Čechoslováci v Gulagu

Stručná historie táborů Gulagu
v Republice Komi
Sever evropského Ruska vděčí za svůj rozvoj otrocké práci statisíců vězňů

A L E XE J R O G AČEV – M ICHA IL ROGAČEV

Dva z pěti obyvatel Republiky Komi byli ve 40. letech minulého století vězni
Gulagu. Jen díky vykořisťování těchto novodobých otroků byla v oblasti
vybudována dopravní infrastruktura a těžební průmysl. Téměř všechna tamní
města vznikla jako lágry, dnes je připomíná řada památníků.
Počátky lágrové části dějin Komijské
autonomní sovětské socialistické republiky (Komi ASSR)1 sahají do roku
1929. Právě tehdy tam byl založen
první pracovní tábor pod názvem
Sever n í tábor y Jednot né h lav n í
politické správy zvláštního určení,
zkráceně Sevlon, s ústředím v městě Usť-Sysolsk. 2 Oblast Komi byla
uznána za důležitý zdroj dřeva, které Sovětský svaz v té době naléhavě
potřeboval. Podle prvního pětiletého plánu rozvoje Autonomní oblasti
Komi bylo rozhodnuto těžbu dřeva
oproti předešlým letům ztrojnásobit. Lidské a technické zdroje však
chyběly: původní populace v regionu
byla nepočetná.3 Bylo tedy navrženo
použít nucené práce vězňů.
Všechno začalo ve zmíněném roce
1929 výstavbou železnice Pinjug – Usť-Sysolsk, avšak právě tato trať se
stala první „mrtvou“, nedokončenou

tratí v SSSR, jelikož již v roce 1931
Stalin rozhodl, že má pouze místní
význam a důležitější je přesunout
vězně na grandiózní stavbu Bělomořsko-baltského kanálu. 4 Ve stejném
roce byla za účelem geologického
průzkumu v rámci Severních táborů založena také Uchtská expedice
OGPU SSSR. Budoucí táborová osada
byla vybudována přibližně stovkou
vězňů ze Soloveckého tábora, kteří
byli transportováni z Archangelska
lodí po moři do přístavu Narjan-Mar
a poté po řece Pečoře do Uchty s cílem
hledat a rozvíjet ropná naleziště.
O několik let později se z Uchtské
expedice stal samostatný pracovní tábor Gulagu – Uchto-pečorský
nápravně-pracovní tábor, zkráceně
Uchtpečlag. Postupně se rozrostl
o velké množství pobočných táborů
a rozvinul v republice rozsáhlou těžební a stavební činnost. Území Ucht-

pečlagu bylo obrovské, od Kotlasu po
Vorkutu.5 Veškeré práce v něm vykonávali vězni. Budovali novou železnici
z Kotlasu do Vorkuty, těžili uhlí, rozvíjeli ropný průmysl v Uchtě, stavěli
továrny a teplárny i námořní plavidla
a vykonávali mnoho dalších činností.

Pohnutou historii nucené práce v táborech Gulagu v oblasti, kde bylo internováno okolo čtyř tisíc Čechoslováků,
zejména uprchlíků před německou a maďarskou okupací v letech 1939–1945,
začal psát Michail Rogačev. Nestihl ji
však dokončit, neboť začátkem roku
2021 náhle zemřel. Jeho syn Alexej
Rogačev tak navázal na práci svého otce
a text na základě jeho poznámek dokončil. Českému čtenáři tak přiblížil místa
v severní části Ruska spjatá s utrpením
nespravedlivě odsouzených krajanů.

