
Predmluva Jirího Loewyho

IÝěkdy v íjrut ]95], datum už si nepalnatuji, p ivezli do vězeňského
oddělení nemocnice v Karlovych ílarech p ír stek. Nópadné bylo, že ho
provázela početná, až po zuby ozbrojená eskorta, a že mu z rukáv
vyčuhovaly etízlql pottt, ačkoliv ležel na nosítkách s jednou nohou tlustě
zafačovanou.

Pacient byl vysolq,, p edtím asi pohledny mladík něco málo p es

dvacet, T ebaže měl kromě zóst elu v noze ještě také zhmožděny obličej
o vypttdal unaveně, ba vyčerpaně, p ece vyza oval klidnou, až usměvavě
vyrovnnlxou p ívětivost. Sympatie nás ostatních spolrmukl a spolupacient,
si získal okamžitě.

Tak jsem poznal Karla Kukala, Qutora této knihy. Měl jsem s ním
v tom vězeňském špitále stály kontakt. Jednakjsnte leželi ve stejné místnosti,

.iednak jsem také pravidelně asistoval p i jeho p evazech a byl p ítomen
jeho prohlídkám.

Věze tslry lékar primá Clar vynikající německy chirurg z Krnova,
si mě totiž jako jednoho z chodících pacient vybral za ,lapiducha' a písa e.

Ne snad pro mé ošet ovatelské schopnosti, ty byly minimální, ale z d ,vod t

j azykoryrh: diktoval mi chorobopisy němeclql a já je vyplňoval v predepsané
rední češtině. Hlavně mě ale angažoval proto, že jsem p i svych sto osm-

desáti centimetrech tehdy vážil jenom padesát kilogram . MUDr Clar si
:a polnocnílql zásadně vybíral jen vychrtlé astenické typy. Tvrdil totiž,
že mu dobre živení atleti a statní ezničtí tovaryši zpravidla omdlévaj Í
na ošetrovně tlž pri pouhént p ihlížení resekcím, lumbálním punkcím a jirym
drobnym zákrok m. Jeho dťtvěru jsem nezklamal a neomdlel mu ani jednou,
ač jsetTt se někdy musel ltodně p emáhat.

Karla léčil hodny člověk Fritz Clar co nejzdlouhavěji. Věděl totiž,
že mu po vyhojení kolenní čéšlq), rozt íštěné projektilem ze samopalu, hrozí
operace letální: takzvané udušertí oběšením barbarsky trest smrti
provazem. O tomto Damoklově meči, ktery Karlíkovi visel p ímo nad hlavou,
jsme věděli všichni. A tak jsme kolem něho z hr zy a sttldu chodili tak ka
po špičkách a zároveň jsme dělali ty nejroztodivnější šaškárny, opičlry,
undrholty a šprt'ouchlata, abychom llo p ivedli na jiné myšlenlry a navodili
lttll optimistické a pozitivní stavy mysli. Dost se nám to da ilo, protože
Karel nám pri tonl vycházel ochotně vstríc.

Proč mu hrozil trest smrti? Kukal byl jedním z častník snad
ttedramatičtějšího utěku v dlouhé historii pokus o tirtik z jáchymovského
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pekla, utěku ze šachty číslo čtrnáct ve slavkovské oblasti. Bt,I to titěk
se zbraní v ruce; proto ty smrtelné následlql pro většinu zučastněn1':6h, proto
také zběsily teror a dlouhodobé kolektivní represálie proti všetn politiclq,m
vězň m v jáchymovském gulagu"

Doba ,hájení' ve vězeňské nemocnici žel netry,ala príliš dlouho.
Už v p li listopadu I95 1 byl primá Clar odvolán na jáchyntovsky ustrední
tábor Bratrství. A jeho nástupce mě tyden po něm také v},expedoval zpátlql
nA uran; p istál jsem v nejméně vhodné době na nejméně vhodném místě,
totiž v ,lilwidačním' lágru Nikolaj v zimě I951/52, kdy tam vládl hlad
a ádil gestapák Jeníček. Ale to už by byl zase jiny p íběh.

Každopádně jsem tehdy ztratil Karla Kukala z očí. IÝe však z mysli.
Jeho uděl, o němž jsem se nemohl nic bližšího dozvědět, mě zaměstnával
po mnolto let. Až někdy v roce 1968 jsem s ulevou zaslechl, že to Karel
všechno p ežil.

Koncem sedmdesátych let mi dal někdo jeho adresu. P i nejbližší
cestě do Švycar jsem mu zavolat. A pak jsme spolu seděti v Curychu cely
jeden večer v hospodě, ve sklenicích p ed sebou rubínovou Yalpolicellu.
Yyptával jsem se a Karel vyprávěl a vyprávěl.

