Butyrky.12 O skutečném charakteru těchto věznic se měl sám přesvědčit o několik let později, v průběhu
druhé světové války. Na jejím počátku,
v srpnu 1939, uprchl před nacistickou
perzekucí do Polska a v Krakově pak
vstoupil do formující se čs. vojenské

jednotky, jež v důsledku válečných
operací padla do sovětského zajetí. Na
základě udání čs. komunistů z trockismu byl Polák během internace v Olchovcích společně s dalšími osmi vojáky 3. listopadu 1939 zatčen příslušníky
NKVD a převezen do moskevské věznice Lubjanka. Dne 16. června 1940 byl
ve věznici Butyrky, o jejímž „humánním
charakteru“ psal ve výše zmíněné knize
Pravda o vězeních sovětského Ruska,
odsouzen za „kontrarevoluční činnost“
k osmi letům těžké práce v táborech
Gulagu.13 Důvodem jeho zatčení a odsouzení byly neshody s komunisty čs.
vojenské skupiny i údajná spoluodpovědnost za smrt sovětských občanů
během sibiřského tažení čs. legií o dvacet let dříve. Dne 24. září 1940 byl transportován do Norillagu, kde následující
rok a půl pracoval v dolech, na stavbách
silnic a odklízení sněhu.
Dne 17. ledna 1942 byl na základě
amnestie propuštěn a odeslán k čs.
vojenské jednotce do Buzuluku. Nejprve působil na osvětě a posléze byl pověřen funkcí předsedy vojenského
soudu. Vzhledem k tomu, že se odmítl
podílet na prosovětské osvětě československého vojska, jak jej o to žádal
československý vyslanec v SSSR Zdeněk
Fierlinger, upadl opět v nemilost u čs.
komunistů a sovětských bezpečnostních orgánů. Na konci roku 1942 byl na
základě přímého rozkazu Ludvíka
Svobody odeslán společně s dalšími
třemi Čechoslováky, Benediktem Kahanem, Ferdinandem Zelinkou a Karlem Goliatem k čs. vojenské misi do
Kujbyševa, kde všechny zatklo NKVD.14
Znovu byl převezen do Moskvy a od-

5	WEISSBERG-CYBULSKI, Alexander: The Accused. Simon and Schuster, New York 1951.
6	GLIKSMAN, Jerzy G.: Tell the West. Gresham Press, New York 1948.
7	CZAPSKI, Józef : Wspomnienia starobielskie. Nakład Oddzlału Kultury i Prasy, 1945; týž: Na nieludzkiej ziemi. Instytut literacki, Paris 1949.
8	Srov. Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv, sb. Kvalifikační listiny, kvalifikační listina Františka Poláka.
9	POLÁK, František: Dělnické právo československé. Nákladem vlastním, Praha 1931; týž: Dělnické právo sovětského Ruska. Nákladem vlastním
(distribuce Čin), Praha 1925; týž: Dělnická kontrola a správa závodní v sovětském Rusku. Rejman – Komunistické nakladatelství, Praha 1921.
10	POLÁK, František: Pravda o vězeních sovětského Ruska. Ústředí Mezinárodní rudé pomoci, Praha 1927.
11	Tamtéž, s. 4.
12	Tamtéž, s. 27.
13	Seznam obětí politického teroru v SSSR: Polak Franz Emanuelovič, Sdružení Memorial, http://lists.memo.ru/index16.htm (citováno
k 23. 11. 2012).
14	Srov. NĚMEČKOVÁ, Daniela: K problematice vzniku Československého polního soudu v SSSR. Práce SVOČ, Právnická fakulta UK, Praha 2011.
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souzen za „protisovětskou činnost“,
tentokrát k pěti letům pracovních tá
borů. Z moskevského vězení byl odeslán
do jednoho z lesních lágrů Unžlagu, kde
si trest odpracoval na den přesně – pro
puštění se dočkal až 5. prosince 1947.
Fyzicky a psychicky vyčerpaný se
vrátil 7. března 1948 do Českosloven
ska, kde právě proběhl komunistický
puč, a proto se 10. září 1948 opět ode
bral do emigrace. Nejprve pobýval
v Německu, kde v roce 1949 začal s po
mocí Pavla Tigrida informovat západní
veřejnost o sovětských táborech. Jak
již bylo zmíněno, o rok později vystou
pil jako svědek v procesu „David Rous
set versus Les Lettres françaises“.
Záznam jeho výpovědi je přetištěn na
následujících stránkách. V dubnu 1951
se Polák přestěhoval do USA, kde po
kračoval ve snaze upozornit svět na
represivní charakter Sovětského sva