1	Autonomní oblast Komi (Zyrjanů) podle názvu ugrofinského národa Komi-Zyrjané, původně obývajícího toto území, byla vytvořena
v roce 1921 z východních oblastí Archangelské a Severodvinské gubernie Ruské sovětské federativní socialistické republiky (do roku
1936 Ruské socialistické federativní sovětské republiky – RSFSR). V roce 1936 po schválení nové státní ústavy SSSR byla autonomní
oblast transformována na Komi ASSR, přímo podřízenou RSFSR.
2	BYSTROV, Vladimír: Průvodce říší zla. Severní tábory Jednotné hlavní správy politické správy zvláštního určení – viz https://bystrov.
ustrcr.cz/tabory/2290 (citováno k 23. 8. 2021).
3	V roce 1926 počet obyvatel Republiky Komi dosahoval jen 207 314 osob, při celkové ploše 417 tisíc km 2.
4	Bělomořsko-baltský kanál spojuje Bílé a Baltské moře. Byl postaven převážně politickými vězni v letech 1931–1933. Na stavbě se jich
podílelo kolem 160 000, přičemž úmrtnost byla kolem 19 procent.
5	Celková plocha území ve správě Uchto-pečorského tábora dosahovala 1,5 milionu km 2, což je víc než rozloha Španělska, Francie
a Německa dohromady.
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Nápravně-pracovní tábory a kolonie na území Komi ASSR
Pro bližší informace k jednotlivým táborům viz Průvodce říší zla, elektronická
databáze a mapa Gulagu sestavená na základě stejnojmenného díla
Vladimíra Bystrova na stránkách cechoslovacivgulagu.cz

2/ Vorkutský tábor (Vorkuto-Pečorský
tábor, Vorkutpečlag, Vorkutlag, Vorkutstroj)
existoval v letech 1938–1960. Správa se
nacházela ve Vorkutě.

Novyj Bor
Usť-Usa

3/ Severopečorský tábor (Sevpečlag,
Pečorský železniční tábor, Pečorský tábor,
Pečorstroj, Pečorlag) existoval v letech
1940–1950. Správa se nacházela v Abezu.
V roce 1950 byl spojen se Severním
železničním táborem.
4/ Intský tábor (Intinlag, Intlag,
Intastroj, Intalag) existoval v letech
1941–1948. Správa se nacházela
v Intě.

Abez
Usinsk

1
2

Vorkuta
KOLÁŽ: ŠIMON

1/ Říční tábor (Zvláštní tábor č. 6, Osoblag č. 6, Rečlag) existoval v letech
1948–1954. Správa se nacházela ve Vorkutě.

3

Inta
4

5

Usť-Cilma
Ižma

6
Pečora

7
Blagojevo Koslan

5/ Minerální tábor (Zvláštní tábor č. 1,
Osoblag č. 1, Minlag) existoval v letech
1948–1957. Správa se nacházela v Intě.

Meščura
10

Sosnogorsk
Uchta
8
9
Krutaja

Jedžidjag
Kyrta

Vuktyl

Komi ASSR (Autonomní
sovětská socialistická
republika Komi)

11 12
Trojicko-Pečorsk
Jemva
SSSR
Moskva
Usť-Vym
Jakša
13
14 Storoževsk
6/ Pečorský tábor (Pečorlag) existoval
15
Usť-Kulom
Syktyvkar
v letech 1950–1959. Správa se nacházela
16 17
ve městě Pečora.
Zimstan
Vizinga
16/ Severní tábory zvláštního určení
7/ Ščugerský tábor (Ščugorugol,
(SEVLON, Sevlag), existovaly v letech
Objačevo
Ščugorlag) existoval v letech 1945–1946.
Kojgorodok
1929–1931. Správa se nacházela ve městě
Správa se nacházela v osadě Jedžid-Kyrta.
Usť-Sysolsk (od roku 1930 Syktyvkar).
Letka
8/ Verchněižemský tábor (Verchižemlag)
17/ Verchněčovská kolonie byla vytvořena
působil v letech 1941–1942. Správa se
v roce 1925 jako zemědělská, spadající do
nacházela v osadě Krutaja.
kategorie „místních“ pracovních kolonií.
14/ Lokčimský nápravně-pracovní tábor
Trest si v nich odpykávali vězni odsouzení
(Lokčimlag) existoval v letech 1937–1940.
9/ Uchto-Pečorský tábor (Upitlag,
na komské území. V letech druhé světové
Správa byla v osadě Pezmog.
Uchtpečlag) existoval v letech 1931–1938.
války (1941–1945) sloužila jako tranzitní
Správa se nacházela v osadě Čibju (od roku
kolonie, kde se formovaly etapy pro posílání
1943 Uchta). Na jeho základě byly vytvořeny 15/ Jakšská nápravně-pracovní kolonie
odsouzených do severních táborů.
pro těžbu dřeva v osadě Jakša v TrojickoUsťvymský tábor (Usťvymlag), Severní
-Pečorském okrese existovala v polovině
železniční tábor (Sevželdrolag), Vorkutský
Mapové podklady zpracoval Radek Světlík.
20. let. Bližší údaje nejsou dostupné.
tábor (Vorkutlag) a v Uchtě sídlící
Uchto-Ižemský tábor (Uchtižemlag),
který existoval v letech 1938-1955.
10/ Vodorazdělný tábor (Osoblag č. 12),
existoval v letech 1952–1954 a pak byl
reorganizován na 9. táborové oddělení
Usťvymlagu. Nacházel se v Mikuni.
11/ Koslanský tábor (Koslanlag) existoval
v letech 1954–1960. Správa se nacházela
v Mikuni.
12/ Severní železniční tábor (Sevželdorlag,
Sevželdorstroj) existoval v letech
1938–1950. Správa se nacházela v osadě
Železnodorožnyj (nyní Jemva).
13/ Usťvymský tábor (Usťvymlag) existoval
v letech 1937–1960. Správa se nacházela
v obci Usť-Vym.

