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i. Úvod

„Po Solženicynovi a po Kam bodži bylo v módě ukazovat 

na francouzské intelektuály a jejich  někdejší flirt s m arxism em .

A tak se od konce sedm desátých let m orální nedostatečnost 

m nohých intelektuálů předchozí generace stala jedn ím  z hlavních 

témat francouzského intelektuálního života. Zkrátka řečeno, 

Solženicyn nebyl první, kdo do detailu vykreslil Gulag a jeho 

hrůzy1. V roce 1968 Arthur London popsal velké československé 

procesy padesátých let; před ním  přišel sám Chruščev, následujíce 

Kravčenka a Rousseta, kteří ve 40. letech dopodrobna popsali 

soukolí světa koncentračních táborů. Před nim i tu  byli Victor 

Serge a Boris Souvarine, jejichž díla završila plejádu pam ětí 

a analýz odhalujících sovětskou zkušenost. Jak za přítom nosti 

všech těchto knih, nem luvě o očitých svědcích, m ohli inteligentní 

lidé vědom ě obhajovat kom unism us jakožto naději budoucích 

časů a v Stalinovi spatřovat vyřešení záhady Dějin?2“

Nemáme zde am bice pokoušet se přinést odpověď na tuto 

otázku. Snahou této práce bude nastínit průběh francouzského 

(ne)přijetí jednoho z výše uvedených svědectví, a to knihy 

Zvolil jsem  svobodu! V. A. Kravčenka.

Sovětský funkcionář Kravčenko jakožto vyslaný člen sovětské 

nákupní komise ve W ashingtonu zde v roce 1944 požádá o azyl.

0  dva roky později ve Spojených státech vydá svou biografii, která 

je  zároveň kritickým  svědectvím  o sovětském  systému.

Stane se bestsellerem . Na její vydání ve Francii v roce 1947 

zareaguje týdeník Les Lettres frangaises sérií článků napadajících 

důvěryhodnost jejího autora i knihy samotné. Kravčenko autory 

článků i šéfredaktora zažaluje za pom luvu, což vyústí v proces, 

kterém u se zde budem e věnovat především .

1 V prosinci 1973 je  ve Francii vydán o Solženicynovo Souostroví Gulag  v  ruštině.
Posléze je  vyd án  je h o  fran co u zsk ý překlad, viz L ’A rchipel du Goulag. (3 svazky)
Paříž: Seuil 1974-1976.

2 JUDT, Tony. Un passé im parfait: Les intellectuels en France 1944-1956.
Paříž: Fayard 1992, s. 9.
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Před soudem  coby svědci žalovaného týdeníku stanou m nozí 

význam ní představitelé francouzského odboje a levicové 

inteligence, kteří jednom yslně odsoudí Kravčenkovu knihu jako 

snůšku lží a jejího autora se snaží zdiskreditovat. Na druhé straně 

stojí svědci, jež si pozval V. A. Kravčenko, kteří přinášejí očitá 

svědectví o sovětském  sytému. Debaty jsou nakonec daleko delší, 

než se původně předpokládalo. „Výsledkem této veliké tolerance 

ze strany soudců bylo v  každém  případě to, že Kravčenkův proces 

vykreslil portrét poválečné Francie s jejím i nadějem i, přeludy, 

vlasteneckým  vznícením  a dram atickým i problém y způsobeným i 

tehdejší studenou válkou. Protože střet dvou velkých vojenských 

m ocností tehdejší doby byl kopírován podobným  střetem  m ezi 

jejich  příznivci/5“

V závěru práce se pokusím e zhodnotit dopad Kravčenkovy 

pře na francouzskou společnost: výsledek je  nám  dopředu 

částečně znám , pokusím e se tedy pro něj najít alespoň některá 

vysvětlení. Rovněž si položím e otázku, zda byla soudní cesta 

nejlepším  způsobem  к odhalení dosud neznám ých rysů 

sovětského systému.

1.1. Použité pram eny a literatura

V českém  prostředí jsou o Kravčenkově případu krom ě 

letm ých zm ínek dostupné pouze dva přibližně šestistránkové 

texty, od Vladim íra Nálevky a Jana Vladislava.

Stať Vladim íra Nálevky Soudní pře Viktora Kravčenka. 

Souvislosti jedn oho pařížského procesu, byla zahrnuta do souboru 

jeho textů „o málo znám ých skutečnostech českých a světových 

dějin světové politiky ve 20. století”, který byl vydán v Praze v roce 

2001 pod názvem  Z neznámých stránek historie.

:i JAUDEL, Etienne. L'aveuglement. L'affaire Kravchenko. 
Paříž: H oudiard M ichel 2003, s. 97.
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Vladislavova esej O odpovědnosti intelektuálů: Aféra 

Kravčenko z roku 1989 byla nejprve vydána v Národní politice4 

a odvysílána rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa, později byl 

zahrnuta do výboru jeho dalších eseji Pařížský zápisník I. 81/89 

vydaného v Praze v roce 1991.

Dále používám  převážně francouzskou literaturu, přičem ž 

hlavním  zdrojem  jsou m i tři následující knihy. Za prvé je  to 

L ’Ajfaire Kravtchenko (Aféra Kravčenko) od Niny Berberovové.

Tato ruská literátka přispívala od roku 1947 do časopisu ruských 

em igrantů La pensée russe (Ruská m yšlenka5) vycházejícího 

v Paříži. Byla účastna Kravčenkova pařížského procesu, přičem ž 

z každého stání napsala vždy pro La pensée russe zprávu6. Jejich 

soubor byl vydán ve stejném  roce v ruštině a v roce 1990 ve 

francouzském  překladu. Soudím, že Berberovová přináší vcelku 

vyvážené svědectví o dění v soudní síni.

D ruhým  zdrojem  m i je  kniha Guillaum a M alaurie (ve 

spolupráci s Em m anuelem  Terrée) L ’Ajfaire Kravchenko. Paris 

1949. Le Goulag en correctionnelle. (Aféra Kravčenko. Paříž 1949. 

Gulag před soudem). Guillaum e M alaurie je  novinář, někdejší 

spolupracovník Libération a L 'Expressu, nyní je  vedoucím  vydání 

týdeníku Le Nouvel Observateur, Terrée je  historik. L’Ajfaire 

Kravchenko, vydaná v Paříži v roce 1982, je  první knihou, která 

Kravčenkův proces s delším  časovým odstupem  kriticky hodnotí. 

Autoři před jejím  vydáním  vyzpovídali m noho osob, které byly 

účastny pařížského procesu: advokáty Georgese Izarda a Joe 

Nordmanna, svědkyni M argaretu Buber-Naumannovou a další, 

rovněž Kravčenkovu am erickou přítelkyni Cynthii Earl a jejich  

syna Andrewa Kravchenka. Přinášejí rovněž kvalitní soupis

* N árodní politika  (příloha Zvon), č. 5 (237), M n ich ov 1989.

s „Vtipnější název pro ru ský týd e n ík  v Paříži už nedokázali vym yslet. Začala vycházet  
v d u b n u  1947, když se zm ěn ila  fran couzská vláda a byli z n í vylou čen i kom unisté, 

kteří em igran tů m  vydávat n ovin y nepovolili.“ In: BERBEROVOVÁ, Nina. Psáno kursivou. 
Praha: OneW om anPress 2003, s. 551.

6 „Od ledna 1949, když u pařížského soudu p robíhal proces s V.A. K ravčenkem , autorem  
k n ih y Zvolil jsem svobodu!, začaly n ovin y d ík y reportáži ze soudní síně vycházet dvakrát 
týdn ě.“ In: BERBEROVOVÁ 2003, op. cit., s. 551.
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relevantní bibliografie včetně anotací o film ových a zvukových 

záznam ech týkajících se Kravčenkova případu.

Třetí knihou, kterou při své práci používám , je 

L'Aveuglem ent: L ’Ajfaire Kravchenko (Zaslepenost: Aféra 

Kravčenko). Etienna Jaudela. Jaudel je  advokátem  u Odvolacího 

soudu v Paříži, někdejším  generálním  tajem níkem  M ezinárodní 

federace Ligy lidských práv (FIDH?) a autorem  několika publikací8, 

věnuje se především  lidským  právům  a otázce trestu smrti. Jaudel 

Kravčenkovu při do značné m íry popisuje z hlediska své profese: 

s důrazem  na právnické aspekty případu, případně s ohledem  na 

otázku lidských práv. Hojně cituje ze svědeckých výpovědí a jeho 

členění debat před soudním  tribunálem  v Paříži je  přehledné.

Pokud uvádím  doslovné citace výpovědí účastníků 

pařížského procesu, přebírám  je  buď z knihy Berberovové, která je  

zaznam enávala přím o na místě, a nebo z druhých dvou uvedených 

knih, jejichž autoři čerpají z těsnopisného záznam u debat před 

soudem  v Paříži^.

Mám sam ozřejm ě к dispozici hlavní pram en, to jest 

Kravčenkovu knihu. Pracuji s jejím  prvním  francouzským  

vydáním  (1947), přičem ž je  v Národní knihovně dostupný i její 

něm ecký překlad (do češtiny nikdy přeložena nebyla10).

Uvádím, že jsem  autorkou překladů francouzských textů 

do češtiny.

7 FIDH je m ezin árod n í organizace n a ochran u  lid sk ých  p ráv založená roku 1922 v Paříži, 
sdružuje 142 organizací.

8 JAUDEL, Etienne. Le Juste Et Le Fort - La Défense Des Droits De L'homme Sur Trois 
Continents. Paříž: Grasset 1997; Sur La Peine De M ort - Le Théoricien Et Le Militant.
Paříž: M ichel H oudiard 2004; La M alédiction Du Pouvoir  - L'histoire Tragique
De M ordechai Chaim  Rumkowski, Président Du Conseil J u if  Du Ghetto De Lodz.
Paříž: M ichel H oudiard 2005.

4 Le Procěs Kravchenko, com pte rendu sténographique. Paříž: A lbin-M ichel 1949.

10 Bylo zde však d o stu p n é její fran couzské vydání,jak uvádí ve svém  eseji Jan Vladislav. 
K nihu  si kou pil v  T opičově nakladatelství n a N árodn í třídě, které „m ělo ten krát ještě 
docela dobře zásobované cizojazyčné oddělení.“
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2. F ran cie  v o bd o b í zač ín a jíc í stu d en é  války

Dva roky následující po skončení války jsou ve Francii ve 

znam ení tripartism u. V prvních poválečných volbách v říjnu 1945 

se nejsilnější stranou stane Kom unistická strana Francie (26 %) a 

vstoupí do vlády spolu se socialisty (SFIO) a Bidaultovým Lidovým 

republikánským  hnutím  (MRP). Všechny tři strany mají přibližně 

stejný počet poslanců v Ústavodárném a potom  Národním  

shrom áždění.

Charles de Gaulle, který je  m inisterským  předsedou tří vlád 

(od září 1944), po konfliktu s kom unisty a sporech s dalšími 

stranami ohledně nové ústavy odstoupí v lednu 1946. Návrh ústavy 

IV. republiky je v referendu v květnu 1946 zam ítnut, což je  porážkou 

pro socialistickou stranu a komunisty, kteří byli zastánci 

jednokomorového parlam entu se silným i pravomocemi.

V následujících červnových volbách se nejsilnější stranou stává 

Lidové republikánské hnutí.

13. října 1946 je  v referendu ústava IV. republiky přijata.

V následujících volbách (do obou kom or parlam entu) v listopadu 

1946 nejvíce hlasů získá kom unistická strana (28,6 %), která má

v té době na m ilion členů a často o sobě hovoří jako o „první 

straně Francie“ . Pro Sovětský svaz představuje důležitého 

spojence. Ve stejných volbách MRP získá 26 % hlasů a SFIO 18 %

(22 % lidí к urnám  nepřijde). 16. ledna 1947 obě kom ory 

parlam entu zvolí Vincenta Auriola prezidentem  republiky na 7 let. 

Prvním m inisterským  předsedou IV. republiky se stává socialista 

Paul Ramadier. Nad tříčlennou koalicí se však od začátku roku 

začínají stahovat m račna. Ramadierova vláda má problém y 

s finanční situací, prudce vzrostou ceny masa a chléb je jen  na 

příděl. Francouzští vojáci bojují v Indočíně a na M adagaskaru 

vypukne krvavé povstání. V březnu vyhlásí Trum an svou doktrínu. 

M inistr zahraničních věcí Georges Bidault si je  dobře vědom  toho, 

že Francie potřebuje am erickou finanční podporu. Za této 

konstelace je účast kom unistů ve vládě čím  dál tím  více
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nepohodlná, i. května se na République-Concorde uskuteční 

velká dem onstrace. Pět dní poté je  dekretem  určeno, že všichni 

kom unističtí m inistři m usí vládu opustit.

Ve vládní koalici jsou nahrazeni radikály. Tato nová koalice, 

tzv. Troisiěme force  (Třetí síla), je  určujícím  uskupením

IV. republiky. V opozici pak stojí kom unistická strana, která se 

stane terčem  útoků zbylých stran, a gaullisté (Rassemblement 

du Peuple frangais), které de Gaulle založil v  dubnu 1947.

2.1. Některá předchozí literární svědectví o SSSR 
vydaná ve Francii

Ve Francii bylo před 2. světovou válkou uveřejněno několik 

kritických knih a článků o režim u v Sovětském svazu. 

Připom eňm e zde ty nejznámější.

V roce 1929 vydává v Paříži těsně po svém návratu z SSSR 

svou knihu Za jiným  plam enem 11 Panait Istrati. Sám předvídal, 

že to bude „strašlivá petarda pro celou Evropu“, a skutečně 

vyvolala vlnu rozporuplných polem ik.12

O sedm let později se o podobný rozruch postarala kniha 

Návrat z SSSR1? André Gida14.

Někdejší kom unista a trockista Victor Serge, vlastním  

jm énem  Kibaltiche, který se stal velkým  kritikem  Sovětského 

svazu, uveřejnil v roce 1936 v časopise Esprit dva články

11 Vers l ’au treflam m e.

12 Když se p řed jejím  p san ím  radil se svým  p řítelem  R om ainem  R ollandem , a dal m u
přečíst své p řed ch ozí k ritick é dopisy, které poslal na GPU, Rolland m u  řekl: „Jsou to 
svaté stránky. Patří do archivů  V ěčné revoluce, do její Zlaté knihy. M ilujem e vás ještě víc  
a vzdávám e vám  čest za to, že jste  je  napsal. Ale neu veřejň ujte je!“ In: VLADISLAV,
op. cit., s. 70.

Retour de l'URSS.