zu a tábory Gulagu. Kromě rozhovorů
pro média a veřejných diskusí bylo
jedním z jeho nejvýznamnějších poči
nů vystoupení na půdě Organizace
spojených národů v New Yorku. Spo
lečně s dalšími svědky byl pozván na
jednání Prozatímní komise o nucené
práci, jež od roku 1950 prošetřovala
informace o nucené práci ve 24 zemích
světa. Mezi rozsáhlou dokumentací
o nucené práci předloženou komisi byly
i články z francouzských novin popi
sující zkušenost Františka Poláka
a dalších bývalých vězňů gulagu, kte
ří svědčili u soudu v Paříži.15 Samotný
Polák vystoupil v budově Spojených
národů s osobní výpovědí 23. června
1952. Společně s ním vypovídal před
komisí i přední činitel čs. poúnorové
emigrace v USA Ján Papánek, který
referoval o využívání politických věz
ňů v jáchymovských uranových do

lech.16 Výsledkem Prozatímní komise
byla závěrečná zpráva o nucené práci
z roku 1953. 17 Zástupci Sovětského
svazu, Československa a Polska u OSN
ji kritizovali jako pomlouvačné obvinění lidových demokracií založené na neoficiálních informacích.18
František Polák vydal koncem 50. let
v New Yorku vlastním nákladem dvě
publikace na toto téma: Cestou ze sovětského koncentráku (1959) a Jak žili
a umírali sovětští otroci (1960). Jedná se
o vůbec první pojednání o táborech
Gulagu z pera českého autora uveřej
něné po druhé světové válce. Přestože
tyto knihy dodnes představují unikát
ní dokument o represích postihujících
tisíce Čechoslováků v SSSR, dosud
u nás nevyšly a zůstávají tak neprávem
opomíjeny.
František Polák zemřel 15. dubna
1970 ve městě Coxsackie, stát New York.

15. prosince 1950, Paříž:
Svědectví Františka Poláka u soudu „David Rousset versus Les Lettres françaises“19
Théo Bernhard:20 Svědek, český právník, byl v průběhu války příslušníkem českých 21 jednotek, které bojovaly
proti Němcům. Na formování těchto jednotek na území Sovětského svazu, sestavených pro boj s Němci z Čechů 22
v této zemi žijících, se i podílel. I on byl dvakrát v táborech, může proto zasvěceně posoudit závažnost křivého obvi
nění vzneseného Daixem proti Davidu Roussetovi.
Polák (tlumočeno): Četl jsem článek pana Davida Rousseta. Nabídl jsem svoje svědectví. Vzhledem k tomu, že jsem
žil v sovětských koncentračních táborech osm let, mohu kvalifikovaně popsat metody v nich užívané, stejně jako
veškeré aktivity sovětského úředního aparátu v těchto táborech.
Roku 1939 jsem jako mnoho dalších českých vlastenců a demokratů opustil svou zem a odešel do Polska. V průbě
hu polsko-německé války jsem sloužil v československých jednotkách v Polsku.
Česká armáda byla vytvořena ještě před vypuknutím války Německa s Polskem. Do těchto českých ozbrojených
složek jsem vstoupil.
Vojenská operace v Polsku skončila velmi rychle. Byli jsme nuceni ustoupit na západní Ukrajinu, naším úmyslem
bylo pokusit se proniknout přes Rumunsko do Francie, kde už se také formovaly české jednotky.
Ústupovou cestu nám však odřízla sovětská armáda, která v té době na základě spojenectví okupovala Polsko
spolu s Německem. Byli jsme zadrženi. Byli jsme zajati Rudou armádou a internováni v táboře v Kamenci Podolském.
Krátce poté dorazily do tábora orgány NKVD. Členové důstojnického sboru – já osobně jsem měl hodnost štábního
kapitána – byli podrobeni dlouhým výslechům.23 Všechny spisy pak byly odeslány do Moskvy.