Inta v roce 1944

Foto: Vlastivědné muzeum v Intě
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Táborová modernizace
Tábory nucených prací fungovaly
v řadě regionů, a to jak před druhou
světovou válkou, tak po ní. Jejich
vznik byl vždy spojen s realizací
konkrétních ekonomických úkolů.
Některé proto existovaly třeba jen
jeden rok. Dokonce i v centru Moskvy byly zřízeny pracovní tábory,
mj. pro výstavbu takzvaných stalinských mrakodrapů. Například i budovu Moskevské státní univerzity
postavili vězni. V případě Republiky
Komi však můžeme hovořit o skutečné táborové ekonomice. 6
Těsně před druhou světovou válkou
zajišťovaly tábory Gulagu již polovinu
veškeré průmyslové výroby v Komi
ASSR. Díky tomuto prudkému rozvoji se čistě agrární republika stala
průmyslově-agrární. Podle archivních údajů tam v roce 1938 tábory
Gulagu měly na starosti veškerou
těžbu uhlí, ropy a výrobu elektřiny. Na produkci lehkého průmyslu
se pak podílely ze 40 procent a ze
30 procent na těžbě dřeva. Vliv táborové ekonomiky na rozvoj Republiky
Komi tak lze jen stěží přehlédnout.
Fakticky vytvořila základy pro urbanizaci „dalekého severu“ Ruska.
S výjimkou měst Vuktyl, Usinsk
a hlavního města Syktyvkaru vznikla
velká města jako Vorkuta, Inta, Pečora, Jemva, Uchta či Mikuň na místech
původních táborů Gulagu.
Vzhledem k tomu, že růst městského obyvatelstva byl v regionu
důsledkem nucené migrace, měla
urbanizace Komi řadu negativních
specifik. Neexistovalo žádné odborné
plánování výstavby měst. Místa jejich
vzniku byla určována jen přítomností zásob surovin nebo informacemi
o potenciálních zásobách přírodních
zdrojů v konkrétní oblasti. Uchta se
tedy stala centrem ropného průmyslu, Vorkuta a Inta uhelného průmyslu,

Vězni Gulagu hloubí průřez kopcem pro železnici

Pečora je železniční uzel, v Sosnogorsku je ústředí zpracování plynu
a železniční uzel, v osadě Vodnyj je
ústředí těžby a zpracováni radia.
Vzhledem k tomu, že města vznikala jako táborová střediska, byl pro
ně charakteristický prudký kontrast
v zástavbě: budovy „vysoké“ architektury navržené vězněnými architekty
v jejich centrech byly obklopeny velkým množstvím nuzných objektů barákového typu. Navíc na permafrostu
se stavělo v experimentálním režimu,
protože nebyla vypracována ani samotná technologie výstavby v tomto
klimatickém pásmu. Experimentální
byla i výstavba průmyslových podniků a dolů v polární oblasti. Časté
proto byly nehody s tragickými následky.7

Železnice budovaná vězni
Ve třicátých a padesátých letech
20. s tolet í ex is tova ly na ú zem í
Komi v různých dobách téměř dvě

