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Rebel v Praze
Do České republiky zavítal sovětský disident Michas Kukobaka, který protestoval proti invazi v roce 1968

Nejen o svých protirežimních posto-
jích a perzekuci sovětskými úřady 
v 70. a 80. letech minulého století, 
ale také o aktuálních problémech 
putinovského Ruska hovořil Michas 
Ignatěvič Kukobaka při své návštěvě 
České republiky koncem srpna. Od-
půrce sovětského režimu, který se 
otevřeně postavil proti invazi vojsk 
zemí Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska v srpnu 1968 a i dnes odvážně 
kritizuje Putinovu dominanci v Rusku, 
přijel do Prahy na pozvání Ústavu pro 
studium totalitních režimů, Knihovny 
Václava Havla a sdružení Archipelag.

Michas Kukobaka zavítal do Ústa-
vu pro studium totalitních režimů, 
který jeho cestu financoval, natočil 
zde biografický rozhovor v rámci pro-
jektu mapování protestů proti invazi 
1968 a 19. srpna se zúčastnil besedy 
v Knihovně Václava Havla. Navštívil 
také hrob Jana Palacha na Olšanských 
hřbitovech. Během svého pobytu po-
skytl několik rozhovorů médiím, jako 
host dostal pozvání i do Událostí, ko-
mentářů v České televizi.

V srpnu 1968 dal Michas Kukobaka 
otevřeně najevo svůj nesouhlas s vpá-
dem vojsk zemí Varšavské smlouvy 
na území Československa předáním 
dopisu vyjadřujícího podporu Praž-
skému jaru československému kon-
zulovi v Kyjevě. V souvislosti s těmito 
událostmi také odmítl nastoupit na 
vojenské cvičení s tím, že by musel 

obrátit samopal proti vlastním lidem, 
proti okupantům.

Tyto aktivity zůstaly víceméně bez 
povšimnutí, ale dopis adresovaný brit-
skému spisovateli Ivoru Montaguovi 
v roce 1969 již zachytila KGB. Kukoba-
ka v tomto dopise vyjadřoval podporu 
ruskému spisovateli Anatoliji Kuzně-
covovi, za což byl v letech 1970–1976 
držen v psychiatrické léčebně. 

V letech 1977–1988 byl střídavě 
zadržován a propouštěn, celkem čty-
řikrát ho odsoudili k několikaletému 
trestu odnětí svobody. Během těchto 

let prošel třemi psychiatrickými lé-
čebnami, sedmi pracovními tábory 
a několika věznicemi. V roce 1988 
byl na základě amnestie propuštěn 
z vězení v Permské oblasti (dnes je 
známo pod označením Perm-36).

V roce 1991, po rozpadu SSSR, byl 
Kukobaka rehabilitován ve čtyřech 
případech obžaloby pro „nedostatek 
průkazných materiálů“. Plné rehabi-
litace za šestnáct a půl roku stráve-
ných ve vězení se dočkal v roce 1994. 
V současné době žije v Moskvě.

Štěpán Černoušek

Michas Kukobaka u hrobu Jana Palacha Foto: autor

Gross-Rosen
Z bývalého koncentračního tábora se stalo muzeum 

Koncentrační tábor nedaleko Gross-
-Rosenu, dnes Rogoźnice v Polsku, 
asi šedesát kilometrů jihozápadně od 
Wroclawi, byl založen v srpnu 1940, 
kdy sem přišlo prvních sto vězňů 
z koncentračního tábora Sachsenhau-
sen. Dalších asi sto vězňů sem dorazi-
lo, rovněž ze Sachsenhausenu, o měsíc 
později. Stavěli baráky a připravovali 
tábor na příjem dalších vězňů. Do  

1. května 1941, kdy se stal samo-
statným koncentračním táborem, 
fungoval Gross-Rosen jako pobočný 
tábor Sachsenhausenu. Byli zde vězni 
různých národností, ale především 
Židé, kterým bylo zakázáno mluvit se 
spoluvězni a neměli nárok na lékařské 
ošetření. Mezi vězni byli i vojáci Wehr-
machtu, potrestaní za neuposlechnutí 
rozkazu a další delikty. 