U nás p roti n í ostře vystou p il S. K. N eum ann ve své stati Anti-Gide neboli Optim ism us  
bez pověr a iluzí.
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o sovětských t á b o r e c h 15 a o rok později vydal kritickou knihu 

Osud jed n é revoluce. SSSR, 1917 - 193716.

V roce 1935 vydává Boris Souvarine biografii Stalina 

a o rok později uveřejní pod pseudonym em  Motus další knihu, 

Napříč zem í Sovětů1?.

A v roce 1939 vydává u Gallim arda Ante Ciliga své dílo

V zemi velké lži18.

„Choses de Russie“ (Ruské věci). In: Esprit, č. 47-48, září 1936. 

1(> Destin ď u n e révolution. URSS, 1917 -  1937.

'7 A travers le pays des Soviets.

18 Au Pays du  gran d mensonge.
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3- V iktor A ndrejevič K ravčenko a  jeh o  k n ih a 
Zvolil jsem  svobodu!

Viktor Andrejevič Kravčenko se narodil v  roce 1905 

v Jekatěrinoslavi na Ukrajině. S rodinou žije na venkově, později 

pracuje jako horník  v dněprské oblasti, potom  je  dělníkem  

v továrně Petrovskij - Lenin v D něpropetrovsku a ještě později 

vojákem na turkm ensko-perské hranici. V roce 1930 vstoupí 

do Kom unistické strany Sovětského svazu, což m u otevře dveře 

к další kariéře. Strana ho vyšle studovat znám ý technologický 

institut v Charkově. Dostuduje na m etalurgickém  institutu 

v D něpropetrovsku, stane se inženýrem . Patří „k form ující se 

elitě sovětské technické inteligence se všem i charakteristickým i 

atributy privilegované vrstvy - zvláštní přídělový systém, 

sam ostatný byt a služební autom obil.1̂ ” Pod ochranou lidového 

kom isaře pro těžký prům ysl O rdžonikidzeho postupuje ve své 

kariéře v  kovovém prům yslu, je  šéfem  technické sekce 

v nikopolském  hutním  kom binátu. Během Velké čistky v roce 1936 

upadne v nem ilost, od které ho uchrání Ordžonikidzeho přízeň.

V roce 1937 se O rdžonikidze sám stane obětí čistek, Kravčenko je 

znovu pronásledován kvůli sabotáži výroby a zatčen, nakonec jej 

však soud zprostí obvinění. Je poslán do prům yslového centra

v Taganrogu u Azovského moře, poté působí v Kemerovu na Uralu.

V roce 1940 je  stíhán za zpronevěru, celá záležitost je  o dva roky 

později odložena. V roce 1942 je  vedoucím  inženýrem

v Prom trustu (sdružujícím  devět podniků), o rok později 

v Glavmetalu. Působí v Radě lidových kom isařů Sovětského svazu 

a v srpnu 1943 je  vyslán do W ashingtonu jako člen nákupní 

komise.

^ NÁLEVKA, Vladim ír. Z neznám ých stránek historie. 
Praha: N akladatelství Aleš Skřivan ml. 2001, s. 146.
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З-i. 1 9 4 4 - V- A. Kravčenko žádá „americké veřejné 
m ínění” o ochranu

Po osmi m ěsících svého pobytu ve Spojených státech, 

v sobotu i. dubna 1944, opustí Kravčenko sovětskou am basádu 

rozhodnut se již  nevrátit. Je m u tehdy 38 let. Svým kolegům  

se předtím  svěří, že se necítí dobře, a že tedy v pondělí do práce 

pravděpodobně nepřijde, čím ž pro sebe získá jeden  den navíc. 

Sepíše veřejné prohlášení pro tisk vědom  si jeho důležitosti 

v am erickém  systému: zůstat v utajení by pro něj m ohlo být 

nebezpečné. Tři dny po Kravčenkově útěku, 4. dubna, toto 

prohlášení uveřejní The New York Times pod názvem  Demise 

sovětského úředníka20.

„Během m noha let jsem  oddaně pracoval pro lid ve své vlasti, 

ve službách sovětské vlády, a m ohl jsem  tak zblízka pozorovat 

vývoj sovětské politiky v jejích  různých fázích. Abych chránil 

zájmy Sovětského svazu a jeho lidu, dalo m i velkou práci zavírat 

oči před m nohým i odpudivým i a alarm ujícím i fakty,“ uvede 

ve svém prohlášení Kravčenko.

Cíle sovětských vůdců jsou podle něj v rozporu s jejich  

veřejným i prohlášením i: pod zástěrkou antifašistické solidarity 

se Sovětský svaz snaží prosadit svou nadvládu ve východní Evropě, 

neusiluje o instalaci dem okratických vlád, nýbrž o převzetí m oci 

komunisty, kteří budou poslouchat Kreml. Pro svůj lid, který 

podléhá „útlaku a krutostem  ze strany NKVD, která koná 

prostřednictvím  tisíců tajných špionů,“ žádá politické svobody. 

„Oznamuji, že ruském u lidu je  více než kterém ukoli jiném u 

zapotřebí, aby m u byly uděleny základní politické svobody - 

svoboda tisku a slova, jelikož m usí být osvobozen od bídy 

a strachu. Vláda prozatím  o těchto svobodách ruském u lidu pouze 

vyprávěla.” Za obrovské oběti, které um ožnily zvrátit situaci 

ve válce, si ruský lid zaslouží obrat ve veřejném  životě. Kravčenko

20 The New York Times, 4. d u b n a 1944. In: MALAURIE, G uillaum e (ve spolupráci 
s Em m anuelem  TERRÉE). L ‘Affaire Kravchenko: Paris 1949: Le Goulage en correctionelle. 
Paříž: Robert Laffont 1982, s. 32.
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ještě uvede, že je  přesvědčen, že jeho názory sdílí velká část 

sovětského lidu.

Po uveřejnění tohoto prohlášení publikuje kom unistický 

Daily Worker článek vyjadřující se o Kravčenkovi jako o zrádci, 

který m usí být dopaden a odstraněn. Sovětský svaz žádá Spojené 

státy o Kravčenkovo vydání, ty к tom u nesvolí, zvláště poté, 

co Kravčenko dokáže, že byl po svém přesunu do W ashingtonu 

vyvázán z vojenských povinností.

Kravčenko poté v létě a na podzim  uveřejní ještě sérii článků 

o sovětském režim u v Cosm opolitanu21, čím ž pro sebe získá m enší 

m nožství peněz, a pak se z veřejného života stáhne. Během dvou 

let následujících po jeho útěku o něm  není slyšet, používá falešná 

jm éna a veškerý čas věnuje psaní své biografie. Finančně 

m u pom áhají jeho znám í, a především  jeho přítelkyně Elizabeth 

Hapgood.

3.2. Kniha Zvolil jsem  svobodu!

Kniha I Chose Freedom  о 496 stranách, která je  pod 

Kravčenkovým  dohledem  přeložena do angličtiny, je vydána 

nakladatelstvím  Charles Scribner's and Sons v dubnu 1946 a nese 

„lákavý” podtitul The Personal and Political Life o f  a Soviet Official 

(Soukromý a veřejný život vysokého sovětského funkcionáře).

„Věnuji tuto knihu ruském u lidu, tom u lidu, ze kterého jsem  

vzešel. Věnuji ji  m ilionům  bytostí, které zem řely bojujíce proti 

sovětském u absolutism u, m ilionům  nevinných, kteří hynou 

v nesčetných krem elských vězeních a táborech nucených prací, 

pam átce m ilionů m ých krajanů, kteří položili život na obranu naší 

m ilované vlasti sníce o lepší budoucnosti našeho lidu. A konečně, 

věnuji tuto knihu  všem  lidem  dobré vůle dbajícím  o pokrok 

a sociální spravedlnost, kteří na celém  světě pracují pro

21 „I broke w ith  Stalin’s Russia“ (Rozešel jsem  se se Stalinovým  Ruskem).
In: Cosm opolitan, červenec, srpen, září 1944. In: M alaurie, op. cit., s. 258.
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budoucnost svobodného demokratického Ruska, bez kterého 

nenastane trvalý m ír na zem í22,“ uvede Kravčenko v jejím  doslovu.

Slaví enorm ní úspěch, jen  ve Spojených státech se prodá 

na dva m iliony výtisků a velm i rychle je  přeložena do 22 jazyků.

Je také vydána „v příhodnou chvíli”. Jestliže Kravčenkova 

em igrace „uvedla am erické úřady do rozpaků; jako spojenci SSSR 

ve válce proti hitlerovském u Něm ecku Am eričané nepotřebovali, 

aby jejich  ne vždy snadné vztahy se Stalinem  kom plikovali ještě 

disidenti23 ,” o dva roky později je  situace jiná. V průběhu roku

1946 form uluje Georges Kennan ve svých telegram ech z Moskvy 

požadavek, aby se am erická politika soustředila na zadržování 

ruských expanzivních tendencí, a vlnu určitých  sym patií 

к Sovětskému svazu z období války vystřídá antikom unistická 

propaganda.

Již jsm e uvedli, že Francie m ěla příležitost seznám it 

Les Lettres frangaisesse s různým i literárním i svědectvím i

o Sovětském svazu. Kravčenkova kniha byla zajímavá tím , 

že sovětskou realitu popisoval někdejší člen Kom unistické strany 

SSSR a funkcionář, který měl během  m noha let příležitost 

pozorovat ji „zevnitř”.

Kravčenko ve své knize vylíčí svou životní pouť, která 

zde dostane podobu tém ěř rom ánové epopeje. Popíše své cesty 

po Sovětském svazu, vylíčí jeho každodenní život, nechybí ani 

m ilostné téma. Pro naše hledisko je  důležité, že se snaží zachytit 

některé důležité aspekty sovětského systému: neúnosné 

podm ínky v kolektivizovaném  zemědělství, deportace a hladom or, 

tak jak  je  poznal v létě roku 1932 na ukrajinském  venkově, kde měl 

za úkol dohlížet na sklizeň obilí. „To, co jsem  viděl, m i zanechalo 

opravdové rány na duši,“ uvede ve své knize. Tento zážitek podle 

jeho slov nalom il jeho oddanost sovětském u režim u, ale skutečný 

obrat v jeho přesvědčení přinesly až čistky v letech 1936-1938,

22 KRAVCHENKO, Victor A ndreievitch. J ‘ai choisi la liberté! La vie publique et privée  
ď u n  haut fon ction naire soviétique. Paříž: Self 1947, s. 638.

23 VLADISLAV, Jan. Pařížský zápisník. Praha: Orbis 1991, s. 298.
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při kterých byli odstraněni m nozí funkcionáři kom unistické 

strany. I on sám, jak  jsm e již  uvedli, upadl v nem ilost, byl celé noci 

vyslýchán NKVD a nakonec byl zachráněn jen  díky zásahu svého 

m ocného protektora. V roce 1938 pak v  Taganrogu a poté 

v  Pervouralsku na Uralu poznal systém tábora nucených prací.

Je třeba si sam ozřejm ě položit otázku po věrohodnosti 

Kravčenkova svědectví. I když byla, jak  později uvidím e, 

převyprávěna dalším  autorem  a obsahuje různé faktické chyby2’, 

je  m ožné ji  považovat za relevantní svědectví o sovětském systému. 

„Nedala se odm ítnout jako lež nebo výmysl; bylo v ní příliš m noho 

velkých i drobných fakt, která se shodovala nejen s jiným i 

svědectvím i, ale i s některým i našim i zkušenostm i 

s totalitarism em , i když jin é barvy,25” uvede o ní Jan Vladislav.

24 N apříklad N ord m an n b ěh em  sou dn ích  stání v Paříži připo m en e, že v  kn ize je  uvedeno, 
že auta NKVD, která vezla Zinovjeva na popravu, zan echávala stopy ve sněhu , ovšem  
Zinovjevův proces se kon al v srp n u  1936.

25 VLADISLAV, op. cit., s. 299.
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4- Přijetí knihy Zvolil jsem  svobodu! ve Fran cii

Velká pařížská nakladatelství knihu  odm ítají, až se jí  ujm e 

vlastník m enšího nakladatelství Seif Jean de Kerdeland. Když 

se o ní dozví, okam žitě odjede do Spojených států, kde se potká 

s Kravčenkem. Po několika setkáních se oba na vydání knihy 

ve Francii dohodnou a podepíší smlouvu. Jean de Kerdeland 

se po svém návratu do Francie ujm e jejího překladu a za pět 

týdnů ji  ve své pracovně na ostrově Saint-Louis z angličtiny 

do francouzštiny přeloží. Přitom  se stane terčem  zastrašování: 

v noci je  m u anonym y vyhrožováno ublížením  na zdraví i smrtí. 

Posléze se zdráhá i tiskárna26. Kniha nakonec vyjde v dubnu 1947 

a nese název J ’ai choisi la liberté! a podtitul La vie publique 

et privée ď u n  haut fonctionnaire soviétique. Je to její první vydání 

v Evropě.

Necelé dva měsíce poté je  oceněna prestižní cenou Sainte- 

Beuva27. Jeden z porotců na verdikt vzpom íná takto: „Během 

rozhodování jsm e zažili ostrou diskusi týkající se Kravčenkovy 

knihy Zvolil jsem  svobodu!, kterou chtěli ti opatrnější nechat bez 

povšim nutí, aby udělali radost straně, a jin í, jako Henri Jeanson 

a já, ji zase bránili nikoliv pro její literární přednosti, ale pro její 

schopnost rozkrýt některé skutečnosti.28” Slaví jeden  z největších 

čtenářských úspěchů své doby, je  prodávána v obrovském

26 Není to jed in á k n iha, která se p ři svém  vyd án í ve Francii setkala s problém y. V roce  
1946 přišel Jacques D uclos osobně dom luvit Calm ann-Lévym u, když se chystal vydat 
Koestlerovo Le Zéro et Vlnfini. Již jsm e zm iň ovali varování, k terých  se dostalo Panaitu  
Istratim u, když v roce 1929 vydával Vers l ’autre fla m m e. A  nap říklad  o čtyři roky později 
od m ítl G allim ard vydat k n ih u  Staline Borise Souvarina.

27 K aždoročně u dílen á cen a je d n o m u  autorovi za esejistický počin.

28 KANTERS, Robert. A perte de vue. Paříž: Seuil 1981, s. 258. Robert Kanters byl literárn í 
k ritik  L ’Expressu.
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nákladu, aniž by měla jakoukoli reklam u: v letech 1947-1955 její 

náklad přesáhne 400 000 výtisků2**.

Narozdíl od velkého úspěchu knihy u  čtenářů bylo její přijetí 

u kritiky rezervované.