Foto: Národní muzeum Republiky Komi

desítky táborů, pod které spadaly
další desítky pobočních tábor ů,
tzv. lagpunktů. Podle jejich specializace je lze rozdělit na železniční, dřevařské a ty, jež byly spojeny s těžbou
nerostných surovin, zejména uhlí,
plynu a ropy. Od počátku průzkumu
i industrializace oblasti byla jedním
z největších problémů doprava. Hlavní dopravní tepnou Komi se měla stát
nová trať z Kotlasu do Vorkuty a měla
být celá postavena vězni. Se stavbou
železnice je do různé míry spojena
více než polovina táborů zřizovaných
v různých dobách na území Republiky
Komi. Dva z nich – Severopečorský
a Severní železniční nápravně-pracovní tábor, tzv. Sevželdorlag – byly
v ýhradně železniční (podř ízené
Hlavní správě táborů pro železniční
výstavbu a následně Severní správě
táborů pro železniční výstavbu).
Vorkutský, Uchto-ižemský a Intský
byly správě táborů pro železniční
výstavbu podřízeny jen v době budování trasy a byly zodpovědné za

6	
Istorik Michail Rogačev: Komi byla mestom v SSSR s samoj vysokoj koncentracijej lagerej i specposelkov, 22. 8. 2009 – viz www.bnkomi.
ru/data/interview/2892 (citováno k 23. 8. 2021).
7	MAKSIMOVA, Ljubov Аnatoljevna: Posledstvija industialnoj modernizaciji na Jevropejskom Severo-Vostoke SSSR. Izvestija KNC UrO
RAN, Syktyvkar, 2018, č. 1 (33), s. 97.

16

2021/03 paměť a dějiny

PD_03_2021.indb 16

29.09.2021 12:15

Stručná historie táborů Gulagu v Republice Komi

zásobování stavby palivem. Ostatní
tábory železnici aktivně využívaly.
Myšlenka vybudovat v Komi železnici, která byla potřebná pro
průmyslový rozvoj evropského severovýchodního cípu Ruska, vznikla již
v letech občanské války, kdy se uhlí
z Donbasu a ropa z Baku staly pro bolševiky na čas nedostupnými, protože
území ovládala bělogvardějská opozice. Na konci roku 1918 zorganizovala
Nejvyšší rada pro lidové hospodářství
předběžný průzkum území směrem
Moskva–Uchta. V letech 1918–1922
byly provedeny průzkumné práce
ve směrech Konoša–Kožva, Kostroma–Pinjug–Usť-Sysolsk. Poté v roce
1925 provedl podobné průzkumy Lidový komisariát železničních drah
a Ivanovo-voznesenský gubernský
výkonný výbor směrem Moskva–Jurjevec–Šeksna–Pinjug – Usť-Sysolsk.
Po objevení zásob uhlí v oblasti
Pečory a ropy v okolí Uchty (původním názvem Čibju) vyvstala otázka,

Myšlenka vybudovat
v Komi železnici vznikla
již v letech občanské
války, kdy se uhlí
z Donbasu a ropa z Baku
staly pro bolševiky na čas
nedostupnými
jak získané nerosty vyvážet: v roce
1931 byly na čibjuském nalezišti
vytěženy první tuny ropy, o tři roky
později odplula z Vorkuty první loď
s uhlím. Zpočátku byla pro tyto náklady upřednostňována vodní cesta
do Archangelska po řekách Vorkuta,
Usa a Pečora a následně po moři. Za
tímto účelem byl v letech 1932–1934
proveden průzkum trasy budoucí železniční tratě z Vorkuty k Jugorské
úžině a plánována výstavba velkého přístavu. V letech 1936–1937 se
v průzkumu pokračovalo, a projekt
byl dokonce v roce 1938 schválen
lidovým komisařem železničních

