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IVAN KUBÍČEK :
MÁ DEPORTACE
DO TRENČÍNA
V NOCI 14. ZÁŘÍ 1968

Když jsem nedávno cosi hledal ve skříni s rukopisy
a s výstřižky, vypadla mi pod nohy pomačkaná
obálka s touhle desetistránkovou zprávou, kterou si
před dvaceti lety vyžádal A. Dubček na ÚV KSČ. —
Sedě na podlaze začetl jsem se do ní po těch letech,
jako by šlo o zhola cizí příběh, který se mi snad
nepřihodil...
V Praze 1. ledna 1989

jen o krátkou besedu. Na námitku, že ve věcech
redakce Nové svobody přísluší jednat jenom našemu
šéfredaktorovi a ten že je podřízen vydavateli, tedy KV
KSČ v Ostravě, nebyl už při předešlých jednáních brán
zřetel — odůvodňováno to bylo tím, že hovořím dobře
rusky a jde o moje články, nikoliv články šéfredaktora
Bublíka. Nakonec mne plk. Kazancev přiměl k souhlasu
jednoduchou provokací: řekl, že se zřejmě bojím
(„Vy apjať strúsili, taváriš Kubíček, pravda?“) a ptal
se mne, zda mi má k telefonu zavolat tajemníka MěV
Předsednictvo SmKV KSČ mi na svém zasedání 16. září
KSČ RSDr. R. Gaje, který už na radnici rovněž čeká na
1968 uložilo, abych pro ÚV KSČ vypracoval podrobnou
rozhovor s gen. Jaškinem, abych mu uvěřil. Odpověděl
zprávu o své deportaci do Trenčína, která 14. září
předcházela zastavení Nové svobody a při níž mi sovětští jsem, že nemám, důvod mu nevěřit, právě tak jako
nemám důvodu se bát rozhovoru s gen. Jaškinem.
generálové pohrozili zastřelením, pokud okamžitě
(Komentář „Co můžeme a musíme“ jsem považoval za
nezastavím svoji publicistickou a politickou činnost.
materiál v duchu moskevských dohod, v duchu závěrů
pléna ÚV KSČ z 31. srpna).
NA VELITELSTVÍ V OSTRAVĚ
V pátek 13. září 1968 — tedy v den, kdy předsednictvo
Asi ve 23.40 hod. jsem odjel ze svého bytu na ostravskou
KV KSČ v Ostravě za účasti představitelů KRL řešilo
radnici, v jejichž reprezentačních místnostech sídlí
situaci v redakci Nové svobody — asi půl hodiny před
sovětská komandatura v Ostravě.
půlnocí mi telefonoval do bytu plk. Kazancev (okupační
velitel města Ostravy), abych přijel na radnici, protože
Na radnici byli už přítomni: plk. Kazancev, dále major
se mnou chce mluvit generál Jaškin. Prý kvůli mému
sovětské armády, jehož jméno neznám, tajemník MěV
článku, který byl téhož dne publikován v Nové svobodě.
KSČ R. Gaj a člen předsednictva MěV KSČ R. Riegel,
(„Co můžeme a musíme“ — NS 13. 9., str. 1). Namítl
kterého si s. Gaj vzal s sebou jako doprovod. U stolu,
jsem, že na podobné pozvání není o půlnoci zrovna
na němž ležely svázané výtisky Spojených ostravských
nejvhodnější doba a nabídl jsem gen. Jaškinovi setkání
deníků a Nové svobody, probíhala otevřená beseda
v ranních hodinách. Plk. Kazancev přesto trval na tom,
k aktuálním politickým a vnitrostranickým otázkám.
že rozhovor s gen. Jaškinem je nezbytný okamžitě
Když jsem se ptal, kde je gen. Jaškin, odpověděl
a velice družným tónem mě ubezpečoval, že půjde
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Kazancev omluvou, že generál má právě důležité
telefonické jednání s gen. Pavlovským a že tedy budeme
muset chvíli počkat. Toto tvrzení asi až do 02.00 hod.
opakoval několikrát — občas odcházel z místnosti
a tvrdil, že každou chvíli se už gen. Jaškin objeví. Asi
v 01.00 hod. se místo gen. Jaškina objevila na stole
láhev vodky. Zpočátku jsem odmítl pít s poukazem
na to, že bych nemohl sednout za volant, později (po
kontroverzi s neznámým majorem, který mě při přípitku
obvinil, že jsem kontrarevolucionář) z principielních
důvodů. Zatímco plk. Kazancev hrál ve zmíněné dvojici
viditelně „toho hodného“ a bavil se na všední téma (ryby,
rodina, kde mám chatu a podobně), neznámý major
nepokrytě útočil na vedení KSČ, vládu a NS, obviňoval
je ze slabošství, z toho, že naši představitelé vyklidili
pole antisocialistickým silám atp. Na obligátní výtky
jsem reagoval s ohledem na pokročilou dobu větší mírou
sarkasmu, ironie a šibeničního humoru, pro který, jak
se ukázalo, neměli přítomní důstojníci ani minimální
pochopení.