4.1. Reakce Les Lettres frangaises

Kom unistický týdeník Les Lettres frangaises založený v roce 

1942 Jeanem Paulhanem  a Jacquesem  Descoursem  (který byl ještě 

ten rok zastřelen nacisty), vychází až do osvobození Francie tajně. 

Jeho pravidelným i přispěvateli jsou Jean Cassou, Francois 

M auriac, Paul Eluard, Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Tristan 

Tzara nebo Raymond Queneau. Je finančně podporován 

Kom unistickou stranou Francie a těší se velké úctě 

u francouzských intelektuálů.

13. listopadu 1947 publikují Les Lettres frangaises článek 

Jak byl vyroben Kravčenko, který je  na obálce týdeníku anoncován 

velkým  rudým  titulkem : Jedinečný dokum ent od Sima Thomase. 

Tento údajný am erický dopisovatel týdeníku uvádí, že získal 

inform ace od jednoho penzionovaného agenta OSS^° o tom, 

jak  am erické tajné služby zm anipulovaly vysokého sovětského 

funkcionáře.

„Naší povinností - byli jsm e ve válce - bylo sledovat především  

sovětské velvyslanectví a jednotlivé ruské mise. Nebyla 

to jednoduchá práce, to vám  řeknu, tihle chlapíci se zavírali na své 

ambasádě a osobně se vídali jen  s těm i lidm i, které potřebovali 

vidět kvůli svým záležitostem . Tedy nic jednoduchého.“

2,1 Podle an kety Nouvelles littéraires z roku 1955, k terá srovnávala nejvydávanější kn ih y  
ve Francii v  letech 1945-1955, se n a p rvn ím  m ístě u m ístila k n ih a Le Petit M onde de Don  

Cam illo  (náklad 798 000 výtisků), n a dru h ém  Le Grand Cirque Pierra C losterm anna  
(527 000 výtisků). Pro srovnání: La Peste A lberta Cam use byla s 360 000 výtisk y na 7.m ístě  
a Les M ains Sales J.P. Sartra se 140 000 výtisk y n a 51.m ístě. In: RIOUX Jean-Pierre; 
SIRINELLI Jean-Frangois. Histoire culturelle de la France: 4. Le Temps des masses:
Le vingtiěm e siěcle. Pařiž, Seuil 1998.

з° Office o f  Strategie Services - p řed ch ů d ce CIA.
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V podobném  duchu pokračuje ve vyprávění: až se dozvěděli 

o jednom  z nich, který hodně pije, v barech bývá do rána 

a občas i hraje. „Ideální kavka.“ V Sovětském svazu byl propuštěn 

z různých míst pro neschopnost, m ěl se dopustit zpronevěry,

0 které hovoří jako o sabotáži.

Šéf sovětské mise ve W ashingtonu se ho prý chystal poslat 

zpět do Sovětského svazu, avšak OSS za něj zaplatila dluhy 

a dokonale připravila jeho útěk, který tak nebyl než „radostnou 

procházkou“. Poté jej požádali, aby vým ěnou za jejich  pom oc 

napsal knihu. Kravčenko se tedy pustil do práce, avšak „během  

několika m ěsíců vyplodí šedesát tém ěř nečitelných a vcelku 

nepoužitelných stránek“ . Skutečnou knihu o tisíci stránkách prý 

nakonec napsali m enševici žijící ve Spojených státech. A není 

pravda, že by se Kravčenko nem ohl ukazovat na veřejnosti, protože 

by m u hrozilo nebezpečí, ale protože „tu knihu nenapsal a museli 
by si toho všim nout i ti největší h lupáci.“

4.2. Příprava na soudní proces

Když se Kravčenko dozví o tom to článku, který převezm ou

1 další kom unistická periodika v Evropě, pověří svého literárního 

agenta Gérarda Boutelleaua, aby m u zajistil „nejlepšího advokáta 

ve Francii“, který by m u poradil, zda by bylo m ožné podniknout 

proti Les Lettres frangaises nějaké kroky. Boutelleau m u doporučí 

Georgese Izarda, někdejšího poslance za koalici Lidové fronty3% 

odbojáře a člena Ústavodárného shrom áždění, s Raymondem 

Aronem  představitele Troisiěme force  з2. Pro tehdy

я1 Koalice Front populaire  (spojenectví socialistů s kom unisty, rad ikáln ím i socialisty  
a odbory) získala ve volbách v  roce 1936 absolutn í většin u  v  p arlam en tu  a sestavila vládu, 
v  jejím ž čele stan u l Léon Blum. G. Izard je  nejprve poslancem  za Parti fron tiste, 
v  roce 1937 p řestou pí к socialistům  (SFIO).

:)2 Protifašistické p olitické h n u tí sdružující n ekom un istickou  levici. Jin ak za IV. repu bliky  
název vládn í koalice (1947-1951).
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pětačtyřicetiletého advokáta je  Kravčenkův případ velkou výzvou. 

Navíc jsou si oba vzájem ně sym patičtí.

Pomluvy (diffam ation) se podle tehdejšího zákona o tisku 

dopustí ten, kdo napadne něčí čest a vážnost. Podle Izarda článek 

Jak byl vyroben Kravčenko zm íněný skutek naplňuje a navíc, jak  

píše v dopise Boutelleauovi, „pokud by tvrzení v týdeníku byla 

považována za pravdivá, neškodila by pouze Kravčenkově pověsti, 

ale dokazovala by, že jím  učiněná odhalení nejsou než rom ánem  

vym yšleným  ruským i utečenci ve Spojených státech. (...) Proces 

je  tedy nutný a z právnického pohledu existují reálné šance jej 
vyhrát^.“

Izardovým i spolupracovníky v Kravčenkově případu se 

stanou ještě Gilbert H eizm ann, Alpérovitch a Espinoza. Podle 

zákona m usí Izard do tří m ěsíců od uveřejnění článku žalované 

straně doručit předvolání, ve kterém  má uvést výroky, které 

poškozují Kravčenkovu čest a vážnost. Adresuje jej 12. února 1948 

autorovi článku Simu Thom asovi a tehdejším u šéfredaktorovi Les 

Lettres frangaises Claudu Morganovi. Jm enuje v něm  11 bodů, ve 

kterých se žalovaná strana měla dopustit pom luvy (jedná se tém ěř 

o celek uveřejněného článku) a požaduje pro Kravčenka na 

tehdejší dobu obrovskou sum u tři m iliony franků jako odškodné.

Proti Izardovi bylo potřeba postavit osobnost soum ěřitelné 

důležitosti. Volba padla na tehdy děvetatřicetiletého advokáta 

Joe Nordmanna. Byl dlouholetým  členem  Kom unistické strany 

Francie, za války byl v odboji, založil Národní frontu právníků. 

Účastnil se Norim berského procesu jako zástupce francouzských 

odbojových právníků a stál u  zrodu M ezinárodní asociace 

dem okratických p r á v n í k ů . ^

Nordm annovým i spolupracovníky v tom to procesu se stanou 

André Bruguier, Léon Matarasso a André Blumel. Žalovaná strana 

musí do 10 dnů od obdržení předvolání uvést jm éna svědků

33 Dopis Izarda B outelleauovi z 27. led na 1948. In: JAUDEL, op. cit., s. 31.

34 Během  své pozdější kariéry p ů sobí N ord m an n  jako advokát u m n oh a význ am n ých  
sou dn ích  procesů, např. s D avidem  Roussetem  (viz k ap ito la 7.1.) nebo v procesech období 
dekolonizace. Svou kariéru u kon čí po procesu s M auricem  Paponem .
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a dokum enty, které dokáží pravdivost uveřejněných tvrzení.

Ještě 27. ledna 1948 píše Izard Boutelleauovi: „Nelze se dom nívat, 

že dopad procesu bude tak velký, jako si představuje Kravčenko.“ 

Ale když si přečte seznam  jm en 26 svědků žalované strany, napíše 

mu v dalším  dopise: „souboj nabude úctyhodných rozm ěrů (...), 

bude sledován veškerým  francouzským  tiskem  a všem i pařížským i 

korespondenty zahraničních periodik. Přesáhne osobu Kravčenka 

a nastolí celou řadu otázek, které zam ěstnávají světové veřejné 

m ínění^.“ Jejich jm éna uvidím e vzápětí. Nordmann svůj postoj 

к celé záležitosti shrne ve zprávě pro sekretariát Kom unistické 

strany takto: „Můj názor je, že tento proces nám  m ůže dát 

příležitost zpochybnit zrádce ubohé úrovně a ukázat prostředky 

a lidi, jaké Spojené státy neváhají použít, aby na ideologickém  poli 

podpořily své expanzionistické zám ěry a svou politiku vyzývání 

к válce. Politická zajímavost p ro cesu je  podpořena osobností 

Kravčenkova advokáta, pana Georgese Izarda^6.“ O tři dny později 

připíše Morganovi: „Hlavním úkolem  je  nadále vést kam paň okolo 

tohoto případu, a získat z toho politický prospěch*? .“з8

Les Lettres frangaises pokračují dál ve svých útocích na 

Kravčenka. Další článek o Kravčenkovi pod názvem  Zázračné dítě 

napíše literární kritik  André Wurmser. Vybereme z něj nyní 

několik tvrzení: pokud je  pravdivé to, co Kravčenko píše 

o Sovětském svazu, jak  je  potom  m ožné, že on sám sovětském u 

režim u tak dlouho sloužil a s jeho obviněním  počkal až na dobu, 

kdy se ocitl v bezpečí? M ohou obavy o život om luvit tak dlouhé 

m lčení? Stručně řečeno, je  tedy buď podlý chlap anebo lhář.

A dále: když Kravčenko žádal ve Spojených státech o azyl, byla 

Francie okupována a Sovětský svaz byl jedinou zemí, která 

Hitlerovi vzdorovala. Kravčenko je  tedy nepřítelem  Francie

:>5 Dopis Izarda Boutelleauovi z 13. březn a 1948. In: JAUDEL, op. cit., s. 39.

:>6 Text z 27. ú nora 1948. In: JAUDEL, op. cit., s. 61.

Dopis N ordm an na Claudu M organovi z 2. b řezn a 1948. In: JAUDEL, op. cit., s. 61.

я® Bohužel se m i nepodařilo vyh ledat stanovisko K om unistické strany Francie  
ke Kravčenkově procesu.
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a rovněž loutkou v rukou Spojených států. 22. a 29. dubna uveřejní 

Claude M organ o Kravčenkovi v Les Lettres frangaises další články, 

ve kterých o něm  m luví jako o odporném  zrádci.

Izard nato oběma pošle další předvolání (pom luvu podle něj 

naplňují následující tvrzení: Kravčenko lhal, je  nečestný muž, 

zbabělec, nem á smysl pro m orálku a je  nepřítel Francie). Žalovaná 

strana má tak m ožnost doplnit seznam  svých svědků, a navýší jej 

o dalších 20 osob.

Nyní již  není zpochybňována jen  sam otná osoba Kravčenka, 

ale i věrohodnost toho, co napsal. Ten, kdo se dopustil pomluvy, 

m ůže před soudem  přinést důkazy o pravdivosti svých tvrzení. 

Avšak zároveň ten, který byl pom luven, se m ůže snažit ukázat, že 

tato obvinění jsou falešná tím , že ukáže důkazy ve svůj prospěch.

A právě toho využije Kravčenko: chce před soudem  hovořit 

o sovětském  režim u. Mít příležitost ukázat, že není lhář a že to, 

o čem hovořil ve své knize, odpovídá skutečnosti. Ve stejném  

smyslu se vyjádří v jednom  rozhovoru pro tisk: „(...) sovětská vláda 

bude m uset poprvé za svou existenci přijm out, že jí  praktikované 

m etody totalitární kontroly a dějiny zem ě se stanou tém atem  

veřejných debat před soudem  dem okratického státu, kde jsou 

účinně zajištěna práva obhajoby a žaloby. A jsem  šťastný, že tento 
soud je  francouzský^.“

Kravčenkovi s Izardem  přijde na pět tisíc dopisů od lidí, kteří 

se nabízejí svá svědectví před soudem. Kravčenko své budoucí 

svědky velm i pečlivě vybírá: nesm í m ezi nim i být sym patizanti 

carského Ruska ani například nikdo, kdo by za války 

spolupracoval s Němci. Se všem i se m usí před zahájením  procesu 

setkat. Nakonec vybere dvacítku lidí; většinou jsou to běženci žijící 

v  táborech v am erické, britské nebo francouzské zóně, je  tedy 

nutné jim  zajistit povolení a víza, aby do Francie m ohli přijet.

Jsou m ezi nim i především  jeho dřívější znám í, kteří žili 

v Dněpropetrovsku či Charkově a m ohou vypovídat o okolnostech, 

které Kravčenko ve své knize popisuje.

In: France Soir, 28. d u b n a 1948. In: JAUDEL, op. cit., s. 25.
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5- Sou dn í p ro ce s V.A. K ravčenka p ro ti Les Lettres 
frangaises

Vravčenkův pařížský proces je  zahájen 24. ledna a potrvá 

do 22. března 1949, rozsudek bude vynesen 4. dubna.

Místo původně předpokládaných čtyř má 25 stání. Nutno uvést, 

že byl spektakulární. Původně se měl konat v sále 17. trestního 

senátu, ale jelikož je  očekáván obrovský zájem ze strany publika, 

je  přem ístěn do sálu 10. senátu o přibližné rozloze 20 na 30 m etrů, 

kam  se m ůže vejít až 300 lidí. V sále je  rezervováno 105 míst pro 

novináře, počet novinářských akreditací se však vyhoupne na 300. 

Dovnitř se dostane jen  třetina z těch, kteří o to žádají. Vstup je 

pouze na pozvánky»0. Přítom ni jsou novináři z francouzských, 

ale také ze všech velkých zahraničních periodik. Noviny o dění 

v soudní m ístnosti každý den podrobně referují na prvních 

stránkách. Krom ě novinářů jsou přítom ni kreslíři (jak je  ve Francii 
dodnes zvykem), fotografové... Společnost Param ount chce průběh 

procesu natáčet na zvukovou kam eru, avšak hlavní soudce 

Durkheim  to zakáže. Na příkaz tehdejšího m inistra inform ací 

Francoise M itterranda je  v budově soudu instalováno pro novináře 

devět telefonních kabin. Jak píše Nina Berberovová, večer se vždy 

na chodníku shrom áždí dav zvědavců, kteří chtějí Kravčenka 

spatřit na vlastní oči. O přestávkách m ezi jednáním i si m nozí 

od něj chtějí nechat podepsat knihu či fotografii, často se u něj 

vytvoří fronta. V sále je  m ožné zahlédnout Sartra, Aragona, 

M auriaca... Přítom nost tak početného publika, a obzvláště 

novinářů, sam ozřejm ě ovlivňuje i sam otný průběh procesu.