Kromě železnice byli vězni nasazováni na další práce. Snímek ze stavby silnice z Uchty do
Kožvy.
Foto: Národní muzeum Republiky Komi

drah L. M. Kaganovičem. Později se
však ukázalo, že je finančně příliš nákladný a problém vývozu uhlí neřeší,
protože plavební sezona je v těchto
oblastech příliš krátká.
Dne 28. října 1937 schválila Rada
lidových komisařů SSSR nařízení
č. 1952-343, o výstavbě Severopečorské železniční magistrály přes
obce Konoša, Velsk, Kotlas, Knjažpogost, Čibju, Kožva a Vorkuta. Za
tři roky, 7. listopadu 1940, byla zahájena dočasná železniční doprava
v úseku z Kotlasu do Knjažpogostu
a již 25. prosince 1940 byl zprovozněn
celý úsek Kotlas–Kožva. „Díky vytr
valé energii stavitelů ze Sevželdorlagu,
kteří slíbili lidovému komisaři vnitra
SSSR soudruhu Berijovi zahájit dočasný
vlakový provoz ve vládou stanoveném
termínu, montáž posledního hektome
trovníku na trati Kotlas–Kožva o délce
728 kilometrů byla dokončena 25. pro
since v 15 hodin odpoledne,“ uvádí se
ve zprávě o ukončení stavby. Od listopadu 1940 do května 1941 pak bylo
po nové železnici přepraveno 135 tisíc
tun nákladu.8
Do konce roku 1941 byla rozšířena
většina stanic, dobudovány hráze
na bažinách, zpřístupněny všechny
velké mosty a zajištěna kontinuita

dopravy v jarním období – nejkritičtějším pro tuto oblast. V roce 1942
bylo naplánováno napojení železniční
tratě Kotlas–Kožva na ose hlavní trati
na trase Kotlas–Konoša a Kožva–Vorkuta a nárůst kapacity celé železnice
kvůli intenzivnějšímu vývozu uhlí,
ropy a dřeva z Vorkuty. Plán zahrnoval také výstavbu mostů přes řeky
Severní Dvina a Pečora a stavbu železničního uzlu v Kotlasu.
Dne 29. čer vna 1942 schválila
Rada lidových komisařů SSSR nařízení O převodu vybudovaného úseku
hlavní trati Severopečorské magistrály
z Kotlasu do Kožvy k trvalému provozu
do služeb Lidového komisariátu želez
ničních drah SSSR, na jehož základě
předal NKVD dráhu civilní železniční službě. Na přelomu července
a srpna 1942 železnici Kotlas–Kožva
posoudila vládní komise sestavená
ze zástupců ústředního aparátu
Lidového komisariátu železničních
drah SSSR, Hlavní správy táborů
železniční výstavby NKVD a Sevželdorlagu. Po zjištění, že trať odpovídá technickým normám Lidového
komisariátu železničních drah SSSR,
schválila komise dráhu k provozu.
Dne 15. září 1943 pak bylo vydáno
nařízení prezidia Nejvyšší rady SSSR

8	AZAROV, Oleg: Po tundre, po železnoj doroge… Pokajanije: Martirolog, 2. díl. Komi knižnoje izdatelstvo, Syktyvkar 1999, s. 130–206.
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O udělení vyznamenání stavitelům
Severopečorské železnice. Tím byla
stavba železnice ukončena.9

Složení vězňů
První vlna vězňů dorazila do Komi
v důsledku represivní kampaně proti
kulakům 10 v první polovině třicátých
let 20. století. Jednalo se zejména
o rolníky, jimž byla vyvlastněna
půda. Následovaly je oběti nuceného přesídlení z řad národnostních
menšin, zejména litevské, lotyšské
a německé. Počátkem čtyřicátých
let se k nim připojili Ukrajinci ze
Západní Ukrajiny, Poláci, Němci,
ale i českoslovenští občané, zejména
Rusíni z Podkarpatské Rusi prchající
před maďarskou okupací a Židé na
útěku z Protektorátu Čechy a Morava.
Po válce zde byli hojně internováni
například „vlasovci“ a váleční zajatci.
Zvláštní kategorii tvořili vysídlenci,
kteří mohli pobývat pouze ve speciál
ních osadách, jež si navíc často sami
museli postavit. Fakticky šlo o vytvoření nedobrovolných kolchozů v málo
obydlených místech pod zprávou
OGPU/NKVD. Stejně jako většina
sovětských občanů v kolchozech ve
třicátých letech, osadníci nedostávali
plat, ale příděly, které měly uspokojit
jejích základní potřeby. Z nominálních příjmů se až do roku 1944 odvádělo povinně patnáct procent na
administrativní náklady Gulagu.
Osadníci měli povinnost roboty, ale
byli zbaveni například práva zvolit
si místo zaměstnaní.
Do roku 1936 bylo v nápravně-pracovních táborech jen malé množství
politických vězňů a profesionálních
zločinců. Většinu jejich osazenstva
tvořily osoby odsouzené podle méně
závažných paragrafů – za zpronevěru
majetku, domácí násilí pod vlivem
alkoholu apod. Teprve od roku 1936