Asi v 01.15 hod. jsem s dovolením plk. Kazanceva
telefonoval své ženě, abych ji uklidnil. Přibližně v téže
době mi do Jaškinova sídla telefonoval šéfredaktor
Bublík, kterého mezi tím vyrozuměla má žena; jednak mi
vytýkal, že jsem pozvání přijal, jednak se nabízel, že se
k jednání sám dostaví, pokud bude zapotřebí. Vyřídil
jsem tento vzkaz plk Kazancevovi, který nijak
nereagoval.
Asi v 01.30 hod. jsem před přítomnými prohlásil, že dále
nemíním na gen. Jaškina čekat. Zdůraznil jsem, že je
tedy přinejmenším neslušné, nechává-li nás tak dlouho
čekat. Plk. Kazancev znovu tvrdil, že jde o závažnou
záležitost v zájmu dohody, takže můj návrat domů není
myslitelný. Neznámý major — podobně jako předtím
Kazancev v telefonu — snažil se mne vyšachovat
tvrzením, že jsem nervózní a že mám zřejmě strach.
Odpověděl jsem, že podle mého názoru má mnohem
více důvodu k nervozitě například generál Jaškin. „Přijel
přece potírat kontrarevoluci a teď ne a ne ji najít.“
Po této kontroverzi i R. Gaj a R. Riegel oznámili,
že na jednání s generálem nemohou déle čekat.
Plk. Kazancev poté opustil na chvíli místnost a pak se
vrátil s oznámením, že gen. Jaškin na nás čeká ve svém
polním štábu v Koblově (asi 12 km od centra Ostravy).
Do Koblova jsme odjeli vlastními vozy v doprovodu
uvedených důstojníků. Cestou byla tématem mého
rozhovoru s plk. Kazancevem, kterému jsem do té doby
relativně nejvíce důvěřoval, těžká situace, do které

21. srpna postavili československé i sovětské komunisty.
Kazancev zejména zdůrazňoval a chválil hlasy některých
starých komunistů (viz rezoluce tzv. vítkovického
aktivu aj.), které podle jeho názoru zásah pěti zemí plně
opravňují a správně označují viníky situace v naší straně
a mezi publicisty.
V KOBLOVĚ
Po příjezdu do polního štábu Jaškinovy „železné divize“
nám bylo řečeno, že generál nás očekává ve svém
štábním autobuse. Pojízdná pracovna však byla zcela
prázdná. Velký stůl, několik židliček, telefon. Později zde
byl přítomen také mladý kadet — tlumočník, kterému
bylo předtím několikrát kladeno na srdce, aby urychleně
dokončil překlad mého komentáře z Nové svobody.
Generálova „hra na schovávanou“ však pokračovala
podobně jako na radnici. Z konkrétních výtek Nové
svobodě si vzpomínám na kreslený vtip — fotomontáž
modelky v pruhovaných plavkách s textem „Tenhle
poslední model mi přivezl můj známý z Mírova“, který
sovětské důstojníky velice rozčiloval. Marně jsme
vysvětlovali slovní hříčku, že nejde o mír, ale o věznici
Mírov, a že známé ostravské krejčovské družstvo se
jmenuje Míroděv.
Asi v 02.45 hod., když už plk. Kazancev viděl, že jsme
rozhodnuti na gen. Jaškina déle nečekat, oznámil nám,
že budeme muset odjet do Trenčína na štáb vojenského
okruhu Východ, přičemž nás uklidňoval tvrzením, že jde
přece o náš štáb a o náš vojenský okruh, z čehož jsme
měli nabýt dojmu, že jsme do Trenčína voláni našimi
představiteli — v té souvislosti padlo i jméno generála
Samuela Kodaje. Všichni tři jsme shodně takový noční
„výlet“ odmítli — zejména s poukazem na to, že nemáme
důvodu ani práva opouštět území svého města a svého
kraje, a že cesta do Trenčína nepřipadá v úvahu, pokud
nám nebude umožněno telefonovat a konzultovat
s vedoucím tajemníkem KV KSČ RSDr. L. Kovalčíkem
a šéfredaktorem Nové svobody L. Bublíkem.