Obě strany a jejich  advokáti si neustále vzájem ně vyčítají, 

že „hovoří pro tisk“.

Soudu předsedá soudce Durkheim , o kterém  Combat napíše, 

že se „se svým  lorňonem  z jedné strany podobá Molotovovi

4° Takto to zm iň u jí Berberovová, M alaurie i Jaudel. Bohužel se m i nepodařilo zjistit, 
ja k  byl u sk u tečn ěn  je jich  výběr.
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a z druhé Trum anovi41“. Jak poznam enává Etienne Jaudel, 

nekom prom itoval se za vichystického režim u jako tolik jeho 

kolegů, a je  respektován v politických kruzích. Kravčenko 

se o něm  ve své druhé knize vyjadřuje s velkým i sym patiem i. 

Veškerá jedn ání je  zapotřebí překládat, hlavním  tlum očníkem  

je  Andronikov42. Kravčenko je  neustále doprovázen svou osobní 

tlum očnicí Sachou Villem ain, která m u překládá už od prvních 

schůzek s Izardem.

Co se týče svědků žalované strany, H eizm ann m ůže ve své 

úvodní řeči poznam enat: „proti tom uto bezvýznam ném u m além u 

úředníkovi, tom uto nic, kterého ani nikdo nechtěl ukázat na 

veřejnosti, naši protivníci postavili: jednoho držitele Nobelovy 

ceny, čtyři bývalé francouzské m inistry, jednoho britského 

poslance, pět profesorů, z nichž jeden  je  bývalý profesor na 

Sorbonně, tři vedoucí činitele sovětského prům yslu, jednoho 

generálplukovníka francouzské armády, dva ruské generály (...)“ . 

Jsou to atom ový fyzik a nositel Nobelovy ceny Joliot-Curie, 

někdejší m inistr, novinář a literát d ’Astier de la Vigerie, britský 

poslanec Zilliacus, uznávaní profesoři Jean Bruhat, Albert Bayet, 

Pierre Cot, Jean Baby, Roger Garaudy, spisovatelé a odbojáři 

Vercors, Jean Cassou, Louis Martin-Chauffier, generál francouzské 

arm ády Petit a další.

Jsou sam ozřejm ě přítom ni i Kravčenkovi svědkové.

Nina Berberová o nich poznam enává, že vypadali velm i unaveně 

a ošuntěle. Mají na sobě oblečení am erické armády. M arcenac

o nich v  Les Lettres frangaises dokonce napíše: „abychom  m ohli 

vykreslit tyto příškvarky z táborů Deplaced persons, bylo by nám  

zapotřebí pera Brueghela nebo Jacquesa Callota, m alíře nuzáků 

a žebráků... Jsou tam  všichni natěsnáni připom ínajíce hrozen 

m rzkých chlápků z obrazu Nesení kříže Hieronym a Bosche.“

Jsou to Kravčenkovi bývalí kolegové, jeho profesor z charkovské

41 In: Com bat, 25. led n a 1949. In: MALAURIE, op. cit., s. 54.

42 A nd ron ikov později p řekládá Charles de G aullovi p ři je h o  cestách p o Sovětském  svazu.
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university ad.; Kysilo, Krevsun, Siljenko, Lalouze-Gorjunová, 

m anželé Olga a Semjon M arčenkovi, Nikolaj Lagovskij...

5.1. Zahájení debat před soudem

Své úvodní proslovy přednesou Kravčenko, M organ

i Wurmser. Kravčenkovo úvodní slovo je  dlouhé: chce ukázat 

celém u světu, jak  žije sovětský lid pod sovětskou diktaturou, 

v režim u, který není pokrokový, ale barbarský. Sovětský režim  

podle jeho slov m rhá nadějem i dělnické třídy. Za svobodu je  nutné 

bojovat dem okratickým i prostředky a nikoliv kom unistickým i 

metodami. Kravčenko sám byl dlouho kom unistou, dokonce proti 

vůli svého otce, a ví tedy, co sovětský kom unism us obnáší.

Pokud by se to, co říká, ukázalo jako nepravdivé, celé jeho 

svědectví by ztratilo svou hodnotu, a m arné by byly i všechny 

oběti, které podstoupil on sám a jeho přátelé. V závěru položí 

řečnickou otázku: „Vzpomínáte si na inform ace, které к vám  

přicházely o něm eckých koncentračních táborech? Nepovažovali 

jsm e tehdy ony inform ace za přehnané?“

Slova se poté ujm e Claude M organ, který připom ene zásluhy 

a význam  kom unistického týdeníku. Uvede rovněž, že přebírá 

plnou zodpovědnost za Sima Thomase, protože jako šéfredaktor 

ručí za vše, co jeho týdeník otiskne. A na závěr dodá: „V naší 

m inulosti i současnosti jsm e nabyli práva nazývat kočku kočkou 

a Kravčenka zrádcem .“

Na řadu pak přijde André W urmser, jehož řeč je  rovněž 

velmi dlouhá: Kravčenkova kniha je  plná nepravděpodobností 

a vyložených lží a jeho úkolem  jakožto novináře, Francouze 

nesoucího rovněž odpovědnost za druhy z odboje, je  tyto věci uvést 

na pravou míru. Zazní rovněž: „dějiny nás poučily, že kdokoli říká 

anti-sovětský, říká zároveň anti-francouzský.“

Žalovaná strana se ocitne před velkým  problémem : Sim 

Thomas, údajný autor prvního článku, který otiskly Les Lettres
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frangaises, není přítom en. „Tento pseudonym  je  jen  zástěrkou. 

Článek byl napsán skupinou kom unistů, kteří použili krem elské 

metody. Kreml nechává dělat špinavou práci své agenty ve Francii 

a v Itálii,“ uvede Kravčenko. Žalovaná strana přizná, že jde 

o pseudonym , ale je  prý nucena skutečnou identitu svého zdroje 

chránit, aby jej nevystavila nebezpečí represí ze strany Komise pro 

protiam erickou činnost. Na všechny otázky po důvěryhodnosti 

svého zdroje a po tom , jak  m ohl získat publikované inform ace, 

žalovaná strana odpovídá v podobném  duchu jako se v jednu 

chvíli vyjádří Claude Morgan: „Říkám vám , že můj korespondent 

ze Spojených států je  m už, kterém u věřím . Získal tyto inform ace 

a naši svědci dokáží, že jsou pravdivé. To je  jediné, co vám  m ohu 

říct!“ „Potvrdíte před soudem , že Sim Thom as je  am erický 

novinář?” zeptá se jej H eizm ann, na což m u M organ odpoví: 

„Samozřejmě, a přebírám  plnou zodpovědnost za to, co uvedl.”

Ve svých pam ětech«, vydaných o 30 let později, M organ napíše, 

že m u článek o Kravčenkovi přinesl francouzský novinář André 

Ulman. Ulm an byl podle M itrochinova archivu od roku 1946 

agentem  KGB. W urm ser ve svých pam ětech44, vydaných rovněž 

v roce 1979, uvede, že Sim Thomas byl pseudonym  jednoho 

am erického novináře. Nordm ann pak ve svých pam ětech4̂  napíše, 

že článek napsal André Ulman, spolupracovník jednoho 

francouzského diplom atického týdeníku46. Etienne Jaudel tuto 

situaci hodnotí kategoricky: „To, že francouzští intelektuálové, 

odchovaní tradicí osvícenství, neváhali použít nejnižší policejní 

postupy, a lhali před soudem, ukazuje, к jakém u stupni perversity 

dospěla po válce krajní levice.47”

43 MORGAN, Claude. Les Don Quichottes et les autres. Paříž: Editions G uy Roblot 1979.

44 W URMSER, André. Fidělem ent vötre. Soixante an s de vie politique et littéraire. Paříž: 
Grasset 1979.

45 NORDMANN, Joe. A ux vents de l'histoire: Avocat et com m uniste. Arles: Actes Sud 1999.

46 Jednalo se o týd en ík  La Tribune des nations, k terý se věnoval m ezin árod n ím  vztahům .

47 JAUDEL, op. cit., s. 91.
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Hned v úvodu položí Kravčenko otázku, jak  m ohly Les Lettres 

franc;aises během  výše zm íněných 10 dnů shrom áždit jm éna 

svědků ze Sovětského svazu, kteří jej znali a kteří do Paříže proti 

něm u přijedou svědčit. I když André W urm ser ironicky podotýká, 

že přeci vůdce největší prům yslové velm oci v Evropě nem ůže 

zajímat nějaký proces proti Les Lettres frangaises, rychlost, s jakou 

žalovaná strana obstarala jm éna svědků a další dokum enty, je 

těžko vysvětlitelná, a argum enty, že v SSSR existuje pošta a telefon, 

nepřesvědčivé. To, že do průběhu celého procesu Sověti zasahují, 

je nepochybné. Ostatně úzkou spolupráci se sovětskou am basádou 

během  procesu Nordm ann přizná ve svých pam ětech.
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6. Z pochybnění K ravčenka a je h o  knihy

Pokusím e se nyní v hrubých rysech načrtnout průběh debat 

v soudní m ístnosti evokujíce několik základních m om entů, okolo 

kterých se točila. Podívejme se nejprve na argum enty žalované 

strany, jejíž hlavní snahou je  znevěrohodnit Kravčenka a jeho 

knihu. „Strategie Les Lettres frangaises je  vlastně velice 

jednoduchá: zatlačit přeběhlíka do obrany, přem ěnit žalobce 

v žalovaného. Tento obrat se z poloviny vydaří: nem luví se 

o procesu Les Lettres frangaises, ale o Kravčenkově procesu, 

což rychle zní jako varianta Pétainova procesu. Jistá dáma během  

večeře ve městě vůbec nezaváhala: -Já jsem  všechno četla, 

četla jsem  těsnopis (...), udělala jsem  si názor, Kravčenko bude 
osvobozen.48”

6.1. Kravčenko svou knihu nenapsal a je  agentem CIA

Sim Thomas ve svém článku uvádí, že Kravčenko svou knihu 

vůbec nenapsal (a ani by toho nebyl schopný) a své jm éno jí pouze 

propůjčil. Na důkaz tohoto tvrzení si žalovaná strana pozve 

do soudní síně historiky, spisovatele, novináře, profesory ruštiny. 

Pro všechny z n ich je  Kravčenkova kniha rom ánový životopis 

v am erickém  stylu, dokazují, že jd e o am erické dílo (a tedy nikoliv 

o překlad z ruštiny), a že tedy Kravčenko nem ůže být jeho 

autorem.

Kravčenko je  posléze přinucen  vysvětlit, jak  jeho kniha 

vznikla. Původní Kravčenkův text, jehož rozsah byl okolo 600 stran 

(a který nesl název Mohla by to být zrada?), byl přeložen 

do angličtiny. Tuto verzi však vydavatel odm ítl vydat a požadoval, 

aby byl celý text převyprávěn. Novou verzi převyprávěnou 

„překladatelem -redaktorem “ (jak svého spolupracovníka 

Kravčenko nazývá) nechal Kravčenko dalším  překladatelem  znovu

<8 MALAURIE, op. cit., s.55.
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převést do ruštiny. Text pak větu po větě zkontroloval. Pokud 

uznal za vhodné, něco doplnil a něco naopak vynechal, 

a se stejným  překladatelem  ověřil těsně před vytištěním  knihy, 

zda jsou do ní jeho zm ěny zaneseny.

Kravčenkovi se nakonec podaří autorství své autobiografie 

obhájit, a soud uzná, že výroky Sima Thomase ohledně této otázky 

jsou pom luvou.

Další spor se vedl okolo otázky, zda Kravčenko je  či není 

agentem  CIA. On sám to striktně popírá, což je  podle jeho 

protivníků pochopitelné. Nordm ann ve svých výstupech vznese 

několik otázek, které podle jeho názoru svědčí ve prospěch 

Kravčenkovy spolupráce: jak  m ohly The New York Times 

už 48 hodin po Kravčenkově útěku uveřejnit jeho prohlášení? 

Kravčenko odm ítne odpovědět. Jak je  možné, že Kravčenko 

do Francie přijel pod falešným  jm énem  Paul Kédrine? Kravčenko 

odpoví, že je  to jeho osobní věc, a že ostatně žil již  pod nejm éně 

15 různým i jmény. Nepřím ým  důkazem  byla i další pom oc 

Kravčenkovi ze strany Spojených států, jeho policejní ochrana 

v Paříži, nebo to, že Am eričané zajistili přivezení jeho svědků 

z Německa do Paříže. V závěrečném  rozsudku zazní, 

že Kravčenkova spolupráce pro CIA je  pouze dom něnkou, 

která nebyla dosvědčena, a jde tudíž o pom luvu.

6.2. Kravčenko je dezertér, zrádce a válečný štváč

Další argum ent žalované strany je  ten, že Kravčenko 

je  dezertér a zrádce, protože opustil svůj post během  války.

Do Paříže proti něm u přijede svědčit generál Ruděnko, šéf 

nákupčí mise ve W ashingtonu a hrdina bitvy u Stalingradu, 

doprovázený inženýrem  Románovém z oddělení, kde Kravčenko 

pracoval. Ruděnko chtěl Kravčenka podle své výpovědi pro 

porušování pracovní disciplíny ve W ashingtonu poslat zpět do 

Sovětského svazu, avšak Kravčenko využil kom plikací spojených
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s odjezdem, nevrátil se do své země, a porušil tak vojenský slib. 

Ruděnkova výpověď je  však v rozporu s výpovědí Romanova, který 

uvede, že Kravčenko „podléhal m obilizaci, avšak nebyl 

m obilizován“. Izard obhájí svou tezi, že jeho klient sovětskou misi 

ve W ashingtonu opustil jakožto civilista, oproti čem už Nordman 

m arně argum entuje, že Kravčenko jakožto záložník podléhající 

m obilizaci dezertoval.

Soudní tribunál v rozsudku uvede: „jeho (Kravčenkovy-K.K.) 

útoky proti režim u jeho zem ě byly v  čase války nevhodné 

a nem ístné” a zm íní, že Kravčenko „dosvědčil, že jednal jen  proto, 

aby pom ohl Spojencům .” Dále soud uvádí: „Kravčenkova politická 

prohlášení m ohla m ít jen  přísně osobní charakter” a „zdá se, 

že Kravčenko je  zveřejnil jen  proto, aby snáze unikl m ožném u 

vydání.”