začal do Republiky Komi směřovat
proud politických vězňů. Tehdy si Stalin začal vyřizovat účty s trockisty.
Většina jich byla již ve vyhnanství,
přesto byli hromadně zatýkáni. Osoby
označené za trockisty byly odsuzovány opakovaně na pět let odnětí
svobody, často dvakrát či třikrát.
Opakovaný trest pro ně znamenal
transport do táborů v okolí Vorkuty
či Magadanu. Již v roce 1936 tvořili
političtí téměř polovinu vězňů Uchtpečlagu, což bylo v té době nejvíce ze
všech táborů v SSSR.
V roce 1943 byly obnoveny nucené
práce pro osoby odsouzené za údajnou vlastizradu. Nařízením Prezidia
Nejvyšší rady SSSR byly organizovány
v Norillagu na severu Sibiře, Sevvostlagu na Kolymě, Karlagu v Kazachstánu a Vorkutlagu na severu
Komi, kde bylo 10 000 „vlastizrádců“
nuceně nasazeno na výstavbu nových
uhelných dolů a podzemní práce ve
stávajících dolech.

Odsouzení „vlastizrádci“, a to
i ženy, byli drženi v přísnějším režimu se zvýšenou izolací – odděleně od
ostatních spoluvězňů a byli využíváni
při nejtěžších podzemních pracích
v uhelných dolech, při těžbě zlata,
cínu, železné rudy, kamene atd. Na
oblečení na třech místech (na zádech,
na kalhotách nad koleny a na ušance)
měli našita vězeňská čísla. Během
prvního roku výkonu trestu, kterému se říkalo „roční zkušební doba“,
neměli právo na korespondenci a na
odměnu za práci, poté „všem dobře
pracujícím a vzorně se chovajícím v kaž
dodenním životě a podle táborového
režimu“ 11 bylo příkazem náčelníka
tábora povoleno dostávat peněžní
odměnu, dopisovat si s příbuznými,
dostávat balíky, číst knihy a noviny.
Krátce po válce množství vězňů
v Komi stouplo na 200 tisíc osob.
Když vezmeme v úvahu skutečnost,
že počet svobodného obyvatelstva
v Republice Komi tehdy dosahoval

Stavba železného mostu s kamennými pilíři přes Vyčegdu
Foto: Národní muzeum Republiky Komi

9	
GLUŠČENKO, Raisa (ed.): „Pečorstroj“. Istorija sozdanija. 1940–2000. Pečorskoje vremja, Pečora 2000.
10	Dobové označení zámožných rolníků pochází z ruského kulak – pěst, z žargonu putovních obchodníků z konce 19. století, kteří
takto nazývali venkovské zbohatlíky, co „drželi v pěsti“ celou obec. Bolševici tak označovali všechny rolníky, kteří používali ve svém
hospodářství námezdní pracovní sílu (prospívali díky práci jiných lidí).
11	Viz Nařízení NKVD SSSR č. 00968 z 11. 6. 1943 „O organizaci jednotek nucených prací při nápravně-pracovních táborech NKVD“.
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Stručná historie táborů Gulagu v Republice Komi