Plk. Kazancev se nás snažil uklidnit tvrzením,
že se z Trenčína ihned vrátíme, že jeho gazíkem „to
stihneme za tři hodiny“!); žádost o telefonické spojení
se s. Kovalčíkem odmítl pak tvrzením, že ve štábu je k
dispozici jenom polní telefon, ale vzápětí odmítl
i nabídku, že můžeme ke Kovalčíkovu bytu dojet za čtvrt
hodiny svými auty.
Energicky jsem protestoval proti takovému jednání
a oznámil jsem, že dobrovolně nikam nepojedu. („Toľko
v silu gružija“.) Přítomní důstojníci se jen pobaveně
usmáli. Tajemník Riegel, o něhož nejevili zájem, protože
s ním v původním plánu zřejmě nepočítali, poukázal na to,
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že mu cestu do Trenčína neumožní jeho zdravotní stav. Na
Gajovu zmínku o nervovém stavu jeho ženy nebyl brán zřetel.
V 03.00 hod. vstoupili do místnosti dva důstojníci —
podplukovník a major v pláštích s černými výložkami,
ozbrojení a viditelně už připraveni na cestu. Podplukovník
se k nám obrátil stroze: „Nělzja bolše gavariť, náda
jechať! Bystro, bystro...“ Tajemník Gaj se několikrát
obrátil k plk. Kažancevovi s otázkou, zda to máme
považovat za internaci a deportaci. Zpočátku nedostal
odpověď, nakonec plk. Kazancev pokrčil rameny a řekl,
abychom si to vysvětlili jak chceme.
Tajemník Riegel a plk. Kazancev slíbili, že o našem
odjezdu do Trenčína uvědomí telefonicky s. Kovalčíka
a naše manželky. (Samozřejmě se tak nestalo,
informovali je jiní.)
Pak jsme byli odvedeni ke dvěma obrněným
transportérům a vybídnuti, abychom do nich nastoupili:
R. Gaj do transportéru 923 a já do obrněnce č. 922. Od té
doby jsme spolu prakticky neměli možnost hovořit.
CESTOU DO TRENČÍNA
Moji eskortu tvořili: major (NKVD?), který pro nás přišel
do štábního autobusu, mladý podporučík, dva řadoví
vojáci a řidič. Byl jsem posazen na místo nabíječe po
pravé straně — zezadu mne střežil jeden z vojáků
samopalem, namířeným na záda. V této funkci se
oba řadoví vojáci střídali. Trasa cesty, jak jsem stačil
vysledovat přes průzory, vedla přes Nový Jičín, Valašské
Meziříčí a Vsetín.
Protože jsem byl z domova oblečen jen nalehko ve
svátečních šatech, požádal jsem o nějaký nadbytečný
plášť, abych si mohl zakrýt nohy. Byla totiž poměrně
chladná noc a přední poklop, za nímž jsem seděl, byl
prakticky až ke slovenské hranici na Vláře (tehdy začalo
pršet silněji) otevřen, protože eskortující major z poklopu
sledoval trasu konvoje. (Konvoj vedly dva vojenské
gazíky.) V té souvislosti se musím, i když mi to nedělá
žádné potěšení, zmínit o charakteristickém chování
eskorty: asi po půlhodině jízdy jsem majora požádal
o krátkou zastávku, abych se mohl vymočit — chladno,
nevyspání a jistě i pochopitelná míra obav konaly své.
Odpověď: „Minútočku. Sičas.“ Minutočka trvala patnáct,
dvacet, čtyřicet minut, hodinu. Žádal jsem o zastávku
ještě několikrát a stále důrazněji, ale marně. Vždycky
jsem byl ukonejšen tvrzením, že za příštím městem
nebo vesnicí obrněnec zastaví. Major se navíc škodolibě
podivoval, jak jsem prý málo otužilý a že bych se měl
trénovat — on že prý nemusí jít na stranu „célyje sútki“.
Teprve, když jsem pohrozil, že se vymočím prostě pod

sebe a pod jeho vojáky, dal zastavit. To bylo asi po dvou
hodinách. Tohle ponižující trápení se opakovalo i v další
půlce téměř pětihodinové cesty, kdy nám bylo umožněno
vykonat svou potřebu až kolem osmé hodiny ranní
v Trenčíně na okruhu.