Podívejme se na další výčitku proti Kravčenkovi, která 

rozpoutá velkou debatu: Kravčenko je  zrádce, jelikož opustil svou 

zem i uprostřed války, kdy vzdorovala plné tíze útoků něm eckých 

vojsk (dva měsíce před otevřením  druhé fronty po vylodění 

Spojenců v  Normandii), a veřejn ěji obvinil.

Někdejší člen Provizorní vlády v Alžíru, poslanec 

za progresistyw a literát Em m anuel d’Astier de la Vigerie uvede: 

„Za zločin a zradu jednoznačně pokládám  čin  těch, kdo opustí 

svou zemi, když je  v největším  nebezpečí, a toto nebezpečí je  

zároveň ohrožením  pro celou civilizaci. A proto opakuji, že co se 

m ne týče, čin  ze 4. dubna považuji za zradu.“ Novinář a literát, 

někdejší odbojář a vězeň nacistických koncentračních táborů 

Louis M artin Chauffier uvede, že „Kravčenko nezradil pouze svou 

zemi, ale všechny spojenecké země dohromady.“ Hrdinové odboje, 

kteří přišli svědčit ve prospěch žalované strany, několikrát 

připom enou, že za války se podobní odpadlíci popravovali.

49 Poslancem  byl letech  1945 -1958. Strana, k terou  vedl společn ě s R obertem  
C ham beironem  a Pierrem  D reyfusem -Schm idtem  m ěla v daném  období následující 
názvy: Républicains résistants  (1945-1946), Union républicaine et résistante  (1946-1951) 
a R épublicains progressistes (1951-1958).
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Izard Kravčenka brání tím , že neodešel к nepříteli, ale zůstal 

ve spojenecké zemi, kam  byl vyslán. Připom ene také M aurice 

Thoreze, který uprostřed války s Německem v roce 1939 opustil 

jakožto ženista svůj útvar a uprchl do Sovětského svazu, který byl 

tehdy spojencem  Německa, a zůstal tam  až do konce války. Byl za 

to vojenským  soudem  odsouzen na 6 let, i když po osvobození m u 

byl trest prom inut.

V debatě však zazní ještě příkřejší odsudky Kravčenkova 

činu. „Tato kniha je  nástrojem  přípravy na válku. Je napsána, aby 

vytvořila atm osféru nenávisti a nepřátelství... Muže, který napsal 

nebo který propůjčil své jm éno této rom aneskní slátanině, 

můžem e pokládat pouze za někoho, kdo se snaží zasadit ránu své 

zemi, aby tak napom ohl přípravě války proti ní,“ uvede před 

soudem poslanec Fernand Grenier. V podobném  duchu se nesou 

všechna další svědectví: Kravčenko zrazuje SSSR, podněcuje 

к válce, je  nepřítelem  m íru, a tedy nepřítelem  Francie. Podle 

britského poslance Zilliacuse se kniha snaží „nam luvit lidem, 

že pokud by západní národy zaútočily atomovou zbraní na 

Sovětský svaz, aby osvobodily ruský lid, ti přeživší by jim  byli 

nadosm rti vděčni.“

6.3. Kravčenko je lhář

Jak jsm e již  uvedli, snahou Les Lettres frangaises bylo 

znevěrohodnit Kravčenka a jeho knihu. Jak o Kravčenkovi napsal 

Wurmser: Buď Kravčenko lže anebo je  to m rzký chlápek.

Pro žalovanou stranu bylo velm i podezřelé, že Kravčenko byl 

funkcionářem  Kom unistické strany, těžil z toho nejrůznější 

výhody, ale své názory po dlouhé roky tajil. Posuzují to jako 

zbabělost a pokud mají prostor, připom ínají svou m inulost 

v odboji, kdy za svými názory pevně stáli často riskujíce svůj život.

Další znevěrohodnění Kravčenka mají provést svědci, kteří 

za tím to účelem  přijeli do Paříže. Krom ě již  zm íněného generála
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Ruděnka a Viktora Romanova to byl ještě Nikolaj Kolybalov, rovněž 

člen sovětské mise ve W ashingtonu, Semen Vasiljenko, jedna 

z vůdčích postav ocelářského prům yslu v  SSSR, a bývalá 

Kravčenkova žena Nataša Gorlová. Jejich výpovědi shrne 

Nordmann: Kravčenko nebyl v Komsomolu, nestudoval na 

universitě v Charkově, neúčastnil se kolektivizace na ukrajinském  

venkově. Vasiljenko a Kolybalov uvedou, že Kravčenko nezastával 

do svého útěku žádnou důležitou funkci, vedl pouze stavbu 

továrny, kde m ělo pracovat 600 až 800 dělníků, ale tato továrna 

nebyla dostavěna. Ostatně podle svědků ani ve Spojených státech 

nezastával nikterak důležité místo. A v duchu článku podepsaného 

Simem Thom asem  vypovědí, že se opíjel, půjčoval si peníze atd. 

Ostatně celou jeho kariéru prý doprovázely podvody. Na řadu 

přijde i jeho odsouzení na dva roky za zpronevěru, které m u bylo 

posléze odpuštěno, a o kterém  se Kravčenko zm iňuje ve své knize.

V úplně opačném  duchu o Kravčenkovi hovoří svědci, které 

si pozval: jako o výborném  studentovi o něm  hovoří profesor

z charkovské university Lagovskij, jako o respektovaném  a čestném  

m uži se o něm  vyjadřují knihovnice z továrny Pétrovskij 

Korněnková nebo jeho kolega z Nikopole Antonov. Lidé, kteří ho 

poznali ve Spojených státech, o něm  hovoří jako o nadm íru 

pracovitém  m uži, který veškerý svůj čas věnoval práci na své 

knize.

V rozsudku nicm éně zazní: „Kravčenko měl očividnou snahu 

zveličovat svou osobní úlohu“, ale svědci soud nepřesvědčí o tom, 

že by další inform ace otištěné v článku Jak byl vyroben Kravčenko 

byly pravdivé. „Ale v očích veřejného m ínění se Kravčenko ukáže 

jako pochybná osoba. Jeho chvastounství, jeho odsouzení

až po m anželskou hádku, bezpochyby zorganizovanou NKVD, jeho 

dobré pověsti nikterak nepřispěly. (...) Hodnota jeho svědectví 

o Sovětském svazu tím  byla snížena, jak  si to kom unisté přáli.s°”

s° JAUDEL, op. cit., s. 159.
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7- Svědectví o sovětském  systém u

Pokud bylo cílem  žalované strany znevěrohodnit Kravčenka 

a jeho „údajné“ svědectví, Kravčenkovým  zám ěrem  bylo od 

počátku vypovídat o sovětském systému. Avšak například narozdíl 

od procesů s nacistickým i zločinci, které se konaly po pádu Třetí 

říše, se zde jednalo o režim , který fungoval ve stejné chvíli v zem i 

vzdálené několik set kilom etrů na východ. V kom petenci soudu ale 

nebylo soudit zločiny stalinismu: šlo o při, ve které byly Les Lettres 

frangaises zažalovány za pom luvu. Soud m ohl tedy pouze 

rozhodnut, zda Kravčenko ve své knize lže či nikoliv. Izard před 

soudem prohlásí: „Pan Kravčenko po vás nepožaduje, abyste ony 

události soudili. Neříká vám: ‘Řekněte, že kolektivizace byla 

hanebná.’ Neříká vám: ‘Odsuďte policejní režim .’ Neříká vám:

‘Nic z toho nem á žádné ospravedlnění.’ Pan Kravčenko prohlašuje: 

Napsal jsem  knihu, která obsahuje určitý počet událostí, kterých 

jsem  byl svědkem, odehrály se v tom  a tom  městě, v takovém 

a takovém roce, byly tam  takové a takové osoby, a jestliže toto 

říkám , dopouštím  se lži?“

Jak jsm e již  uvedli, Kravčenko si na pom oc přizve dvacítku 

svědků, většina z nich přijede z utečeneckých táborů v Německu. 

Žalované straně je  velm i podezřelé, že přežili nacistickou okupaci 

své země něm eckým i vojsky a před příchodem  Rudé arm ády odešli 

do Německa, a jejich  advokáti se snaží dokázat, že tito utečenci 

kolaborovali s Němci.

Profesor historie a někdejší předseda Výboru pro pom oc 

osvobozeným  sovětským vězňům  Thomas před soudem  hovoří 

o hrdinském  chování Rusů v něm eckých táborech a uvede, 

že si u nich všim l „velké netrpělivosti navrátit se zpět do Ruska 

a nadšení, se kterým  odjížděli“. O podobném  nadšení z návratu 

do vlasti hovoří před soudem doktor Fichez, který byl vězněn 

v M authausenu a setkal se tam  ruským i vězni.

Odlišně vypovídá Kravčenkův svědek Pascal Chiarelli, který 

byl tlum očníkem  v jednom  táboře osvobozených vězňů ve Francii:
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nikdo z n ich se nechtěl vrátit, všichni byli upozorněni, že jakožto 

dezertéři budou posláni na Sibiř. Ostatně i m nozí Kravčenkovi 

svědci uvedou, že se nechtějí navrátit zpět do Sovětského svazu, 

protože mají strach.

Svědek Les Lettres frangaises Vasiljenko dokonce tom uto 

týdeníku v průběhu soudních jedn ání poskytne seznam  válečných 

zločinců, na kterém  figurují jm éna tří Kravčenkových svědků: 

Antonov, Krevsun a Pašečnik. Několik dní nato sovětská ambasáda 

vydá kom uniké, v něm ž uvede, že se z tisku dozvěděla 

o přítom nosti těchto zločinců v Paříži a požaduje tedy jejich  

okam žité vydání. Izard před soudem  oponuje: tito utečenci byli 

ohledně otázek kolaborace s nacisty prověřeni orgány okupační 

správy a je velm i nepravděpodobné, že by byla nyní, po čtyřech 

letech, odhalena takováto kom prom itující fakta z jejich  m inulosti.

O výslechu Pašečnika, který byl vězněn GPU a poté gestapem, 

Berberovová poznam enává: „Nordm ann povstane a snaží se podle 

svých zvyklostí svědka nachytat: co jste dělal v roce 1943,1945,1941, 

1944,1942? Otázky jsou kladeny napřeskáčku, Nordm ann vyžaduje 

přesnost: kde, kdy, proč, s kým , kam ...? Pašečnik poctivě odpovídá, 

ale Nordm ann nem á nikdy dost. -Vy jste se dostal z něm eckého 

vězení? Ano, dostal jsem  se z něm eckého vězení. Ale kdybych se 

já  ocitl v něm eckém  vězení, určitě bych se z něj nikdy n ed o sta li1”

7.1. Nucená kolektivizace, likvidace kulaků a 
hladomor na Ukrajině

Jedním  z tém at, o kterém  chce Kravčenko před soudem 

vypovídat, je  nucená kolektivizace, likvidace kulaků a hladom or 

na Ukrajině na konci dvacátých a v první polovině třicátých let.

„Jak to potvrzují dnes již  dostupné archivy, byla nucená 

kolektivizace venkova skutečnou válkou, vyhlášenou sovětským 

státem proti celém u národu m alorolníků. Přes dva m iliony

51 BERBEROVA, Nina. L'affaire Kravtchenko. Arles: Actes Sud 1990., s. 98.
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deportovaných rolníků, z nichž m ilion osm set tisíc jen  v letech 

1930-1931, šest m ilionů m rtvých hladem , stovky tisíc m rtvých 

v deportaci: těchto několik čísel dává představu o rozsahu lidské 

tragédie, jakou byl tento velký útok proti rolnictvu. Tato válka se 

zdaleka neom ezila na zim u 1929-1930, ale trvala nejm éně 

do poloviny třicátých let a vyvrcholila v letech 1932-1933, 

poznam enaná strašlivým  hladom orem  zám ěrně vyvolaným  

vládním i orgány, aby byl zlom en odpor r o l n i c t v a .5 2“ S3

Kolektivizace na Ukrajině byla zahájena 26. dubna 1928 a její 

dopad byl následující: počet členů kolchozu nebo sovchozu 

ze 4 % všech zem ědělců v roce 1929 vyhoupl na 100 % v roce 1937.

Výpovědi Kravčenkvých svědků a svědků žalované strany 

ohledně těchto otázek jsou velice rozdílné, počínaje otázkou, 

kdo je  kulak. Profesor Jean Bruhat uvede, že to je  vlastník velkých 

zem ědělských pozem ků, na kterých nechává pracovat své 

zam ěstnance. M ichael Šebet, jehož rodina byla deportována, 

uvede, že vlastnili tři hektary zem ědělské půdy. Na Nordm annovu 

otázku, kdo je  kulak, Šebet odpoví: „Můj otec byl kulak.

Měl sandále, vyrobené z březové kůry, to bylo jediné, co měl 

na obutí.“ A když se ho Nordm ann zeptá, proč ti nejchudší 

nesouhlasili s kolektivizací, odpoví: „Protože to byl podvod. 

Všechno se zabavilo a lidé m ěli pracovat jako otroci.“

Ani další Kravčenkovi svědci, označení za kulaky, Bruhatově 

definici neodpovídají: všichni vlastnili několik hektarů 

zem ědělské půdy, několik hospodářských zvířat a nem ěli žádné 

zam ěstnance. Z 60 rodin ve vesnici, jak  vypoví M arčenková, 

bylo 14 osob odsouzeno jakožto kulaci, z 98 rodin Schebetovy 

vesnice jich  bylo 17 deportováno.

r>2 COURTOIS, Stéphane; WERTH. Nicolas; PANNÉ, Jean-Louis; PACZKOWSKI, Andrzej; 
BARTOŠEK, Karel; MARGOLIN, Jean-Louis. Černá kniha kom unism u: Zločiny, teror, 
represe. I. díl. Praha, Litomyšl: Paseka 1999, s. 135.

S3 U krajinští historici prosazují svou verzi hladom oru , a sice, že to byla cílen á genocida. 
N aproti to m u  historikové z jin ý c h  zem í to považu jí za stalin istický zločin, neboť 
prim árn ím  úkolem  hladom oru  nebylo vyh lad it u krajinský národ, ale zlom it rolníky.
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Jejich výpovědi se v m nohém  podobají: aby byl zlom en jejich  

odpor к dobrovolném u vstupu do kolchozů, byla na tyto 

zem ědělce uvalena povinnost odvádět tak vysoké dávky, že to bylo 

zcela m im o jejich  m ožnosti. Posléze byli označeni za kulaky 

a vyvlastněni. M nozí z n ich byli deportováni a ti, co zůstali, živořili 

ve velké bídě.