Když domluvil, zmohl jsem se jedině na kischovslql citát: ,,Karle napiš
to ! " Tato slova jsem mu opakoval znovu a znovu. Argumentoval jsem mimo
jiné tím, že rady pamětník rychle ídnou. S každym p edčasnym odchodem
někdejšího mukla odchází kus osobního svědectví o časech, kdy se pro
statisíce slušnych lidí uprost ed Evropy urodilo více kamení než chleba.

P edstavme si apelplac ve Wkmanově, na Eliáši, na lÝikolaji, nA Mari,-
ánské, na desítkách dalších dějišť surového utlaku. IÝejméně t i, možnó

čty i z každé nastoupené pětice očitych svědk už dnes nejsou mezi živymi.
Nepromluvíme-li my, dokud je čas, kdo vydá svědectví? P iznají se snad
vrahové z naru Je áb? Dočkáme se ve ejné omluvy pachatel od psacího
stolu? (T eba od pokleslého právníka, ktery jako mluvčí parlamentnífrakce
KSČ vnutil 6. ríjna t 94B lÝárodnímu shromáždění p ijetí teroristického
zókona číslo 23I/4B Sbírlcy? Polistopadovy režim ho zahrnuje poctami...)

Karel Kukal odporoval: Nejsem literót! Neumím psát!
Trval jsem na tom, že svědectví podat musí. Z ejmě jsem nebyl jediny,

kdo Karla Kukala takto p esvědčoval. Fakt je, že se jednoho dne pustil
do psaní. A tak má dnes čtenó p ed sebou knihu byvalého politického
vězně Karla Kukala, fia níž se podíleli čty i další vysloužilí muklové:

Jan Kristofori svymi ilustrAcemi,

Karel Šťastny grafictrym návrhem obállry,

redakčně pak Mirek Honzík a Jirí Loevvy
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Poznamk,-i
k drtthém:l

Po publikaci prvního }-.,ii.ii]. j
s p ipomínkami a doplňlq,, krere _i_ij 

,?: 
:

pátrání po osudech učastníkti,

Dověděl jsem se napr. plnct,l 3,,.},"

IÝejvětší radost jsent ale n,ě, -:-;.

téri, kte í v prvním v.v"dání :riii:e,': :

Baraník. A také se vyjádrila vdol,e p,: .

Své vyprávění jsem tak molti ra:š
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Vorwort

Eines Tages im Oktober 1951, das genaue Datum ist mir
nicht mehr gegenwártig, brachten sie einenZuwachs in
die Gefángnisabteilung des Spitals in Karlsbad. Auf-
fallend war dabei, dass ihn eine zaltlreich bemannte,
schwer bewaffnete Eskorte begleitete und dass Ketten
der Handschellen an seinen Handgelenken sichtbar
waren, obwohl er mit einem dicken verband an einem
Bein auf der Bahre lag.

Der Patient war ein langer, vorher wohl gut ausse-
hender, ein wenig mehr als zwanzigjáhriger Mann. Ob-
schon er auBer einem Einschuss in ein Bein noch ein
angeschlagenes Gesicht hatte und mude, ja erschópft
aussah, strahlte er dennoch eine ruhige bis láchelnd
ausgeglichene Freundlichkeit aus.

So lernte ich Karel Kukal, den Autoren unserer Ge-
schichte, kennen. Ich hatte mit ihm in diesem Gefáng-
nisspital stándigen Kontakt. Erstens lagen wir im glei-
chen Raum und zweitens assistierte ich regelmáBig bei
seinen Verbandwechseln, wohnte den Untersuchungen
und den visiten bei.

Der Gefángnisarzt, Chefarzt Clar, ein ausgezeich-
neter deutscher Chirurg aus Krnov in Schlesien, hatte
mich námlich, als einen der Patienten, die gehen konn-
ten, zLlm Pfleger und Schreiber erkoren. Nicht etwa mei-
ner pflegerischen Fáhigkeit wegen - die waren minim -
sondern aus sprachlichen Grunden; er diktierte mir die
Diagnosen auf Deutsch und ich fullte sie in der vorge-
schriebenen tschechischen Amtssprache aus. Haupt-
sáchlich engagierte er mich jedoch deshalb, weil ich
bei meinen 180cm damals nur 50kg wog. Dr. med. Clar
wáhlte sich als Helfer grundsátzlich magere Typen aus.
Er behauptete námlich, dass ihm robuste Athleten und



stramme Metzgergesellen gewóhnlich in der A
Ianz schon beim bloBen Zuschauen, bei Resektic
Lumbalpunktionen und anderen kleinen Eingrlí
in Ohnmacht fielen. Ich enttáuschte ihn in seinu. -*'

trauen nicht, ich wurde nie ohnmáchtig, obwohl es
manchmal schwerfiel.