Jinak si na chování eskorty nemohu stěžovat: mladý
nadporučík mi dokonce nabídl cigarety a snažil se
o navázání rozhovoru, i když jsem mu naznačoval,
že chci spát. Vyptával se na Husáka (toho chválil,
zejména jeho životopis) a na Smrkovského (toho hanil,
i když byl překvapen, když se ode mne dozvěděl,
že s. Smrkovský vedl za komunisty pražské povstání
— proč prý je teď „ten Smrkovský“ proti komunistům?),
na moje zaměstnání „Žurnalist? Vsjo jasno!.. .“), na
práci v redakci Spojených ostravských deníků („Známe
tu prolhanou gazetu ...“). Z tohoto rozhovoru mne
zneklidnila jen hanlivá zmínka o s. Smrkovském
a ignorování jakéhokoliv rozhovoru o s. Dubčekovi, třeba
i jen ve spojitosti s tím, že byl právě v Trenčíně okresním
tajemníkem strany. Vyvozoval jsem z toho totiž,
že s Gajem zřejmě nejsme sami, kdo je této noci z pátku
na sobotu deportován. Že zkrátka asi začala likvidace
„liknavého“ a „obojetného“ vedení strany a státu, takže
se v Trenčíně možná ráno setkáme s mnohými známými.
V TRENČÍNĚ
Do cíle jsme přijeli po sedmé hodině ranní 14. září.
V prostoru štábu vojenského okruhu, plně obsazeného
sovětskými vojáky, jsme v uzavřených obrněncích čekali
asi 30 minut. (Krátil jsem si čekání sledováním průzoru,
za ním množství „nenápadných“ civilistů právě opouštělo
štáb cestou do města a okolí).
Krátce před osmou mne vyzvali, abych vystoupil. Cestou
k hlavní budově štábu jsme nepotkali ani jediného
našeho vojáka či důstojníka. Jeden jediný čs. vojáček stál
u vchodu do budovy a nesměle od vstupujících požadoval
propustky, ale byl ignorován. V druhém patře budovy
štábu za zamřížovanou chodbou nás odvedli do prázdné
kanceláře, kde jsme V přítomnosti obou důstojníků
eskorty čekali asi 15 minut. Dříve, než byl odveden
s. Gaj, stačili jsme se na WC heslovitě domluvit,
že budeme mluvit co nejméně („ať mluví oni“ a „zachovat
si glanc“) a trvat na garancích našich zákonů. Dr. Gaj se
vrátil asi za 10 minut a pak jsem byl odveden já.
Ve velké pracovně s plastickou mapou Československa
seděli tři sovětští generálové: štíhlý generálporučík,
hlavní mluvčí, a dva generálmajoři — Zolotov (jeden
z nich zřejmě Tatar či Čuvaš, druhý bez zvláštní
charakteristiky). Na konferenčním stolku spisová složka,
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svázané výtisky Nové svobody. Protože mi na zpáteční
cestě do Ostravy bylo dovoleno dělat si poznámky do
bloku, mohu rozhovor rekonstruovat téměř přesně:
Generálporučík (dále jen GP): Sedněte si. Vy jste šéf
novin?
IK: Ne. Jsem pracovníkem redakce, člen redakční
rady. Slovo „redaktor“, které v ruštině označuje
jen šéfredaktora, znamená u nás žurnalista. Toto
nedorozumění je časté.
Generálmajor (dále jen GM): Ale jste Ivan Kubíček.
IK: Ano.
GP: Nejste sice šéfredaktor, ale ve skutečnosti vedete
redakci, vedete kontrarevoluci, které vaše špinavé noviny
tak ochotně slouží. Máme o tom dostatek důkazů —
všechny vaše štvavé články a protisovětské výzvy,
vaše komentáře, které mají poplést hlavu dělnické třídě
a rolníkům. Dostáváte za to patrně dobře zaplaceno.
(Následovala obligátní charakteristika našich novin, jak
ji známe z Neues Deutschland, Sovětské Rossije, Junge
Welt, Trybuny ludu atp., ovšem s použitím silnějšího
výraziva jako „svóloč“ atp.). Jsou to kontrarevoluční
články, které mají za cíl opakovat Budapešť 1956.
IK: Za kontrarevoluční je ovšem považujete vy, nikoli
já. Jinak bych je nepsal. A odpovědný jsem za ně
vydavateli...
GP: Za kontrarevoluční je považuje sovětská moc. Štvete
proti plnění moskevských dohod, štvete proti dohodám
samým a neplníte tak ani pokyn svých ústředních
orgánů.
IK: Znáte skutečně moje články? Pak snad víte,
že jsem od podepsání moskevských dohod nepublikoval
ani jediný — až na ten včerejší. A ani v něm není proti
dohodám ani slovo.