Jako první z Kravčenkových svědků před soudem  vystoupí 

m anželé M arčenkovi. Výpověď Olgy M arčenkové rozruší celý sál, 

jak  napíše Nina Berberovová. M arčenková vypoví, jak  byli označeni 

za kulaky: poté, co nebyli schopni odvádět požadované m nožství 

surovin, jim  byl zabaven veškerý majetek. Aby m ohli zůstat 

ve svém domě, m useli za něj zaplatit, na což si půjčili peníze. 

M arčenková však byla poté stejně v zim ě a v pokročilém  stupni 

těhotenství ze svého dom u vyhnána, její dítě zanedlouho zemřelo. 

Její sestra byla deportována, M arčenková od ní dostala jed in ý 

dopis, pak už o ní nikdy neslyšela. V dopise jí sestra popisovala 

dvaačtyřicetidenní cestu, při které m noho lidí zemřelo. Jeden 

ze dvou francouzských svědků Kravčenka, Francisque Bornet, 

popisuje, jak  odklízel těla těch, kteří během  deportací zemřeli.

O ponížení, uvěznění, deportacích, odloučení od členů rodiny 

vypovídají další Kravčenkovy svědkové: Semjon M arčenko, Vasilij 

Lužný, M ichael Šebet.

Podle žalované strany nic z toho neodpovídá pravdě. 

„Uskutečnila se tam  (v SSSR - K.K.) nejprogresivnější zem ědělská 

reform a na světě: kolektivizace dala ruském u lidu obrovské 

m ožnosti pro jeho zem ědělství,” uvede Nordm ann ve své závěrečné 

řeči. Před soudem  ještě vypoví: „Každý zem ědělec se účastní práce 

v  tom to velkém  zem ědělském  družstvu. Obdělává s celou vesnicí 

rozlehlé pozem ky s pom ocí traktorů a dalších zdokonalených 

zem ědělských strojů. Tento systém  odpovídá potřebám  m oderního 

života.” Profesor Jean Bruhat je  stejného názoru: m oderní 

zem ědělství si žádá systém družstevního vlastnictví. Likvidace 

kulaků tedy byla nutná, avšak jednalo se o likvidaci kulaků jakožto 

sociální vrstvy. Podle britského poslance Zilliacuse byla tato
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zem ědělská reform a jedním  z hlavních důvodů obrovské 

ekonom ické síly Sovětského svazu za 2. světové války.

Všichni však přiznají, že během  tohoto procesu docházelo 

к excesům, ovšemže na obou stranách. V žádném  případě to pro 

ně nebyl způsob pom sty sovětského režim u vůči nedobrovolnosti 

zem ědělců vstoupit do družstev, jak  o tom  hovoří Kravčenko. 

Ostatně chybu přiznal i Stalin ve svém článku Závratný úspěch  

z 2. března 1930 vydaném  v obrovském  nákladu, ve kterém  uvedl, 

že násilná kolektivizace byla chybou. Izard ohledně toho 

poznam ená, že to, co Stalin nazval chybam i (erreurs), jsou hrůzy 

(horreurs), které popisuje Kravčenko.

Velké rozpory ve výpovědích svědků jednotlivých stran 

provázejí i diskusi o hladom oru na Ukrajině. To, že v prvních  

letech po skončení občanské války v Sovětském svazu m noho lidí 

zem řelo hladem , bylo již  znám o^. Avšak hladom or na Ukrajině na 

začátku 30. let byl stále tabu.

Inženýr Kysilo popíše, jak  stát uvedl zem ědělce do úplné 

závislosti: byli nuceni odevzdávat veškerou svou úrodu, výrobu

i prodej chleba nadále zajišťoval pouze stát, avšak často docházelo 

к tom u, že se celé kraje ocitly bez dodávek. Paní Lalouze-Gorjunová 

popíše svou činnost v komisi, která prohledávala domy na venkově 

s cílem  najít případně ukryté zásoby obilí. (O působení podobných 

komisí se ve své knize zm iňuje také Kravčenko). Ti, u  kterých se 

nějaké obilí našlo, bývali deportováni, m nozí z n ich se již  nikdy 

nevrátili. „V naší vesnici v této době zem řelo 30% obyvatelstva. 

Mrtvoly zůstaly venku v zim ě až do jara. Kolchozníci byli od hladu 

nateklí. A když to všechno skončilo, ve vesnici postavili pom ník 

Stalinovi,” uvede před soudem  m ladý ukrajinský novinář Siljenko. 

Jako důvod obrovského hladu opět uvádí to, že všichni zem ědělci 

byli nuceni odevzdávat veškeré obilí státu. К m nohaletým  trestům

S4 Sovětské úřady existen ci h lado m oru  v  letech  1921-1922 přiznaly, a p ožádaly  
o m ezinárod ní pom oc.
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bývali odsouzeni ti, kteří paběrkovali na již  sklizených políchss.

A když se profesor Lagovskij či Vasilij Lužný zm íní o případech 

m atek, které snědly své dítě, advokáty žalované strany to pobaví 

a okom entují to ironickým i poznám kam i.

Nordm ann uvede, že v Sovětském svazu během  třicátých let 

až do začátku války žádný hladom or nebyl. Ostatně, jak  podotkne, 

Sovětský svaz byl důležitým  vývozcem  potravin. V roce 1932 je  jeho 

export potravin 2x vyšší než im port, v roce 1933 dokonce 

3,5x vyšší56. Ani podle Jeana Bruhata v Sovětském svazu od doby, 

kdy zde proběhla kolektivizace, žádný hladom or nenastal. Před 

soudem  rovněž vystoupí ti, kteří absolvovali cestu po Sovětském 

svazu: Fernand Grenier, člen ústředního výboru Kom unistické 

strany a předseda společnosti Francie-SSSR, který procestoval 

U krajinu v  roce 1933 a Sovětský svaz znovu navštívil v roce 1935, 

a inženýr Jules Cotte, který žil v Rusku od roku 1910 a pracoval 

v D něpropetrovsku od roku 1929 do roku 1932. Grenier uvede, 

že když byl v Sovětském svazu, tak nem usel um ět ruský na to, 

aby viděl, že tam ější obyvatelé nejsou vyhladovělí. Ani Jules Cotte

o žádných problém ech spojených s kolektivizací v  Sovětském 

svazu neslyšel.

„To, že v  době NEPu zem ědělství do jisté m íry prosperovalo, 

je  historiky uznáno. Ale žít v Charkově uprostřed kolektivizace 

a nezaslechnout nic o tom to problém u a nevidět m rtvé hlady, 

kterým i byly obsypány ulice, nepochází ze zaslepenosti, 

ale z ne pravdy,57“ uvede o jejich  výpovědích Etienne Jaudel.

55 Zákon schválen ý 7.8.1932 „předpokládal trestat deseti lety  v  táboře nebo trestem  sm rti 
.každou krád ež nebo rozkrád án í m ajetku  v socialistickém  vlastn ictví4. M ezi lidem  byl 
znám  jako ,zákon klasů‘, n eb oť nejčastěji odsouzené osoby u kradly několik klasů pšenice  
nebo žita na k olch o zn ích  polích. T en to zlo čin n ý zákon u m ožn il odsoudit od srpna 1932 

do prosince 1933 přes 125 000 osob, z toho 5400 к h rd eln ím u  trestu“ In: Černá kniha  
kom unism u, op. cit., s. 148.

56 N apříklad v  roce 1933 vyvezla sovětská vláda do cizin y 18 m ilion ů  m etrick ých  cen tů  
obilí p ro “p otřeby in du strializace”. In: Černá kniha kom unism u, op. cit., s. 151.

57 JAUDEL, op. cit., s. 212.
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7-2. Policejní teror

Kravčenko chtěl před soudem  rozkrýt další rysy sovětského 

systému: teror ze strany NKVD a m asivní čistky. Na Západě byly 

znám y moskevské procesy z druhé poloviny třicátých lets8, ale

0 tom, že představovaly jen  zlom ek z úhrnu všech čistek, nem ěl 

v té době tém ěř nikdo tušení. Toto tém a bylo navíc vzhledem

к tehdejším u dění aktuální: již  od roku 1946, ale naplno od roku

1947 se v zem ích východní Evropy konaly velké politické procesy 

podle stalinského vzoru.

V Sovětském svazu bylo podle Černé knihy kom unism u  

během  Velké čistky (1937-1938) zadrženo NKVD 1 575 000 osob,

1 345 000 z n ich bylo odsouzeno a 681 700 p o p r a v e n o . 59 NKVD 

sdružoval aparáty policie, vězeňství a tajné policie a v jeho 

pravom oci bylo zároveň zatýkat, vyšetřovat i soudit.

V době čistek byly ustanovovány policejní soudy, tzv. trojky60.

Kravčenkovi svědci se tak pokoušejí nastínit prostřednictvím  

vyprávění vlastních osudů, jak  tento systém vypadá: kdokoli m ůže 

být kdykoli zadržen a pod jakoukoli zám inkou deportován 

do neznám ých táborů. Vypovídají o všudypřítom ném  strachu 

a popisují průběh čistek: zadržení, vyšetřování a odsouzení jsou 

prázdné rituály policejní zvůle. Pro tehdejší komunisty, ale i soud 

a veřejnost jde o neznám ý svět.

Moynet a Siljenko hovoří o tom , jak  sovětské obyvatelstvo 

nemá žádné inform ace, tisk a rozhlas jsou zm anipulovány (vlastnit 

radiový přijím ač je  zakázáno, povolený je  pouze obecní rozhlas). 

Mnozí zm iňují všeobecné špehování a strach.

Již zm íněný inženýr Francis Bornet, jeden  ze dvou 

francouzských svědků, kteří Kravčenka svým svědectvím  před

r>8 T ři velké veřejné procesy ze srpna 1936, led na 1937 a březn a 1938, ve k terých  byli 
odsouzeni p řed n í Leninovi sp olup racovn íci (Zinovjev, Kam eněv, Pjatakov, Radek, 
B ucharin a další).

si Černá kniha kom unism u, op. cit., s. 174.

60 T říčlen n á kom ise složená z krajského p rvn íh o  tajem n íka strany, prokurátora a 
krajského šéfa NKVD.
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soudem  podpořili, žil v Sovětském svazu 37 let, z toho více než 5 let 

strávil ve věznicích  a táborech. Vypoví: „Všichni, kdo žili v Rusku, 

avšak nikoliv jako privilegovaní turisté, vědí, co je  policejní teror. 

Máte strach prom luvit s vaším  sousedem, nikdy nem luvíte 

o politice, to je  úplně nem ožné.“

Knihovnice Korněnková vypoví, jak  dostala od NKVD za úkol 

donášet na svědka Les Lettres frangaises Vasiljenka, který byl 

ředitelem  továrny Petrovskij, a ještě na další čtyři muže: „Musela 

jsem  je  navštěvovat, dát si čaj, vždy o nich něco zjistit, a napsat

o tom  zprávu. To jsem  dělávala. Snažila jsem  se je  nepotopit. 

Vasiljenko ví, že sovětský režim  je  příšerný. Strýc jeho ženy, 

Kalašnikov, zem řel při deportaci.“ Vasiljenko, přizvaný ke 

konfrontaci, vše popře. Korněnková poté ještě dodá: „Na NKVD mi 

ře k li:,Strana o tyto lidi velm i stojí, ale m ohou, stejně jako kdokoli 

jiný, udělat hlouposti/ U nás je  velm i běžné, že nestraníci dohlížejí 
na členy Strany.“

Výpovědi svědků se shodují v líčení toho, jak  probíhá 

zatčení: m ůže к něm u dojít při jakékoli příležitosti, zatčeném u 

není sděleno žádné obvinění, je  odvezen na dlouhé měsíce, jeho 

rodina nedostane žádné zprávy. Výslechy započnou teprve po dvou 

m ěsících, jak  shodně uvede několik Kravčenkových svědků.

Tento čas m á zadržený к tom u, aby m ohl „přem ýšlet“. Podm ínky 

ve věznicích jsou neúnosné: jejich  kapacita je  m nohanásobně 

překračována, vězni dostávají velm i málo jídla, neexistuje zde 

žádná lékařská péče. Po dvou m ěsících je  vězňům  sděleno 

obvinění: nejběžnější bývá podvracení sovětského režim u, ale 

vyšetřovatelé NKVD vym yslí i m noho dalších. Po tom , co je  vězeň 

obeznám en se svým obviněním , je  třeba na něm  vynutit přiznání, 

к čem už jsou využity všechny m ožné prostředky: bití, m učení, 

nekonečné výslechy, vyhrožování zatčením  či ublížením  rodinným  

příslušníkům . Následují procesy, kde obžalovaný m usí svou vinu 

znovu potvrdit.

Kravčenkovi svědci zm íní vykonstruovaná obvinění: Lužný je 

obviněn z přípravy atentátu na elektrárnu, o které ani nevěděl,
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kde se nachází. Udalov se zm íní o svém popraveném  spoluvězni 

Bojkoviči, který se přiznal ke schůzce s presidentem  Poincarém, 

jen ž byl v té době již  mrtev. Lebed' popíše neúnosné podm ínky 

v přeplněných věznicích: ve velkých celách bylo až 280 vězňů, 

to představovalo tři osoby na m etr čtvereční. Kysilo, který byl 

podroben čtrnáctidenním u výslechu, při něm ž m u byl odepřen 

spánek, se к udaném u obvinění přizná poté, co je  m u vyhrožováno 

zatčením  jeho ženy, která se stará o jejich  dvě malé děti.

A když před soudem  uvede, že byl к doznání donucen, na situaci 

to nic to nezm ění: je odsouzen к 18 letům  práce v táborech. 

Antonov vypráví, jak  byl m učen a bit do bezvědomí.

Pro znázornění rozsahu čistek se Izard při jednom  stání ptá 

svědka Les Lettres frangaises Vasiljenka na osud členů 

ukrajinského politbyra, které by Vasiljenko z titulu  své funkce měl 

znát: Kosior? Zatonskij? Balickij? Petrovskij? Chatajevič? Ljušenko? 

Suchom lin? Jakir? Vasiljenko m usí pokaždé odpovědět: nevím, 

případně, že si na dotyčného nepam atuje. Izard uzavře: všichni 

zm izeli při čistkách. Obdobně pokračuje při vyjm enovávání 

vysokých činitelů  ukrajinského těžkého prům yslu, Vasiljenko 

odpovídá opět stejně.

Korněnková hovoří o čistkách m ezi vedoucím i kádry 

v továrně: „Během několika let byli zatčeni Birman, Kalašnikov, 

Adamenko, M arušan, Ivančenko - celkem  asi 50 osob. A to jsou jen
Ü # 1 0 1 v • i v »v / Кnejdulezitejsi.