15	
UN Archives, New York, Ad hoc committee on forced labor, S – 0919, box 10, file 1, Working documents.
16	Tamtéž, box 8, Summary record of the nineteenth meeting.
17	
Report of the Ad Hoc Committee on Forced Labour. United Nations – International Labour Office, Genova 1953.
18	
1954 Yearbook of the United Nations. Department of Public Information United Nations, New York 1955, s. 221.
19	Přeloženo z Le procès concentrationnaire pour la vérité sur les camps: Extraits des débats. Éditions du Pavois, Paris 1951, s. 151–157.
Přeložil Štěpán Hlavsa.
20	Obhájce Davida Rousseta.
21	Míněny československé vojenské jednotky.
22	Tyto jednotky se skládaly i z příslušníků dalších národností tehdejšího Československa: Rusínů, Židů, Slováků, Poláků, Němců a Maďarů.
23	Zmíněným výslechům orgány NKVD byli v podstatě podrobeni všichni internovaní příslušníci tehdejší skupiny podplukovníka L. Svobody.

paměť a dějiny 2012/04

pribeh 20.st_Hradilek.indd 113

113

12/20/12 10:43 AM
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Po šesti týdnech dorazila z Moskvy skupina důstojníků NKVD a zatkla osm českých důstojníků.24 Bez dalších výslechů nebo vysvětlení byli odvezeni do Moskvy.
Já byl uvězněn ve věznici pro politické vězně na Lubjance v Moskvě, kde jsem byl držen devět měsíců. Kvůli své
protikomunistické činnosti25 v předválečném Československu, kde jsem působil jako žurnalista, jsem během těchto
devíti měsíců podstoupil řadu dlouhých výslechů spojených s mučením.
Protestoval jsem, odvolávaje se na haagskou dohodu, podle níž válečný zajatec nespadá pod jurisdikci státu, kde
je držen v zajetí.
Dostalo se mi odpovědi, že v sovětském Rusku mezinárodní dohody neplatí. Pak mi ukázali papírek, na němž
stálo: Za vaši kontrarevoluční činnost se odsuzujete na osm let nucených prací v táborech nucených prací.
Byl jsem převezen na Sibiř, nejprve do Krasnojarsku a o měsíc později do Norilsku osm set kilometrů za polárním
kruhem, kde jsou uhelné a měděné doly.
V tomto koncentračním táboře jsem zůstal do roku 1942. Těžce jsem pracoval. Podílel jsem se na veškeré těžké,
manuální práci.
V lednu 1942 jsem byl z tábora nucených prací nečekaně propuštěn. Později jsem se dozvěděl, že se tak stalo na
základě dohody mezi exilovou vládou v Londýně, vedenou dr. Benešem, a sovětským vedením.26 Podle této dohody
jsem měl být poslán k českým jednotkám, které se tehdy v Rusku začaly formovat. Do těchto jednotek jsem vstoupil.27
Z nařízení české exilové vlády jsem převzal funkci předsedy vojenského soudu.28
Post českého vyslance v Moskvě tehdy zastával pan Fierlinger, jenž se po válce stal předsedou vlády. Po celou tu
dobu se snažil, abych zcela přejal jeho politické názory, směr a program, který považoval za východisko politické
budoucnosti Československa.