Prvním velitelem tábora se stal SS-
-Standartenführer Artur Rödl, naro-
zený 13. května 1898. Ve funkci byl 
v letech 1941–1942. Během jeho velení 
se tábor rozrostl a byla založena řada 
pobočných táborů, některé z nich na 
území dnešní České republiky. V roce 
1941 bylo v táboře asi 1 500 vězňů, 
mužů i žen. Pracovali převážně v ka-
menolomu u tábora, kde se těžila žula 
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pro koncern SS-Deutsche Erd- und 
Steinwerke GmbH. Vzhledem k sadis-
tickému chování většiny dozorců, zá-
měrně nízkým přídělům potravin a těž-
ké práci v lomu i na dalších místech, 
například na výstavbě podzemního 
komplexu Riese v nedalekých Sovích 
horách a při budování podzemních 
chodeb pod zámkem Ksiaz, zde ze-
mřelo minimálně 40 000 vězňů, tedy 
asi třetina všech, kteří táborem prošli. 

Druhým velitelem tábora byl SS-
-Obersturmführer Wilhelm Gideon, 
narozený 15. listopadu 1898, který 
táboru velel během roku 1942. Po-
sledním velitelem byl SS-Sturm-
bannführer Johannes Hassebroek, 
narozený 11. července 1910. V lednu 
1945 začala evakuace tábora, včetně 
táborů pobočných. Vězni byli vyháně-
ni na pochody smrti, které končily hlu-
boko na území Německa. Část jednoho 
z nich došla přes koncentrační tábor 
Helmbrechts až do Volar na Šumavě, 
kde byly ženy osvobozeny jednotkami  
U. S. Army. Část žen byla transporto-
vána do tábora Bergen-Belsen, kde vět-
šina z nich zahynula, další vězni byli 
dopraveni do Dachau, Mauthausenu, 
Flossenbürgu i do tábora Mittelbau, ve 
kterém se v podzemním tunelu Dora 
vyráběly součástky pro rakety V-2. 
Hrstku vězňů, kteří v táboře zůstali, 
osvobodily 8. května 1945 jednotky 
Rudé armády.

Na místě, kde se rozkládal koncen-
trační tábor, bylo zřízeno Muzeum 
Gross-Rosen. Hlavní expozice, tý-
kající se historie tábora, se nachází 
v bývalém kasinu SS po pravé straně 
přístupové cesty. Na přehledných pa-
nelech se návštěvník může seznámit 
s historií budování tábora, jeho pro-
vozem, osudem některých vybraných 
vězňů a s osobami velitelů a táboro-
vých lékařů. V Gross-Rosenu a jeho 
pobočných táborech působil i nechval-
ně proslulý Josef Mengele. Součástí 
expozice jsou předměty nalezené po 
osvobození tábora, jeho model, nad 
nímž si návštěvník uvědomí sku-
tečnou rozlohu tábora, a nástěnná 
mapa s vyznačením všech pobočných 
táborů, tedy i těch na českém území. 
V expozici lze zakoupit publikace, kte-
ré muzeum vydalo. Většina titulů je 

v polštině, která by neměla českému 
čtenáři činit velké obtíže. Pro českého 
návštěvníka je jistě zajímavé, že po-
slední velitelství tábora Gross-Rosen 
bylo v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Před vstupní branou se dá odbočit 
vpravo do svahu a dojít ke granitové-
mu lomu, v němž většina vězňů pra-
covala. Pokud by se zde ocitl někdo, 
kdo by neznal historii místa nebo ji 
zcela ignoroval, mohl by se mu lom 
jevit jako romantické, ba dokonce ma-
lebné místo. Pochybuji, že se takový 
návštěvník najde, a věřím, že každý, 
kdo se zastaví u plotu nad lomem, 

spatří dole pod sebou nejen vylámané 
žulové kvádry, ale také utrpení vězňů 
a smrt mnohých z nich. 

Od lomu je třeba se vrátit k hlavní 
bráně, v jejíchž dvou křídlech je opět 
instalována expozice s panely popi-
sujícími historii nacismu, respektive 
nacistického Německa, od roku 1933 
do roku 1945, v druhé místnosti je 
představena historie budování pod-
zemního komplexu Riese a podzemí 
pod zámkem Ksiaz. 

Pokud návštěvník projde branou, 
nad níž se jako ve většině nacistic-
kých koncentračních táborů klene 
nápis, že práce osvobozuje, ocitne se 
v areálu samotného tábora. Dostat se 
k zachovanému baráku pro vězně zna-
mená projít okolo táborové šibenice. 
Na konci areálu se nachází pomník 
všem obětem tábora. Je to místo, kde 
se každý zastaví, ohlédne se k lomu, 
k šibenici a zamyslí se nad tím, čeho 
jsme schopni. 

Muzeum má vzorně vedené interne-
tové stránky http://www.gross-rosen.
eu/ s veškerými informacemi o svém 
provozu a různých akcích, ale i sezna-
mem vězňů, kteří v táboře během jeho 
existence zemřeli. Stejně jako na po-
dobných místech v Polsku a Německu 
je vstup do expozice zdarma. 