Pro žalovanou stranu jde přirozeně o protisovětskou 

propagandu: proč by sovětská vláda posílala nevinné lidi do 

vězení? Nordm ann se podivuje nad tím , jak  je  m ožné, že „všichni 

ti, kteří svědčili pro Kravčenka, všechny oběti policejního teroru, 

byly buď věrným i kom unisty nebo řádným i občany.“ Kravčenkově 

svědkovi Lužném u je  položena otázka: „V Rusku jsou zatýkáni jen  

nevinní?“ Lužný odpoví - ano, na což W urm ser poznamená:

„Je to jasné, je  to vláda m aniaků.“

Na stejnou otázku se ptá předseda soudu Durkheim. 

Kravčenkův svědek Udalov se pokouší odpovědět: sám si ve vězení
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tuto otázku kladl, později nabyl přesvědčení, že sovětská vláda 

potřebovala obrovské m nožství pracovní síly. Podobně se vyjádří 

Antonov: pro velké hospodářské projekty a exploataci severu 

země, kde byla většina oblastí liduprázdných, potřeboval režim  

obrovské m nožství lidí.

Svědci žalované strany mají pro čistky úplně jin é  vysvětlení. 

Roger Garaudy vypoví, že cílem  čistek bylo elim inovat „slabé 

duchy, kteří neunesli úkoly, které přináší svoboda“.

I pro Nordm anna a Bruhata se jednalo o očistný m echanism us 

strany, kdy ti, kteří se dopustí nějaké chyby nebo nepracují 

dostatečně oddaně, m usí stranu opustit. V případě, že se dopustí 

nějakého trestného činu, jsou pak souzeni. Avšak šlo vždy

o spravedlivé procesy, jak  všichni podotýkají. „Díky těm to čistkám  

nebyla v Rusku pátá kolona, když jej Němci napadli. M ožná kdyby 

se toho v  tom to sm ěru udělalo ve Francii trochu víc, situace 

by nebyla taková, jaká byla,“ uvede Zilliacus. Nordm ann uvede 

ještě další argum ent: pokud byla obvinění vykonstruovaná, proč 

by potom  obvinění nevyužili příležitosti během  veřejných procesů 

a neřekli by, že jsou nevinní? „Díky bdělé ju stici v Sovětském svazu 

se my tady těším e svobodě,“ uvede rovněž.

7.3. Tábory nucené práce

Stejně tak Kravčenkovi svědci p ři líčení vlastních osudů 

nastiňují systém  táborů nucených prací. К jejich  obrovském u 

rozšíření v Sovětském svazu došlo ve třicátých  letech. V jejich 

druhé polovině se počet vězňů v táborech ještě zdvojnásobil, 

z 965 000 v roce 1935 na 1 930 000 v roce 1941. Vrchol gulagu 

nastává na konci Stalinovy éry, kdy v roce 1953 je  v různých typech 

táborů drženo 2 750 000 vězňů. Dalších 2 750 000 zvláštních 

osadníků spadá pod jin é velitelství gulagu61.

61 Černá kniha kom unism u, op. cit., (kapitoly 11 a 13 v  1. části).
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Kravčenko, který tábory poznal jen  zprostředkovaně, 

se o nich zm iňuje ve své knize. Před soudem  však vystoupí svědci, 

kteří je  velm i nedávno zažili na vlastní kůži. Vypovídají o čekání 

na deportaci v přelidněných věznicích za velm i špatných 

podm ínek, o transportech v  přeplněných vagonech, v zim ě 

a s m inim álním  m nožstvím  potravy, kde m atky často bývají 

odloučeny od svých dětí.

Krevsun, který byl v táboře, jehož vězni budovali město 

Magadan, a poté v dolech na Kolymě, vypovídá o zimě, 

bití ze strany dozorců a m noha vězních, kteří zem řeli hladem  

nebo vyčerpáním .

Antonov, který strávil pět let v táboře, kde vězni budovali 

Bělomořsko-baltický kanál, uvede, že tam  s ním  bylo 800 tisíc 

vězňů. Žalovaná strana to však nepovažuje za pracovní tábor 

v pravém  slova smyslu.

К jednom u z nejdůležitějších svědectví během  Kravčenkova 

procesu patřila výpověď M argarety Buber-Neumannové, ženy 

něm eckého kom unistického předáka Heinze Neumanna, který 

zm izel po svém zatčení v Sovětském svaze v roce 1937. Ona sama 

byla v roce 1938 odsouzena к 5 letům  nucených prací na Sibiři.

Po 18 m ěsících byla vydána gestapu, strávila 5 m ěsíců ve vězení 

a poté byla poslána do koncentračního tábora v Ravensbrücku62,6̂ .

I když se žalovaná strana snaží její svědectví nejrůznějším i 

způsoby zdiskreditovat (uvádějíce například, že o návrat do 

Německa Buber-Neumannová sama požádala)64, jde podle Jaudela

62 Své dvojí vězn ěn í popsala v kn ize Ais Gefangene bei Stalin u n d H itler (Vězenkyně  
Stalina a Hitlera) vyd an é p op rvé v  roce 1948 v  N ěm ecku. Ve stejném  roce k n ih a vyšla ještě  
ve Švédsku, o rok později byla ve dvou svazcích vyd án a ve Francii. M y v závěru této práce  

odkazujem e na její dru hé fran couzské vydání.

6:* V R avensbrücku se Buber-N eum annová setkala s M ilenou Jesenskou, která zde v roce  

1944 zem řela. Buber-Neum annová jí  věnovala svou následující k n ih u  M ilena, která byla  
vyd án a v roce 1963.

64 N ordm an n ve svých p am ětech  uvede, že si velm i vyčítá  své chován í к této  
„obd ivuhod né“ ženě.
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o tak „extravagantní záležitost, že se i sam otní Němci dom nívají, 

že musí jít o agentku NKVD.6s”

Když Buber-Neumannová líčí svůj pobyt ve velm i 

rozlehlém  táboře v Karagandě, který není obehnán zdí, Blumel 

opáčí: „To není tábor, ve francouzštině se tom u říká územ í. Tábor 

ve francouzštině je  oplocené místo. Toto se ve Francii nazývá 

oblast nuceného pobytu.“ Další naprosté nepochopení pro líčené 

ukáže Blumel vzápětí. Buber-Neumannová uvede, že vězeň dostával 

každý den za vykonanou práci 20 kopějek (1 kg chleba stál jeden 

rubl), avšak pokud předepsanou práci neodvedl, nedostal 

zaplaceno za celý měsíc, po čem ž se Blumel chce ujistit: „Byli však 

přeci jen  denně živeni, předpokládám , že špatně..

Zpochybňovány jsou všechny různé detaily a spor se vede 

rovněž okolo skutečného počtu deportovaných.

W urm ser se ptá Kysila, jak  je  m ožné ujít 100 km  ve 

čtyřicetistupňovém  m razu ve střevících z březové kůry. Kysilo 

uvede, že jeho výpověď je  pravdivá, jelikož vypovídá pod přísahou. 

A jaká byla vým ěra cely, kde bylo zavřeno 136 vězňů, kteří tak 

m ohli podle jeho výpovědi pouze stát? Kysilo zopakuje již  dříve 

udanou vým ěru: 12 na 18m, po čem ž W urm ser prohlásí, že tato 

vým ěra je  úplně dostatečná pro to, aby na ní 136 vězňů leželo.

Kravčenko nadsadil počet deportovaných v Sovětském svazu, 

když uvedl číslo 20 m ilionů. Ve své knize také napsal, že počet 

obětí největší čistky dosáhl 10 m ilionů. Profesor historie Jean Baby 

před soudem  zm íní svá čísla: v roce 1917 mělo Rusko 117 m ilionů 

obyvatel, v roce 1939 to bylo už 180 m ilionů. To představuje takový 

nárůst, že existence m ilionů obětí je  absurdní. Soudce Durkheim  

se chce ujistit: Baby připouští nárůst obyvatel v Sovětském svazu 

v daném  období o 63 m ilionů, avšak již  ne nárůst o 73 m ilionů? 

Nordm ann Babymu připěchá na pomoc: 180 m ilionů lidí 

představuje 90 m ilionů práceschopného obyvatelstva, z toho je 

45 m ilionů mužů. Představa m ilionů vězňů v pracovních táborech 

je  tedy nesmyslná.

6S JAUDEL, op. cit., s. 99.
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Bývalý sibiřský vězeň Lužný před soudem  uvede: „Všechno 

v Kravčenkově knize je  pravda. Sovětská vláda slíbila lidu svobodu, 

a dala m u NKVD. Slíbila m u práci, a dala m u otroctví.

Tam, v Sovětském svazu, jsou stovky Buchenwaldů a Dachau!”, 

na což m u Nordm ann odpoví: „Považuje Francouze za im becily.“

Žalovaná strana existenci táborů nepopírá, ale jde podle ní 

o tábory jin ého druhu, jak  podotýká Nordmann: „V Sovětském 

svazu nejsou vězení nebo jich  je  tam  velm i málo. Odpykání trestů 

se odehrává v pracovních táborech, a tedy vše, co říkám e 

o sovětských táborech, se týká pracovních táborů, které odpovídají 

našim vězením . Trestní systém je  tam  dost odlišný. (...) Převýchova 

viníka se neodehrává v cele, uskutečňuje se prací, uskutečňuje se 

prostřednictvím  soupeření,“ a připom ene, že to byli trestanci, kdo 

vybudoval Bělomořsko-baltický kanál, stejně jako průplav m ezi 

Volhou a Moskvou.

Jaudel uvádí, že během  Kravčenkova procesu „byla veřejně 

nastolena otázka, které se doposud věnovalo jen  několik knih bez 

většího ohlasu“, a dále poznam enává, že jeho svědci „načrtnou 

úplný obraz světa táborů, tak jak  jej Solženicyn detailně popíše 

o dvacet let později.66“

66 JAUDEL, op. cit., s. 275 a 283.
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8. R ozsudek a n ásled u jíc í R oussetův  p ro ces

V pondělí 4. dubna má být vynesen rozsudek. Berberovová 

atm osféru v sále popisuje takto: „Ve 13 hodin byly obsazené nejen 

všechny lavice, ale lidé byli doslova nam ačkáni jako sardinky, 

sedíce či stojíce v uličkách a na oknech; dveře nebylo m ožné 

zavřít, jak  se všichni tlačili.67” Předseda soudu D urkheim  přečte 

rozsudek: Claude M organ a André W urm ser jsou oba odsouzeni 

к úhradě odškodného 50 tisíc franků Kravčenkovi а к pokutě 

5000 franků. Les Lettres frangaises m usejí na svých stránkách 

uveřejnit rozsudek. Soud ve svém rozhodnutí m im o jin é  uvede, 

že není v jeho kom petenci posoudit režim , který ve své knize 

popsal Kravčenko, m ůže jen  ukázat na zjevné rozpory 

ve výpovědích svědků obou stran. Připom ene rovněž, že bere 

ohled na působení M organa a W urm sera v odboji a na to, že jsou 

oba zapáleným ni kritiky, a je  tedy toho názoru, že jejich  potrestání 

m usí být m írné. M organ a W urm ser se odvolají.

8.1. Dovolání

Odvolací soud, který je  zahájen o osm m ěsíců později,

28. listopadu, má sedm stání a předsedá m u soudce Vandeuvre. 

Kravčenko není přítom en a tato okolnost se v soudní síni 

prom ítne: místa pro novináře i veřejnost jsou obsazená jen  zčásti.

Velká část diskusí je  věnována procesním  chybám  v průběhu 

soudu první instance a tom uto problém u se také věnuje podstatná 

část soudního rozhodnutí. Novinkou je, že Claude M organ 

v m ezidobí navštívil Sovětský svaz. Jak uvede před soudem, 

doposud spoléhal jen  na výpovědi svých svědků, ale po své 

třítýdenní cestě po Rusku m ůže prohlásit: „Všechno, co jsm e 

viděli, je  v přím ém  rozporu s Kravčenkovou knihou.” Navštívil tam 

továrny, školy, divadla. 7. listopadu byl účasten vojenské přehlídky

67 BERBEROVA, op. cit., s. 248.
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na Rudém náměstí. Všichni lidé byli m ilí a srdeční; jistě by tom u 

tak nebylo, kdyby v zem i existovaly koncentrační tábory. M organ 

dále vychvaluje sovětské školství, navštívil také textilní továrnu 

Dzeržinskij: všichni lidé tam  jsou hrdí a šťastní. „Stačí se jim  

podívat do očí, aby se člověk přesvědčil.“ Zoščenko vydal román, 

Achmatovová publikuje básně... Jediné, co je  m ožné vytknout, 

je to, že ruské vlaky jsou trochu pomalé. Ale o to lépe: člověk má 

více času na to, aby m ohl obdivovat krajinu.

Pro úplnost uveďme ještě několik dalších m om entů z debat 

v soudní síni. Žalovaná strana se dom nívá, že některé údaje ze tří 

článků publikovaných Les Lettres frangais es nejsou pom luvou. 

Bylo dokázáno, že knihu Zvolil jsem  svobodu! napsal někdo jin ý  

s pom ocí údajů, které m u poskytl Kravčenko. Může být nazýván 

autorem  knihy ten, kdo ji nenapsal? A dále, m nozí svědci žalované 

strany dokázali, že Kravčenko o Sovětském svazu lhal. Dopouští se 

žalovaná strana pomluvy, když bere v potaz spíše jejich  svědectví 

než svědectví Kravčenkových svědků? Bylo dokázáno, že některé 

údaje z Kravčenkovy m inulosti byly nepravdivé. Pokud z toho 

člověk usoudí, že jeho k n íh a je  nepravdivá a její autor lhář, 

je  to věc názoru. „Žádný soud nem ůže určit nutné m nožství lží, 

od kterého je  kniha lživá,“ uvede Nordmann.

Kravčenkovi advokáti se m usejí nyní držet pouze obvinění, 

která byla uvedena v obžalobě. Izard musí obhájit, že debata se 

po tom, co byl Kravčenko obviněn jakožto lhář, stočila к otázkám  

o sovětském systému: argum entuje, že to byla žalovaná strana, 

navíc s přispěním  soudu, kdo tuto debatu podnítil. Dále uvede, 

že žalovaná strana nedokázala, že Kravčenko uváděl lživé údaje

o své m inulosti, a tedy W urm ser nebyl oprávněn nazývat jej 

lhářem.

7. února odvolací soud potvrdil rozsudek první instance: 

Claude M organ a André W urm ser byli odsouzeni za pom luvu. 

