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Pracovní list: Příběhy z gulagu 2

Takhle vypadal podle paní Tvrdíkové  
transport do gulagu:

V transportu do gulagu trpěli lidé nejenom zimou, hladem a žízní. Dokonce i prosté chození na záchod se stalo 
ponižující operací, jak o tom ve své knize Souostroví Gulag mluví A. Solženicyn:

Podle řádu je smí pouštět ven jenom po jednom, aby neutekli, nebo nezačali vzpouru. A tak se tedy stane, že jeden 
člověk puštěný na záchod zdržuje vězně v celém vagónu a ještě celou směnu strážných ve službě! A proto ho po 
cestě svobodník s vojínem popohánějí: „Davaj! Davaj!... Rychleji! Rychleji!” - a on pospíchá, klopýtá, jako by ten 
záchod chtěl státu ukrást. [..] Aby se během těch pár vteřin na záchodě nepokusil vězeň o útěk a aby se rovněž 
rychleji vystřídali, dveře na záchod se nezavírají, strážný na plošině sleduje proces vyměšování a popohání: „Tak 
davaj, davaj! [...]A ruce si vězňové samozřejmě nikdy neumyjí. Jakmile se vězeň jen dotkne kohoutku umyvadla, 
strážný na plošině křikne „Nech toho a běž!”  [...] Záchod je celý zaneřáděný. Rychle, rychle! A tak se vězeň se 
špínou ze záchoda na botách vecpe do oddělení, vyleze přes ostatní, přes jejich ruce a ramena nahoru, a pak jeho 
zasviněné boty visí z třetí pryčny na druhou a špína z nich kape dolů.

Dokážeš odhadnout, čím dalším ještě lidé v transportech museli trpět? Co myslíš, že bylo pro vězně nejhorší? 

Takhle vypadal podle paní Tvrdíkové transport do gulagu:

Další z osudů, který je spjat se sovětským gulagem, je příběh Imricha Gablecha. Podívej se na film, který jeho 
osudy vypráví. V čem jsou si oba příběhy podobné, v čem se liší? Vyplň následující tabulku. Informace, které 
neznáš, dohledáš na portálu www.pametnaroda.cz. 

Jiřina Tvrdíková Imrich Gablech

Proč se dostali do gulagu?

Uveďte jeden zážitek z gulagu. Co 
vypovídá o hodnotě lidského života v 
sovětských lágrech?

Díky čemu se jim podařilo se z 
gulagu dostat?

Jaké byly jejich další osudy během 
druhé světové války?

Jak se pobyt v gulagu podepsal na 
jejich dalším životě?
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Proč se dostali  
do gulagu?

Uveďte jeden zážitek  
z gulagu. Co vypovídá  
o hodnotě lidského života  
v sovětských lágrech?

Díky čemu se jim podařilo  
se z gulagu dostat?

Jaké byly jejich další  
osudy během druhé  
světové války?

Jak se pobyt v gulagu  
podepsal na jejich  
dalším životě?

Imrich GablechJiřina Tvrdíková