GP: Nemyslete si, že jsme ten hnus nečetli. A nejde jen o
vaše články - jde o vaši veřejnou politickou činnost,
o vaše vystupování na schůzích, organizování atp. To vše
jsme důkladně zhodnotili a oznamuji vám,
že využiji všech svých mimořádných práv odpovídajících
mimořádnému stavu a budete zastřelen, pokud se
ještě objeví váš článek na politické téma v novinách.
A nemyslete si, že se vás někdo zastane — s tím
nepočítejte. Pro nás neplatí žádné jiné zákony než naše
— vojenské a revoluční. (Zde si nejsem jist, zda užil
termínu „revoluční“ nebo „sovětské“.).
IK: Jsem v redakci politickým komentátorem. Mám tomu
rozumět tak, že musím opustit práci v novinách?
GM: To uděláte nejlíp. Při vašich názorech. Nejsme tak
naivní, abychom nevěděli, jak byste psal i o jiném a co
byste mohl inspirovat… Nevěřím vám. Slíbili jste už
v úterý gen. Jaškinovi, že nebudete psát proti dohodám a opět jste zradili...

GP: (Z jeho obšírného historizujícího výkladu vyjímám jen
heslovitě): Sovětská armáda přišla do Československa,
aby zachránila dělnickou třídu, pracující lid a socialismus
před záhubou. Přišla stejně oprávněně — a jednou jí za
to budete vděční — jako v roce 1945, kdy osvobodila
ČSR od fašismu. Přišli jsme sem dřív, než sem stačily
vtrhnout západoněmecké divize Atlantického paktu...
Který jste ročník? 1933? Byl jste tedy ještě smrkáč
(sopljak), když zde naši sovětští vojáci položili 145 tisíc
životů. Jenže my jsme sem v roce 1945 nepřišli proto,
aby naše armády stály tady (ukázal na plastické mapě
ČSSR východní hranici republiky), ale tady (západní
hranice ČSSR). Díky tomu se vám dneska nepodaří zradit
Varšavskou smlouvu a obnovit kapitalismus
v Československu. Dali jste se do spolku s různou
vlasatou spodinou a agenty Západu.
IK: To není pravda. Nikdo z nás, komunistů, nic takového
nechtěl a nechce.
GP: Víme vše — a lépe než vy. (Ukázal na spisovou
složku a výtisky NS). Moc jste mluvil, psal, všemožně
a všude (zde si nejsem jist, zda užil i obratu „baltal po
telefonu“) žvanil. Znovu vám opakuji: my tři, sovětští
generálové, dáváme vám poslední ultimátum — jestliže
okamžitě nepřestanete se svou činností, zlikvidujeme
vás. Vás — právě tak, jako toho, co tu seděl před vámi
— toho Gaje. Jste přední ostravské kontry. Nejdříve
půjde ke stěně on, pak vy — anebo si můžete hodit
korunou, jestli nedáte galantně přednost té ženské —
té Jarmile Němcové. Rozuměl jste?
IK: Rozuměl.
GP: Nemyslete si ovšem, i když splníte toto ultimátum,
přenecháme vás spravedlivému soudu vašeho lidu.
Součet vašich hříchů je příliš velký a spravedlivému
trestu neujdete. Považujte za projev naší humanity,
že tento trest nevykonáváme okamžitě.
Generál — Tatar: Ano, jsme humánní. Dokonce ani
nemusíme požadovat váš odchod z redakce, když budete
čestně psát v linii moskevských dohod.
IK: Jako komunista.
GP: Mlčet. Nejste komunista, ale kontrarevolucionář.
A nepřišel jste sem diskutovat, ale poslouchat. Je totiž
konec všech diskusí. Můžete si vybrat. To je vše. (Pak se
obrátil k podplukovníkovi z eskorty, který stál za mými
zády): „Nová svoboda ještě vychází? Tak ji na týden
zavřete! Na šest dní. Od 14. do 21. září! Pošlete tam
jeden tank nebo tři transportéry, obsadíte redakci
a oznámíte toto rozhodnutí. Ať týden přemýšlejí, jak mají
psát, a ať mají čas sami mezi sebou najít viníky toho, co
se stalo. A on (pohodil hlavou ke mně) už ví, co ho čeká.
Hlaste provedení rozkazu. Odchod.“
To bylo vše. Z místnosti jsem odešel bez pozdravu. Až
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později mě samozřejmě napadla řada dalších replik,
ale zachoval jsem, myslím, důstojný klid, i když jsem
nikdy ve svém životě nevyslechl naráz tolik křivých
obvinění, lží a nadávek.