Dojde ale к několika změnám: Kravčenkovi nebudou uhrazeny 

výdaje spojené s příjezdem  svědků (jelikož jejich  jm éna oznám il 

se zpožděním). Dále, M organ a W urm ser m u mají jako odškodné
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zaplatit pouze sym bolickou částku i  frank. „Rozsah debat a jejich 

šíření přispěly podstatnou m ěrou к prodeji díla, které Kravčenko 

podepsal,“ uvede odvolací soud ve svém rozhodnutí.

A v neposlední řadě, Les Lettres fra  n да is es je  nařízeno uveřejnění 

pouze opatření uvedených v rozsudku, tedy vícem éně těch 

inform ací, které jsm e právě zm ínili. Podotkněm e ještě, že soud 

v rozsudku uvedl, že nem á kom petenci к rozhodnutí, zda 

Kravčenko říkal či neříkal pravdu o situaci v Sovětském svazu.

8.2. Roussetův proces

V souvislosti s Kravčenkovým  procesem  m usím e alespoň 

připom enout ještě jeden  další, který m u bezprostředně následoval. 

David Rousset, zajisté ovlivněn i debatam i během  Kravčenkovy 

pře, vyzval na stránkách Le Figaro littéraire68 své přátele, bývalé 

vězně z táborů, к založení vyšetřovací komise, která m ěla mít 

za cíl shrom ažďovat inform ace o fungování a velikosti sovětských 

táborů. A také Rousset zažaloval Les Lettres frangaises (zosobněné 

tentokrát bývalým  vězněm  z M authausenu Pierrem  Daixem 

a znovu André Wurmserem) za pom luvu poté, co byl stránkách 

týdeníku otištěn článek o tom, jak  některé texty podvrhl a vyrobil 

jin é falešné. Během soudního procesu na jeho straně opět svědčí 

M argareta Buber-Neumannová, rovněž El Cam pesino, ale také 

několik bývalých svědků Les Lettres frangaises z Kravčenkova 

procesu: Jean Cassou, Vercors, M artin Chauffier a Zilliacus.

Tato pře skončí podobně jako ta Kravčenkova: Les Lettres 

frangaises jsou  sice odsouzeny za pom luvu, ale Roussetovi 

se soud ani veřejnost příliš přesvědčit nepodaří.

b8 „Au secours des déportés“ (Na pom oc deportovaným ). In: Le Figaro littéraire, 
12. listo pad u  1949.
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9- Závěr

Kravčenkovi se během  jím  iniciovaného procesu podařilo, 

jak  o to usiloval, během  veřejných debat ukázat m nohé hrůzné 

aspekty stalinského totalitarism u. Svědci, kteří pro něj do Paříže 

přijeli svědčit, potvrdili m nohé, o čem  hovořil ve své autobiografii: 

deportace a hladom or z období nucené kolektivizace na Ukrajině, 

čistky a popravy, tábory nucené práce, policejní teror a absenci 

občanských a politických svobod. Avšak i když Kravčenko svou při 

vyhrál, nepodařilo se m u přesvědčit veřejné mínění.

Vladislav jeho vítězství nazývá Pyrrhovým6̂ . Judt dokonce 

poznam enává, že přesto, že byly Les Lettres frangaises odsouzeny 

za pom luvu, „událost ve skutečnosti zanechala dojem m orálního 

vítězství kom unistů.70” Stejného názoru jsou i autoři Ory 

a Sirinelli: „tehdy z toho dram atického střetu vzešel dojem jasného 

vítězství kom unistů. Je třeba říci: jasného vítězství inteligence 

a souputníků (compagnons de route - K.K.).71”

Z jakého důvodu tom u tak bylo? A byla tedy soudní cesta 

dobrým  prostředkem  ve snaze odhalit podstatu sovětského 

režimu?

Viděli jsm e, že svědectví Kravčenka a jeho svědků byla 

přijím ána s nevěřícným  rozhořčením  a často také s výsm ěchem  

a ironií. Žalovaná strana považovala za nem ožné, aby ona oslabená 

arm áda, kterou ve své knize popisoval Kravčenko, m ohla zvítězit 

ve 2. světové válce. Stejně tak nem ohla uvěřit tom u, že by prům ysl, 

který se zbavil m nohých kádrů, m ohl během  války zajišťovat 

potřebné dodávky. Nechtěla uvěřit, že v Sovětském svazu jsou 

hrom adně zatýkáni nevinní lidé a na velkých prům yslových 

projektech se podílejí často nekvalifikovaní sibiřští vězni. Mnozí 

připustili, že během  procesu transform ace sovětské společnosti

f,l> VLADISLAV, op. cit., s. 301.

7° JUDT, op. cit., s. 137.

7i ORY - SIRINELLI, op. cit., s. 287.
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došlo к om ylům, ale považovali je  za om luvitelné v  duchu přísloví

0 kácení lesa a létajících třískách (ve Francii se říká, že nelze 

udělat om eletu bez rozbitých vajec). A pak m usím e ukázat na 

jistou rigidnost v přesvědčení m nohých kom unistů: nebylo prostě 

m ožné, aby se v  Sovětském svazu, který tolik obdivovali, děly 

takové nespravedlnosti. M organ ve svých pozdějších pam ětech72 

uvede: “Prohlašuji, že kdybych si myslel, že (Kravčenkovi

svědci - K.K.) říkají pravdu, nebyl bych kom unistou.”

Za takových okolností m usela být přítom nost stalinských 

obětí před soudem  sm utnou podívanou. Kravčenkovi svědci byli 

podezřelí, protože přežili okupaci své zem ě nacisty, před 

příchodem  Rudé arm ády odešli do Německa a do Sovětského svazu 

se odm ítali vrátit. Jejich výpovědi byly považovány za 

nedůvěryhodné i z jin ého důvodu. Jaudel to pojm enovává takto: 

„pro soud i veřejné m ínění prudkost, s jakou ztroskotanci 

stalinského dobrodružství udávali sovětské orgány zodpovědné 

za jejich  tragédii, škodila objektivitě jejich  svědectví. To také jasně 

vyvstává z rozsudku soudu.7̂ ” I Kravčenkova zášť vůči sovětské 

vládě ubrala na věrohodnosti jeho svědectví. Soud v rozsudku 

uvede: „kniha Zvolil jsem  svobodu! někdy nabírá podobu pam fletu 

a její autor m lčky pom íjí některé pozitivní aspekty ve své zemi, 

čím ž ukazuje svou zaujatost“. Dále je  patrné, že někteří 

Kravčenkovi svědci (například Kysilo), ale i sám Kravčenko, určité 

údaje vědom ě zveličili, což jejich  výpovědím  rovněž uškodilo.

Byl zde však ještě jin ý  problém . Když byli m nozí svědci 

Kravčenka tázáni na důvod svého pronásledování, tak nebyli 

schopni uvést žádné vysvětlení. M alaurie o nich uvádí, že před 

francouzskou justici předstupovali jako nem ocný před lékaře: 

vyjm enovávali sym ptom y a popisovali své bolesti. To samé lze říct

1 o Kravčenkovi, jak  píše Malaurie: „Kravčenko um í navršit chyby 

kom unism u, avšak neum í, stejně jako většina jeho současníků,

72 MORGAN, op. cit.

73 JAUDEL, op. cit., s. 193.
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ukázat na jejich  vnitřn í souvztažnost.74“ Výpovědi Antonova nebo 

Udalova, kteří jako důvod rozsáhlých deportací uvedli, že Sovětský 

svaz potřeboval pro velké stavby obrovské m nožství pracovní síly, 

zapadly, aniž by si jich  kdokoli výrazně všiml.

Připom eňm e, že se jednalo o výsostné politický proces. 

Kravčenkovu knihu Zvolil jsem  svobodu! totiž „oba tábory pojaly 

jako zám inku pro vrcholný střet.7̂ “ Avšak období začínající 

studené války „bylo přirozeně doprovázeno válkou slov a v této 

instrum entální vým ěně názorů nebylo vždy místo pro objektivní 

soud či svědectví.76“

Soud, byť dbal o co největší nestrannost, zůstával 

к výpovědím  svědků v m noha ohledech skeptický. Soudce 

Durkheim  se jich  často nevěřícně ptal na důvod jejich  zadržení, 

na což dostával stále stejnou odpověď: žádné obvinění m i sděleno 

nebylo. „Justice funguje stejně jako počítače na binární soustavě, 

oběť/viník,“ píše Jaudel a dodává: „před soudem  bez viníků není 

obětí.77“ Jistě nebylo m ožné obvinit režim  fungující ve stejné době 

ve státu vzdáleném  několik set kilom etrů na východ. Soudce 

Durkheim  uvedl, že se zde jedná o „čistou politiku. To naštěstí 

není naším  úkolem .“ Francouzská justice v  rozsudku jasně 

deklarovala, že byla zatažena do této debaty, přičem ž nebylo 

v její kom petenci o celé věci rozhodovat.

Na závěr ještě krátce zm íním e Kravčenkův další osud.

Ve Spojených státech napíše a v roce 1950 vydá knihu o svém 

procesu I chose ju stice78, která se setká jen  s velm i m alou odezvou, 

ve stejném  roce je  vydána ve Francii7**. Ve stejném  roce získá 

am erické občanství a odjede do Peru. Stane se zde zlatokopem ,

75 ORY - SIRINELLI, op. cit., s. 286.

76 NÁLEVKA, op. cit., s. 145

77 JAUDEL, op. cit., s. 316

7® KRAVCHENKO, V.A. I chose justice. New York: Charles Scribner’s an d Sons 1950 (458 s.).

74 KRAVCHENKO, V.A. L ’Epée et le Serpent. Paříž: Self 1950.
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vydělá velké m nožství peněz, žije nákladným  životem, později 

většinu peněz prohraje v kasinu a m á finanční problémy.

V roce 1956 se vrátí do New Yorku a používá jm éno Peter Martin. 

Am erické tajné služby m u zabezpečují ochranný doprovod.

Ve stejném  roce postřelí jednoho ze dvou m užů, kteří se snaží 

dostat do jeho bytu. Celou noc je  na policejní stanici vyslýchán: 

jednalo se o nedorozum ění, oni dva m uži si spletli patro.

Na začátku 60. let potká Kravčenko m ladou polskou ženu, která 

byla nedávno v Sovětském svazu osvobozena z tábora nucených 

prací. Ta ho zpraví o osudu jeho rodiny: Kravčenkův otec v táboře 

zem řel, jeho m atka je  tam  stále vězněna, jeho bratr byl nedávno 

zatčen. V šedesátých letech trp í Kravčenko depresem i a 24. února 

1966, ve věku 61 let, se ve svém newyorském  bytě zastřelí.

Jan Vladislav v závěru své úvahy z února 1989 přem ítá o tom, 

co by se stalo, kdyby si Kravčenko nevzal život: „Představuji si ho, 

jak  počítá na prstech, kdo všechno z těch, co ho tenkrát 

prohlašovali za lháře a zrádce, m u m ezitím  muselo přiznat 

pravdu. Při zpětném  pohledu je  to vlastně až závratné, co jí za těch 

čtyřicet let vyšlo najevo. A přitom  pořád ještě není celá.“
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и . R esum é p rá c e  ve fran co u zštin ě

L’objectif de ce m ém oire est de présenter 1’accueil qui fut 

réservé en France au livre de V.A. Kravchenko J ’ai choisi la liberté !

Victor Andreievitch Kravchenko, fonctionnaire soviétique 

envoyé ä W ashington en tant que m em bre de la Com m ission 

d ’achats, у  dem anda, en 1944, l’asile politique. Deux ans plus tard, 

il publia son autobiographie aux Etats Unis. Ce livre, 

qui constituait égalem ent u n  tém oignage critique contre le régime 

soviétique, devint un  best-seller. Sa publication en France en 1947 

fut suivie par une série d’articles qui parurent dans 

l’hebdom adaire Les Lettres frangaises et qui m ettaient en doute 

la crédibilité de l’auteur, ainsi que celle du livre. Kravchenko porta 

plainte pour diffam ation contre les auteurs de ces articles ce qui 

donna lieu ä un  procés, que nous décrivons dans notre mémoire.

Plusieurs représentants ém inents de la Résistance frangaise, 

ainsi que des intellectuels de gauche, com m e Joliot-Curie, Vercors, 

Jean Cassou, Pierre Courtade, Fernand Grenier, Louis Martin- 

Chauffier ou le général Petit, com parurent devant le tribunal 

en tant que tém oins de l’hebdom adaire accusé. Ils dénoncérent 

ä Funanim ité le livre de Kravchenko, le présentant com me 

u n amas de m ensonges et tentérent de discréditer son auteur. 

Selon eux, Kravchenko n ’était qu’un déserteur, un  agent de la CIA, 

u n  m enteur et, com ble de tout, il n ’était m em e pas l’auteur 

du livre.

Face ä eux, des tém oins, invités par Kravchenko, dont 

la plupart se rendirent au proces depuis les cam ps de personnes 

déplacées en Allemagne. Il у  avaient la d ’anciens collegues 

de Kravchenko, son professeur ä 1’Université de Charkov, 

ainsi que d ’autres personnes, tels Kysilo, Krevsoun, Silienko, 

Lalouze-Goriun, les épouses M archenko, Nikolai Lagovski...

En tant que tém oins oculaires ils décrivirent plusieurs aspects 

du régim e soviétique : la collectivisation forcée, la liquidation
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des koulaks et la fam ine en Ukraine durant la prem iére m oitié des 

années 1930, la terreur policiere et les cam ps de travaux forcés.

Les débats prirent une am pleur beaucoup plus im portante 

que ce qui avait été prévu ä l ’origine. „Cette extrem e tolérance 

de la part des magistrate eut tout du moins pour résultat de faire 

du procés Kravchenko un portrait de la France de l’apres-guerre, 

avec ses espérances, ses fantasm es, son exaltation patriotique 

et 1’évocation des problem es dram atiques suscités, ä cette époque, 

par la guerre froide car l’affrontem ent entre les deux grandes 

puissances m ilitaires du tem ps se doublait d ’un affrontem ent 

entre leur partisans.80“

Dans la conclusion de notre m ém oire, nous essayons 

d‘évaluer l’im pact que ce procés eut sur le m ilieu frangais.

Bien que Les Lettres frangaises furent condam nées pour 

diffam ation, Kravchenko ne parvint pas ä convaincre l’opinion 

publique de bien fondé de ses propos. Nous essayons de donner 

quelques explications ä ceci.

80 JAUDEL, op. cit., p. 97.
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V. A. Kravčenko (1905 -1966)
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