V květnu 1942 mi pan Fierlinger sdělil, že české síly v sovětském Rusku se musí ve všech ohledech podobat Rudé
armádě. Že je nutné, aby měly stejnou organizaci i stejnou politickou výchovu.
Byl jsem předán NKVD a opět poslán do koncentračního tábora.29
V Moskvě jsem byl jen krátce vyslechnut. Byl jsem poslán do koncentračního tábora na pět let, aniž bych byl
usvědčen, aniž by vůbec proběhl nějaký soud. Převezli mě do tábora ve Vjatce.
Tento tábor jsem opustil 5. prosince 1947. Podařilo se mi spojit se s přáteli v Československu a ještě před komunistickým pučem v Československu rychle opustit sovětské území.
Pak jsem musel svou zemi opustit znovu, tentokrát jsem odešel na Západ, kde nyní žiji.
David Rousset: Chtěl bych svědka požádat o jasnou a stručnou odpověď na tuto otázku: Umožňují životní podmínky v táborech, jak je během svého osmiletého pobytu poznal, převýchovu, nebo jsou takové, že by se daly celkově
označit jako nelidské?
Polák: Můj životní příběh dokazuje, že podmínky v koncentračních táborech jsou nelidské a že jakákoliv převýchova vůbec nepřipadá v úvahu.
Předseda:30 Svědek odpověděl na otázku. Chcete se ještě na něco zeptat?
Vienney:31 Já bych chtěl položit několik otázek. V předvolání jsem se dočetl, že pan Polák, jenž je navzdory svému
jménu Čech, je vzděláním právník. Chtěl bych vědět, v jakém oboru přesně pracuje nebo pracoval.
Polák: Do roku 1939 jsem byl právník.
Vienney: Do roku 1939.
Polák: Poté jsem svou profesi vykonávat nemohl, vzhledem k tomu, že jsem byl zatčen a uvězněn.
Vienney: Jistě, změnil profesi, stal se předsedou vojenského soudu. To je nám jasné.
Pokud to tedy chápu správně, jde o vojáka, který sloužil v československém oddíle začleněném do polské armády,
který byl zajat Rudou armádou.32
Polák: Byl jsem zatčen na základě skutečnosti, že tehdy padla do zajetí celá česká armáda. A jako její příslušník jsem
byl zatčen i já.

24	Nebyli to jen důstojníci, ale i řadoví vojáci, přičemž se včetně jeho osoby jednalo celkem o 9 lidí.
25	Ta spočívala v příklonu k trockismu.
26	Tuto dohodu dojednal náčelník Čs. vojenské mise v SSSR plukovník Heliodor Píka a dne 3. ledna 1942 schválil Státní výbor obrany SSSR
i amnestii pro internované a vězněné čs. státní příslušnosti, ovšem mimo osob podezřelých ze špionáže proti SSSR.
27	Rozuměj v Buzuluku.
28	Funkcí, ale s omezenou pravomocí, byl pověřen ministrem národní obrany gen. S. Ingrem.
29	Spolu s dalšími byl 8. prosince 1942 odeslán z Buzuluku k čs. vojenské misi do Kujbyševa, kde byli všichni zatčeni orgány NKVD.
30 Předsedající soudce Colomiès.
31	Paul Vienney, advokát P. Daixe.
32	Tehdy, tzn. od srpna 1939, působil u osvěty tehdejší čs. vojenské jednotky v Polsku.
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Sovětský svaz před soudem ve Francii a české souvislosti