jsem mu písňovým motivem z Bulata Okudžavy: „Vot
tak i byvajet na našem věku — na každý přiliv po atlivu,
na každovo umnovo — po duraku, vsjo po rovno, vsjo
spravedlivo...“

CESTOU Z TRENČÍNA
Asi v 8.30 jsme vyjeli z Trenčína, změna byla jen v tom,
že vojáci z eskorty odložili zbraně a spali. V lese asi
10 nebo 15 km za Trenčínem kolona zastavila. Po chvíli
jsem dostal rozkaz, abych vylezl poklopem. Kolem
transportérů stála řada důstojníků z ostravského štábu
v čele s gen. Jaškinem a plk. Komárovém, která zřejmě
cestovala z Ostravy do Trenčína.

Na ostravskou radnici nás dovezli asi v 11.45 hod.
14. září. Tajemník Gaj odešel pěšky na městský výbor
strany, když se rozloučil s důstojníky i s eskortou, já
ještě musel sovětským gazíkem pro svůj vůz, který
zůstal přes noc na štábu v Koblově. Tam jsem byl —
po dvanácti hodinách omezení svobody — bez formalit
propuštěn.

Gen. Jaškin se mne s jízlivou zlomyslností zeptal, zda
už teď vím, co jsem zač a zda jsem generálům dobře
rozuměl. Odpověděl jsem, že o tom právě přemýšlím.
(„Razbirajus.“)
Gen. Jaškin: Pozdě. O tom jste měl přemýšlet dřív, ne až
teď. Nemít v hlavě jen špinavé drtiny a nenávist. Už tedy
víte, co máte dělat?
Odpověděl jsem, že mi v Trenčíně řekli, co nemám dělat
— a zopakoval jsem Jaškinovi požadavky generálů
z okruhu.
IK: Nevím ovšem, jak přestat politicky pracovat a přitom
splnit mandát delegáta XIV. sjezdu. Nemohu být přece
delegátem, aniž bych politicky pracoval.
Podplukovník (jehož jméno neznám): Sjezd už byl
a nebyl uznán!
IK: Nový XIV. sjezd se podle usnesení ÚV připravuje.
Plk. Komarov (značně rozčilen, jako obvykle): Vy se
nestarejte! Zavčas se dovíte, co bude se sjezdem. Jestli
bude, jaký bude, kdy bude a jestli vy na něm budete!
Gen. Jaškin: Ostatně, můžete se třeba i na sjezd dostat,
když budete chtít a necháte toho svého psaní. A to si
pamatujte (za přesnost následující pasáže nemohu
ručit, byl jsem už značně unaven, ale ve fragmentech se
předmětné výrazy „vytrjou žopu“, „kinem v kusty“ atp.
objevily): jestli neposlechnete, zlikvidujeme vás a vaším
vousem („vášej popskoj baradoj“) si vytřeme zadnici,
ještě než vás vyhodíme někam do křoví.
Plk. Komarov (už na odchodu): Takové svini se ani
nadávat nechce.
Zbytek cesty do Ostravy už proběhl celkem klidně.
Pro úplnost jen zaznamenávám, jak se se mnou
rozloučil zhovorčivý mladý nadporučík z eskorty, který
zřejmě až na této cestě plně pochopil, oč jde, a zcela
nedvojsmyslně mi do ucha zacitoval Shakespearova
Hamleta: „Žít nebo nežít — to je oč tu běží...“ Odpověděl

Z Koblova jsem jel do redakce, kde jsem požádal
o svolání redakční rady NS, abych ji mohl informovat,
zejména o zastavení deníku. Před 15. hodinou obsadili
redakci sovětští vojáci. V odpoledních hodinách jsem
podrobně informoval vedoucího tajemníka KV KSČ
L. Kovalčíka.
To je vše, co mohu sdělit a přísežně (samozřejmě s jistou
tolerancí v doslovné autentičnosti dialogů) potvrdit.
ZÁVĚREM
Vzhledem k režii celého případu a zejména k okolnosti,
že jsme ani já ani dr. Gaj nebyli sovětskými důstojníky
zavazováni k mlčení o tom, co jsme viděli a slyšeli v noci
z 13. na 14. 9., považuji celý případ za výslovně varovnou
(zastrašovací) akci se zamýšleným dopadem na větší
okruh lidí než jen nás dvou. Osobně byl pro mne případ
poučný také v tom, že jsem předtím zřejmě podceňoval
sovětskou stranu a zejména horlivost jejích informátorů
— nikoli v metodách, kterými míní pracovat, ale zejména
v dalekosáhlosti politických a mocenských cílů, jichž
chtějí patrně dosáhnout. Je zřejmé, že současné vedení
strany a státu považují sovětští představitelé — alespoň
ti, s nimiž jsem se setkal — za nežádoucí a pouze
přechodný stav.