Slavnostní přivítání prvního vlaku z Kotlasu, který dorazil do osady Železnodarožnyj (dnes Jemva) 7. listopadu 1940
Foto: Vlastivědné muzeum v Intě

zhruba 300 tisíc lidí, přesahoval takový poměr vězňů i nechvalně známou
Kolymu.
Od roku 1948 se začaly stavět
zvláštní tábory pouze pro politické
vězně, tzv. osoblagy. V SSSR jich
existovalo dvanáct, tři se nacházely
v Komi – Rečlag neboli Osoblag č. 6
u Vorkuty, Minlag neboli Osoblag
č. 1 v Intě a Vodorazdělný tábor
neboli Osoblag č. 12. Byli do nich
transportováni političtí vězni z celé
země. Režim v nich byl přísnější než
v obyčejných táborech, separace od
osob odsouzených za kriminální činy
však zachránila mnohým politickým
vězňům život, protože se vyhnuli násilí a šikaně.
Po válce se politické lágry významně lišily od předválečných, a to jak
počtem vězňů, tak i jejich etnickým
původem a názory. Nastala paradoxní situace, kdy se dozorci vězňů báli.
Byli mezi nimi totiž bývalí ukrajinští,
polští, či litevští partyzáni, frontoví
vojáci s různým zaměřením včetně
rozvědčíků. Obzvlášť poslední jmenovaní byli dobře vycvičenými, zkušenými sabotéry. Oproti tomu dozorci byli

většinou mladí vojáci bez válečných
zkušeností. Díky těmto „výhodám“
pak vězni mohli nejen organizovat
stávky či povstání, ale i vyjednávat
podmínky s dozorci a správou táborů.
Mezi zvláštnosti těchto táborů patřilo
také označení na vězeňském oděvu.
Čísla napsaná tmavou barvou na
světlém čtverci látky měli na čepici,
na levé straně hrudníku, na kolenou
a na zádech, tj. na místech, kam měli
při případném pokusu o útěk dozorci
střílet. Po Stalinově smrti byly tyto
speciální tábory zrušeny a političtí
vězni postupně propuštěni.
Gulag jako systém táborů nucených
prací existoval do roku 1960. Dodnes
se však v Komi nachází řada trestných kolonií, např. severně od Vorkuty u osady Severnyj leží Nápravná
kolonie Hlavní správy výkonu trestu
Ministerstva spravedlnosti Ruské
federace č. 22.
Podle ruského historika Nikolaje
Morozova se celkový počet vězňů
v Komi v letech 1929–1938 rozrostl z 2 425 na 115 242 osob, tj. téměř
45krát. V letech 1934–1936 pak stagnoval na přibližně 22–23 tisících osob,

a poté v letech 1937–1938 prudce
stoupl v důsledku zesílení represí,
ale i rozvoje Uchtpečlagu. Co se
týče výše trestu, v letech 1929–1934
si odpykávala převážná většina vězňů
trest v délce 3–5 let odnětí svobody,
v letech 1934–1938 od 5 do 10 let. Pokud jde o paragrafy, převládaly osoby
odsouzené podle nechvalně proslulého článku 58 trestního zákoníku
RSFSR. Z hlediska věku tvořili zhruba
60 procent vězňů lidé ve věku od 30
do 60 let, asi 25–30 procent jich bylo
ve věku mezi 20 a 30 lety. Z národností dominovali Rusové (85–90 procent),
následovali Ukrajinci, Bělorusové, Tataři a Němci. Právě Ukrajinci tvořili
největší část z několika tisíc československých občanů internovaných
v Komi. Žen bylo asi 10 procent ze
všech odsouzených.12
Pokud jde o počet vězňů, kteří se
ocitli v táborech na území Republiky Komi, přesná čísla už asi nikdy
nezjistíme. Z archivních zdrojů ale
víme, že například jen přes Vorkutu
prošel za léta existence Gulagu, tedy
mezi lety 1931 a 1960, více než jeden
milion odsouzených.

12	MOROZOV, Nikolaj Alexejevič: Gulag v Komi Kraje. 1929–1956 gg. (disertační práce). Uralská státní univerzita, Jekatěrinburg 2000.
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Čechoslováci v Gulagu