Vienney: Tedy jako válečný zajatec.
Tlumočník: Ano.
Předseda (k tlumočníkovi): Položte otázku jemu.
Vienney: To se tu stává často, že na otázky odpovídá tlumočník.
Polák (tlumočeno): Byl jsem zadržen jako válečný zajatec, ale důvody mého
zatčení byly politické.
Vinney: Válečný zajatec zajatý z politických důvodů?
Já to naopak chápu tak, že byl několik let vězněn jako válečný zajatec a až poté
byl odsouzen, třebaže nespravedlivě. Jde o právní chybu. Na to jsme zvyklí, viďte, pane předsedo, a myslím, že je na to zvyklý i svědek, vzhledem k tomu, že
předsedal vojenskému soudu.
Předseda: Zeptejte se, zda byl mobilizován v době, kdy byl zatčen, a pokud ano,
zda byl internován v táboře pro válečné zajatce.
Polák: Byl jsem válečný zajatec a poté, co jsem byl vyslýchán...
Vienney: Týrán a tak podobně...
Polák: ...orgány NKVD, jsem byl z politických důvodů zatčen a odsouzen ve
správním řízení, bez soudu, k osmi letům nucených prací. K tomu došlo v roce
1939. A jak jsem již před několika minutami popsal, na základě dohody mezi
exilovou vládou v Londýně a Moskvou jsem byl propuštěn, připojil jsem se ke své
jednotce a několik měsíců jsem předsedal vojenskému soudu. A pak, protože
jsem se opakovaně odmítl účastnit podniků, které pánové velící těmto jednotkám
provozovali, mě opět poslali do Moskvy,33 předali NKVD a opět odsoudili, tentokrát k pěti letům nucených prací, které jsem si odpykal do posledního dne.
Vienney: Dobrá. Právě teď tedy prohlásil, že odmítl bojovat v řadách české armády za osvobození své vlasti, pod záminkou toho, že v české armádě tvořili
většinu komunisté.
Polák: Bojovat v řadách české armády jsem samozřejmě neodmítl; prostě jsem
jen bojoval i proti pánům Svobodovi a Fierlingerovi...
Vienney: Což bylo zajisté méně nebezpečné než bojovat proti nepříteli!
Polák: …kteří chtěli přebírat komunistické metody a zavádět komunistickou
osvětu. Mým spojencem byl generál Píka,34 který, jak jistě víte, a já doufám, že
to ví i právní zástupce žalované strany, byl před rokem v Československu zastřelen.35
Předseda: Dobrá. Na vaši otázku odpověděl.
Vienney: Proč odešel do Německa, do země, která je úhlavním nepřítelem jeho
vlasti?
František Polák v brožuře z roku 1927
Polák: Musel jsem opustit svou zemi a odejít do jakékoliv jiné, vzhledem k tomu,
vychvaloval podmínky v sovětských
že jsem si musel vybrat mezi cestou zpět do koncentračního tábora a něčím, co
věznicích…
se ještě jakžtakž podobalo svobodě.
… aby to po třiceti letech na základě
Vienney: A je to tady. Zvolil si svobodu. Tuto frázi už také dobře známe.
vlastní zkušenosti uvedl na pravou
Nebyl snad v Československu odsouzen za dezerci?
míru
Foto: NA
Polák: Za dezerci jsem nikdy odsouzen nebyl. Opustil jsem svou zemi na základě informací, že mám být zatčen, a později jsem se také dozvěděl, že čtrnáct dní
po mém odjezdu mě v mém bytě hledala česká policie.
Předseda: Žádné další otázky?
Nordmann:36 Ještě jednu otázku. Jakou profesi svědek vykonává ve Frankfurtu?
Polák: Jsem překladatel.
					
Autor děkuje PhDr. Zdeňku Vališovi za cenné poznámky k textu

33	Správně do Kujbyševa, teprve odtud byl odtransportován do Moskvy.
34	H. Píka měl tehdy hodnost plukovníka generálního štábu; do hodnosti brigádního generála byl jmenován v prosinci 1943.
35	H. Píka sice žádal, aby trest smrti byl vykonán zastřelením, což však bylo odmítnuto, a 21. června 1949 byl popraven oběšením
ve věznici Plzeň-Bory.
36	Joël Nordmann, hlavní advokát P. Daixe.
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