Usnesením Sm PKV KSČ ze dne 16. 9. 1968 byl jsem
poslán na čtrnáctidenní dovolenou, během níž má být
rozhodnuto o mém dalším zařazení. Místnosti redakce
Nové svobody byly uvolněny téhož dne v 15 hodin.
Ostrava, 19. 9. 1968
Listy, časopis československé socialistické opozice, XIX,
1982, č. 2, s. 69—72
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Autor této vzpomínky spisovatel a novinář Ivan Kubíček
se narodil 25. 5. 1933. Studoval gymnázium v Praze, pak
dálkově Vysokou školu ruského jazyka a literatury
v Praze. V letech 1948—1950 pracoval v kulturním
odboru Ústředního výboru Svazu čs. mládeže, v letech
1950—1952 byla redaktorem čtrnáctideníku Směna,
v letech 1953—1963 redaktorem deníku Nová svoboda
v Ostravě. V letech 1963—1966 byl spisovatelem
z povolání, v letech 1966—1969 redaktorem Nové
svobody, v letech 1970—1974 jako závozník, řidič
a strojník zemních strojů v n. p. Bytostav Ostrava,
od r. 1974 jako bagrista Vodních staveb Praha,
v současné době je v důchodu.
Je autorem těchto literárních děl: Fronta, na které se
neumírá (Praha 1950 — cyklus reportáží z Ostravska),
Lucinka (Ostrava 1962 — román, který byl v r. 1963
zfilmován), Ostrava barevná (Ostrava 1962 — texty
k fotografiím F. Krasla), Loviti žraloky dovoleno (Praha
1964 — reportáže), Zakázané pásmo (Praha 1966 —
román), Modrýma očima (Ostrava 1969 — román nesměl
vyjít), Proverbia bohemica nova. Slovník českých přísloví,
pořekadel, průpovídek a rčení (rukopis). Jako disident
vydal v samizdatu v Praze 14 beletristických titulů
Bondyho, Havla, Hrabala, Skácela, Šimečky ad. 1
Kubíček patřil v roce 1968 k hlavním představitelům
obrodného procesu na Ostravsku. Byl také delegátem
XIV. sjezdu KSČ v Praze-Vysočanech. V deníku Nová
svoboda spolu s dalšími redaktory prosazoval novou
linii listu, která je zbavena všech starých manýr a která
rozvíjí demokracii v nejširším slova smyslu, odpovídající
tradicím a podmínkám této země. Kritizoval velmi
pomalou očistu od těch lidí, kteří měli přímý podíl na
minulých deformacích a nezákonných procesech. Byl
také jedním ze zakladatelů Výboru na obranu tisku,
rozhlasu a televize v průmyslových závodech na
Ostravsku.
Sovětské vojenské velení v čele s gen. Jaškinem
v Ostravě od prvních dnů okupace v srpnu 1968 s
nelibostí sledovalo činnost ostravských sdělovacích
prostředků, zejména nejčtenějšího deníku Nová
svoboda (ve dnech 21. srpna až 3. září 1968 vycházel
spolu s dalšími filiálními redakcemi ústředních deníků
a s polským Glosem ludu jako Spojené deníky). Články,
uveřejněná prohlášení, rezoluce a dopisy čtenářů se
stavěly na stranu státních a stranických orgánů proti
okupaci Československa. Už 25. srpna 1968 odmítl
šéfredaktor Nové svobody L. Bublík a redaktor
I. Kubíček dostavit se na základě telefonického
vyzvání na velitelství sovětských vojsk, které mělo

své sídlo v nové radnici v Ostravě. Novináři byli v palbě
kritiky (hlavně I. Kubíček) také 2. září 1968 na aktivu
zakládajících a zasloužilých členů KSČ v OstravěVítkovicích, kteří v závěru jednání přijali Prohlášení,
v němž vítali příslušníky okupačních vojsk jako třídní
bratry nikoli jako okupanty. Už 13. září 1968 požadoval
mluvčí tohoto aktivu Jaromír Brovják na předsednictvu
KV KSČ v Ostravě, aby byli z Nové svobody propuštěni
L. Bublík, I. Kubíček s manželkou a byla odvolána
tajemnice pro ideologii dr. Jarmila Němcová. 2
Velký rozruch na vojenském velitelství i mezi některými
starými komunisty vzbudil Kubíčkův článek v Nové
svobodě „Co můžeme a musíme“, otištěný v Nové