Karel wurde durch den guten Menschen Fritz ů
móglichst langsam kuriert. Er wusste námlich, dass :
nach der Heilung der durch ein Projektil zerschme
te Kniescheibe, eine andere, viel schlimmere Oper
drohen wurde mit der Diagnose: ,,Erstickung du:
Strangulieruflg", die barbarische Todesstrafe du:
den Strick. Von diesem Damoklesschwert, das Ka:
direkt uber dem Kopf hing, wussten wir alle. Uni
traten wir vor schreck und scham fast auf den zeh^

spitzen an ihm vorbei und gleichzeitig trieben wir r
schiedene Narrheiten, Blódeleien und Scherze, um il
auf andere - womóglich optimistischere - Gedan[i
zubringen. Wir waren ziemlich erfolgreich, weil K
rel uns dabei bereitwillig entgegenkam. Warum droi
te ihm die Todesstrafe? Karel war einer der Teilnehrner
der wohl dramatischsten Flucht in der langen Histol
der Versuche der JoachimsthalerhóILe zu entkomme:*
das war die Flucht aus der Grube Nr. xIV in der Regicm
von Slavkov. Es war eine bewaffnete Flucht! Deshajfil
die tódlichen Folgen fur die Mehrheit der Teilnehmry;
deshalb der furchtbare Terror und die langfristigen ko-
lektiven Vergeltungen gegen alle politischen Háftlingp
im Joachimsthaler Gulag.

Die ,,Schonzeit" in der Gefángnisabteilung des Spi
tals dauerte leider nicht sehr lange, bereits Mitte Ncr
vember 1951 wurde Chefarzt Clar in das Zentrallage
,,Bruderschaft" in Joachimsthal vers etzt. Sein Nachfo-
ger expedierte auch mich, eine Woche spáter, zlJr Arber
in die uranminen zuruck.

Ich landete dort in der aussichtslosest en zeit unc
im unschicklichsten Lager, námlich im Liquidations-
lager Nikolaj, Winter 195IlL952 in der Zeit des ,$roBe:
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Hungefs', wo der ehemalige Gestapo-Mensch Jeníček
als Kapo tobte. Aber das wáre wieder eine andere Ge-
schichte.

Auf jeden Fall verlor ich damals Karel Kukal aus den
Augen. Jedoch nicht aus dem Herzen. Sein Schicksal,
von dem ich nichts náheres erfahren konnte, bescháf-
tigte mich uber viele Jahre.

Erst etwa 1968 habe ich mit Erleichterung vernom-
men, dass Karel alles uberlebt hat.

Gegen Ende der 70er-Jahre hat mir jemand seine Ad-
resse vermittelt. Bei der náchsten Reise in die schweiz
habe ich ihn angerufen. Und dann saBen wir in Zirich
einen ganzen Abend lang zusammen in einer Kneipe.
Vor uns in den Glásern dunkelroter Valpolicella. Ich
fragte ihn aus und Karel erzáhlte und erzáhlte ...

Am Ende brachte ich nur ein Zitat von Ephraim Kis-
hon fertig: ,,Schreibe es auf!" Diese Worte habe ich im-
mer und immer wiederholt. Ich habe damit argumen-
tiert, dass die Reihen der Zeitgenossen immer dunner
wurden. Mit jedem vorzeitigen ,,Abgang" eines ehema-
ligen Strafgefangenen geht auch ein Stuck des persón-
lichen Zeugnisses uber die Zeit, wo Zehntausende von
anstándigen Leuten im Herzen Europas mehr Steine
als Brot geerntet haben, verloren. Stellen wir uns den
Appellplatz in den Lagern von Vykmanov, Eliáš, Niko-
laj, Mariánská, auf Dutzenden Schauplátzen der bruta-
len Unterdruckung vor. Wahrscheinlich vier von jeder
angetretenen Funferreihe der Augenzeugen sind nicht
mehr am Leben. Aber wenn wir nicht auspacken, so-
lange noch Zeit bleibt, wer gibt dann das Zeugnis ab?
kónnen wir wohl das Gestándnis von den Mórdern aus
der Spezialeinheit Jestíáb (Kranich) erwarten? Erle-
ben wir wohl eine Entschuldigung der Missetáter am
Schreibtisch? (So wie von dem fehltretenden, entgleis-
ten Jurist fl, der in der Eigenschaft des Sprechers der
parlamentsfraktion der tschechoslowakischen kommu-
nistischen Partei am 06. Oktober 1948 der Nationalver-



sammlung der Abstimmung des terroristischen G
zes, eines des krassesten ansetzte.

Ich habe darauf bestanden, er mtisse sein ZeuE::m;
ablegen. Ich war offenbar nicht der Einzige, der Ka:wli
kukal so bearbeitet hat.

Eines Tages hat er mit dem Schreiben angefangffi-
Und so stelle ich den Lesern die Arbeit des ehe=r-

ligen politischen Strafgefangenen Karel Kukal vor. $Tl

der sich vier weitere ausgediente potitische Háftlilgr
beteiligt haben: Jan Kristofori mit seinen lllustrationem_
redaktionell Miroslav Honzík, Grafiker Karel '1'35.*
und ich Ji í Loewy.

10