Historická paměť
Táborová minulost Komi je dodnes
patrná v podobě velkého množství
objektů bývalé táborové infrastruktury – zbytků táborových budov, průmyslových objektů, železnice, mostů
a dalších staveb postavených rukama
vězňů – a samozřejmě v pomnících.
Nikolaj Morozov ve své práci konstatuje, že takových objektů je na
území Komi více než na jakémkoli
jiném „ostrově souostroví Gulag“. 13
Ve většině osad a vesnic se zachovaly zby tky kasáren, fragmenty
plotů z ostnatého drátu, artefakty
táborového každodenního života. Přežily také jednotlivé táborové stavby,
většinou typické baráky s dřevěným
jádrem omítnutým hlínou a natřené
vápnem. V některých z nich stále žijí
lidé. V okolních lesích se nacházejí
táborová pohřebiště. Ve městech
dodnes stojí budovy a další objekty
postavené vězni.
Celkově je dnes na území Komi
kolem padesát i pom n í k ů věno vaných památce obětí masových

represí. A sice jak obecně obětem
represí, celým národům (zejména
Lotyšům, Litevcům, Němcům či Polákům), ale i jednotlivcům. Prvním
pomníkem vězňům Gulagu v Komi
a v celém SSSR byl památník Dzimtenei („Vlast“), který byl odhalen už
v červenci 1956, ještě za existence
samotného systému Gulag. Byl postaven na bývalém hřbitově vězňů
tábora č. 2 Minlagu (dnes město Inta)
lotyšskými politickými vězni před jejich odjezdem do vlasti na památku
všech Lotyšů deportovaných do Inty.
Pozoruhodné je, že jeho autor Edvard
Sidrabs byl v době jeho vzniku ještě
vězněm a další iniciátor jeho zřízení, bývalý vězeň Adolf Puntulis, žil
v Intě ve vyhnanství. Odhalen byl
29. července 1956 za zvuků lotyšské
národní hymny, přičemž byl vysvěcen
lotyšským knězem, v té době vězněm
Intského tábora, za přítomnosti asi
200 lidí. V témže roce učinili pokus
postavit podobný pomník svým zemřelým krajanům Litevci a Estonci,
příslušníci státní bezpečnosti to již
ale nepovolili.

Pomník litevským obětem Gulagu
byl odhalen v Intě teprve v srpnu 1990.
Žulovou stélu Rūpintojėlis („Truchlící
Spasitel“) vytvořil pro Vilniuský spolek politických vyhnanců sochař Jonas
Juodišius. Pomník polským obětem
byl postaven ve Vorkutě v roce 1997
u vchodu do dolu Vorkutinskaja (bývalý důl č. 40 Rečlagu) z iniciativy Svazu
vězňů lágrů – vojáků Zemské armády
(Armie krajowé) a spolku Memorial
ve Vorkutě.
Pomník s názvem Ženám Gulagu
v Intě na rozcestí silnic ke stanici
Inta a k sídlišti Južnyj byl odhalen
2. září 1990 na místě bývalého lágru,
kilometr od vězeňského hřbitova při
lékařském středisku. Iniciátorem jeho
stavby je bývalý vězeň Gulagu Josif
Chorol, jehož matka Zinaida Osipovna
Chorolová byla zatčena kvůli svým
pokusům osvobodit syna a odsouzena na 25 let nucených práci za údajnou kontrarevoluční agitaci a účast
v ozbrojené antisovětské skupině.
V Syktyvkaru byla v listopadu 2000
na náklady dobročinného veřejného
fondu obětem politických represí
v Komi Pokajanije (Pokání) postavena památeční kaple obětem politických represí. Největším pamětním
místem obětí Gulagu v Komi je pak
vodárenská věž v Intě, v níž je stálá
expozice Vlastivědného muzea města
Inta – Muzea politických represí.14
Z ruštiny přeložila Anna Chlebina

Alexej Rogačev (1980) absolvoval v roce 2002 Historickou
fakultu Státní univerzity v Syktyvkaru a v roce 2005 získal
titul kandidáta historických
věd. V současnosti pracuje jako učitel v Lyceu
republiky Komi při Syktyvkarské státní univerzitě, učí dějepis, regionální dějiny Komi
a občanskou nauku. Autor tří monografií a řady
studií na téma historie Republiky Komi, dále

Dobový propagandistický plakát hlásá, že za rok 1940 postavili vězni Sevželdorlagu více
Foto: Národní muzeum Republiky Komi
kilometrů železnic než USA za poslední tři roky

metodické příručky pro školy Komi ASSR v létech
Velké vlastenecké války.

13	Tamtéž.
14	
Kulturnaja karta Respubliki Komi – viz http://cultmap.nbrkomi.ru/ (citováno k 23. 8. 2021).
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