svobodě 13. září 1968, v němž autor vyzýval k národní
jednotě, jež je „jedinou zbraní a možností, jak se
zvednout z pokleku ... Nyní jsme zase na kolenou, ruce
svázány četnými omezeními a před námi stojí sisyfovské
úsilí: zdvihnout svůj ideál z bláta ponížení, jít z pokleku
do stoje, uskutečnit se svázanýma rukama něco, k čemu
se i pospolitým lesům svobodných paží nedostávalo
plně sil. Uskutečňovat polednovou politiku ve zcela
nepolednových podmínkách... Myši zvedají hlavu
a bázlivci dezertují ...“ 3
Tento článek byl zřejmě vhodnou pohnutkou
konzervativních sil z řad starých komunistů, aby
požádaly sovětské vojenské velitelství v Ostravě o rázný
zákrok. V pozdních večerních hodinách téhož dne byl na
sovětské vojenské velitelství povolán redaktor Kubíček
k pohovoru a vedoucí tajemník MěV KSČ R. Gaj. Přes
jejich protesty byli v noci 14. září odvezeni dvěma
obrněnými transportéry do Trenčína, sídla štábu
Vojenského okruhu Východ. Tu byl Kubíček konzultován
v neobvyklých podmínkách v záležitosti své publicistické
činnosti.
Brzy po návratu obou internovaných z Trenčína do
Ostravy 14. září byla ve 14 hodin na příkaz Vojenského
okruhu Východ bez vědomí KV KSČ v Ostravě obsazena
sovětskými vojáky redakce Nové svobody a s okamžitou
platností zastaveno vydávání tohoto listu, který některé
tiskové orgány socialistických zemí označovaly za
ohnisko kontrarevoluce a antisocialistických sil. 4
Dne 16. září 1968 se konala mimořádná schůze
předsednictva a sekretariátu krajského výboru KSČ, na
níž se projednávala situace vzniklá s obsazením redakce
Nové svobody sovětskými vojsky. Prodiskutovala se též
neoprávněná internace Kubíčka a Gaje na vojenském
velitelství v Ostravě, Koblově a Trenčíně ve dnech
13. a 14. září. Schválilo se zaslání protestního dopisu
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sovětskému veliteli gen. Jaškinovi tohoto znění:

„Předsednictvo Severomoravského krajského výboru
KSČ ve své mimořádné schůzi dne 16. září t. r. projednalo
informaci o krátkodobé internaci soudruhů Gaje,
vedoucího tajemníka městského výboru KSČ v Ostravě,
a Ivana Kubíčka, redaktora Nové svobody velitelstvím
jednotky Sovětské armády, dočasně dislokované
v prostoru Ostravy.
Tento způsob jednání považuje za nevhodný,
neprospívající politické konsolidaci v krajském městě.
Vyjadřujeme přesvědčení, že se v budoucnu takovýto
způsob řešení vzniklých nedorozumění nebude opakovat.
V souladu se stanoviskem a pokyny vedení naší strany
a státu činíme v severomoravské krajské organizaci
strany jednoznačná opatření k dodržování moskevských
dohod. Totéž očekáváme od velení vojsk Varšavské
smlouvy na území našeho kraje.“
Předsednictvo vyslovilo důvěru šéfredaktoru Nové
svobody. Ivanu Kubíčkovi doporučilo 14denní dovolenou
a jeho přeřazení do méně odpovědné funkce redakce. 5
Také předsednictvo městského výboru KSČ v Ostravě
dne 17. září projednalo informaci tajemníka R. Gaje o jeho
internaci v Trenčíně a schválilo vypracování protestního
dopisu velení sovětských vojsk v Ostravě. 6
Internace Ivana Kubíčka a obsazení redakce Nové
svobody sovětskými vojsky bylo též předmětem jednání
Koordinačního výboru uměleckých svazů a kulturních

institucí v Ostravě koncem měsíce září za přímé účasti
I. Kubíčka a L. Bublíka. V dopise zaslaném vedoucímu
tajemníkovi krajského výboru KSČ Kovalčíkovi
vyjadřovali umělci obavy o další vývoj, zmiňovali se
o potřebě jistot pro tvůrčí činnost, konsolidaci na
kulturním úseku. 7
Připravil Karel Jiřík
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