                                     Jiří Padevět

Vstupní brána tábora a granitový lom, v němž 
většina vězňů pracovala                  Foto: autor
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Naši popravení
Uctění památky čs. obětí na memoriálovém hřbitově v Sandarmochu

Na území bývalého Sovětského sva-
zu bylo od jeho rozpadu na počátku 
devadesátých let objeveno nespo-
čet lokalit identif ikovaných jako 
popraviště a pohřebiště, na nichž 
jsou pochovány stovky i tisíce obětí 
vládnoucího bolševického režimu 
a jejichž existence byla desítky let 
přísně utajována. Zejména v důsled-
ku zostřeného teroru vyvolaného 
Stalinem v letech 1937–1938 (období 
nazývané „ježovština“ či Velký teror), 
kdy se generální tajemník komuni-
stické strany definitivně vypořádal 
nejen s vnitrostranickou opozicí, ale 
v podstatě i s ruským (sovětským) 
lidem, zůstala zdejší zem doslova 
prosycena krví. Masové hroby, které 
jsou zjevným symbolem komunistic-
kých zločinů, zbyly téměř u každého 
města: k nejznámějším patří hřbitov 
Donského kláštera v Moskvě, Butovo 
a „Komunarka“ u Moskvy, Kovaljovo 
u Petrohradu, Kuropaty u Minsku, 
Bykivňa u Kyjeva či pohřebiště San-
darmoch v Karélii. Právě memoriální 
hřbitov Sandarmoch se v srpnu letoš-
ního roku stal jednou ze zastávek 
pracovníků ÚSTR při dokumentaci 
míst spojených s perzekucí Čechů 
a československých občanů v SSSR. 

Sandarmoch je lokalita poblíž města 
Medvežjegorsk, kterou v červenci 1997 
objevila společná karelsko-petěrbur-
ská výprava organizace Memorial pod 
vedením místního badatele Jurije Dimi-
trieva. Na základě následného terénní-
ho i archivního výzkumu bylo zjištěno, 
že na území o rozloze téměř deset hek-
tarů bylo od srpna 1937 do konce roku 
1938 zastřeleno a pochováno více než 
9 500 osob 58 národností, především 
Rusů, Ukrajinců, Finů a Poláků. Šlo 
zhruba o 3 500 obyvatel Karélie, 4 500 
vězňů Belbaltlagu, kteří se podíleli na 
stavbě a úpravách Bělomorsko-balt-
ského kanálu, a 1 111 vězňů ze speciál-
ních táborů na nechvalně proslulých 
Soloveckých ostrovech, které sem 
přivezli a postříleli během jediného 
týdne, od 27. října do 4. listopadu 1937. 
V Sandarmochu se střílelo po dva roky 

téměř každou noc, během jedné noci 
byli příslušníci NKVD schopni zastřelit 
více než 400 lidí, ve vyhloubené jámě 
(celkem se jich prozatím odhalilo 236) 
bylo pohřbeno až 80 těl. 

V současnosti slouží toto masové 
popraviště jako pamětní místo, kde 
v minulých letech vzniklo několik 
kamenných pomníků k připomenutí 
obětí různých národností. Podle po-
sledního výzkumu Mečislava Boráka 
zde leží i sedm dosud prokazatelných 

obětí z řad příslušníků české komuni-
ty usazené v Sovětském svazu. České 
oběti byly z poloviny vězni Belbaltlagu 
a z poloviny ze Solovek, většinou od-
souzení k dlouholetým trestům v Gula-
gu ve známých procesech s příslušníky 
české menšiny na počátku třicátých let 
a později podruhé na smrt „trojkou“ 
UNKVD Leningradské oblasti, do jejíž 
kompetence toto území spadalo. Za-
střeleno tu bylo i pět Ukrajinců, kteří 
před zatčením na Ukrajině dlouhodo-

bě žili v Československu, většinou šlo 
o členy KSČ. 

K uctění památky těchto obětí so-
větského bolševického režimu byla na 
jeden ze stromů umístěna pamětní 
tabulka připomínající jejich tragické 
osudy. O existenci většiny z nich ne-
měla česká veřejnost až donedávna 
povědomí. Bohužel se jedná o pověst-
nou kapku v moři a v tomto směru je 
stále co napravovat.

 Jan Dvořák

Pamětní deska připomíná oběti českého původu zastřelené v Sandarmochu na podzim roku 
1937. Na místech někdejších masových hrobů dnes stojí řada kamenných památníků a desítky 
pamětních křížů. Foto: autor
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