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Příběh Andreje Patruse-Karpatského 
a Jakuba Koutného, spolupracovníků 

Heliodora Píky, kteří věděli příliš mnoho 

Z VLASTENCŮZ VLASTENCŮ
VLASTIZRÁDCIVLASTIZRÁDCI

S blížícím se pádem třetí říše se v očích Sovětů proměnil ze spojence ve zbra-

ni na vlastizrádce a zahraničního špiona i Cibereho přítel, podkarpatský básník  

a novinář Andrej Patrus-Karpatský, za války překladatel u československé vo-

jenské mise v SSSR vedené plukovníkem Heliodorem Píkou. Pro českosloven-

ské komunisty a jejich moskevské soudruhy se Patrus stal důležitým nástrojem  

v jejich snaze zbavit se nepohodlných pracovníků této mise v čele s Píkou, Jaku-

bem Koutným a dalšími, kteří toho věděli víc než dost o pravé tváři sovětského 

režimu. Ostatně krátce po sovětském ovládnutí Podkarpatské Rusi a posléze  

i po převzetí moci v Československu komunisty byli pozatýkáni, krutě vyšetřováni 

a odsouzeni k smrti na šibenici či k mnohaletým trestům v nejtěžších věznicích  

a pracovních táborech. Až na Heliodora Píku jsou jejich osudy takřka zapomenuty.

Andrej Patrus se narodil v obci Tereblja 29. března 1917. O dvacet let později 

vstoupil do KSČ a stal se redaktorem stranického časopisu Hlas mládeže. To 

už měl vydanou i první sbírku poezie Bičuj svědomí, která mu vyšla pod umě-

leckým jménem Karpatský. Jako zapálený komunista odešel Patrus po záboru 

Podkarpatska Maďary do Sovětského svazu. Kalendář ukazoval 29. září 1939, 

když společně s kamarády z rodné vesnice Vasilem Filipem a Jurijem Burdunem 

přešli hranici. Měli štěstí, jejich ilegální vstup do země nikdo nezaznamenal,  

a tak se pár dnů potulovali po východním Polsku, kam 17. září na základě němec-

ko-sovětské smlouvy známé jako pakt Molotov–Ribbentrop vtrhly jednotky Rudé 

armády. Příslušníci NKVD zatkli rusínské běžence až 10. října a internovali je  

v Kamenci Podolském. V průběhu rutinního vyšetřování se však udála zvláštní 

věc. Patrus byl z tříčlenné skupiny vydělen a jako jeden z mála předválečných 

uprchlíků do Sovětského svazu nakonec propuštěn na svobodu. Stalo se to  

9. prosince 1939. Oba jeho kamarádi z rodné vsi byli odsouzeni ke třem rokům nu-

cených prací a odesláni do Pečorlagu. Vasil Filip zemřel 28. srpna 1942 v jednom  

z táborů ve Sverdlovské oblasti, Jurij Burdun zmizel v Gulagu beze stopy. 

Vysvětlení básníkova nečekaného omilostnění nabízí v článku Osobnosti 
našich dějin – Patrus (Karpatský) Andrej rusínský historik a bohemista Ivan 

Pop: Na přímluvu vedení KSČ u sovětských úřadů byl propuštěn, a dokonce 
dostal povolení pracovat v místních novinách. Po přepadení SSSR Němec-
kem se přihlásil do Rudé armády, avšak brzy nato byl jako cizinec propuštěn  

Andrej Patrus Karpatský.
Zdroj: repro ÚSTR
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a poslán do uzbeckého Taškentu. Po obnovení diplomatických vztahů mezi SSSR 
a čs. vládou v exilu a podepsání smlouvy o formování čs. vojenské jednotky na 
území SSSR (září 1941) byl zařazen do čs. vojenské mise […] Historik Zdeněk 

Vališ k tomu uvádí, že Sověti Patruse propustili pravděpodobně díky jeho stykům 

s významným českým komunistou Zdeňkem Nejedlým, s nímž se znal z Prahy, 

a také kvůli známostem z Kominterny. V Rudé armádě Patrus dosáhl hodnosti 

poručíka, která mu byla posléze uznána i v československé zahraniční armádě. 

Patrus tedy Gulagu napoprvé unikl a začal pracovat u velitele mise plukovníka 

Píky jako překladatel, zároveň se podílel i na dokumentaci Čechoslováků vězně-

ných v pracovních táborech po celém Sovětském svazu. Mimo to sledoval i své 

vlastní cíle. Navrhl například, aby byl Pavel Cibere přidělen na československé 

velvyslanectví v Moskvě jako zástupce podkarpatských Rusínů, a podle historika 

Vališe se pokoušel o vytvoření separátní a ryze komunistické skupiny výlučně 

složené z podkarpatských Rusínů ve vojenské jednotce. Patrus v té době ale řešil 

i osobní problémy. Dceru předválečné poslankyně za KSČ Boženu Machačovou 

přivedl do jiného stavu. Přestože jí sliboval manželství, nakonec se oženil se 

sovětskou dívkou Tamarou Vetrušovou, která se stala příslušnicí 1. českoslo-

venského sboru. Na popud československého velvyslance Zdeňka Fierlingera se 

tímto případem musel zabývat i plukovník Píka. Vetrušová byla jako sovětská 

občanka ze sboru propuštěna a Patrus byl přinucen platit Machačové alimenty.

Velitel vojenské mise Heliodor Píka měl ovšem závažnější starosti, o čemž 

svědčí jeho žádost zaslaná 1. listopadu 1941 generálnímu štábu Rudé armády: 

Mnoho dobrovolců, kteří čekají netrpělivě na povolání do zbraně, bez úspě-
chu se dotazují, kdy budou moci vykonat svou povinnost. Vytýkají nám, že nic 
nepodnikáme, aby bylo splněno jejich přání bojovat proti německým uchvati-
telům. Stovky našich příslušníků, kteří jsou v koncentračních táborech, mar-
ně se dovolávají propuštění a vstupu do vojenských jednotek, tak jak bylo 
povoleno Polákům a hned provedeno. Uprchlíci z Československé republiky 
přešli nezákonně sovětské hranice jen proto, aby mohli někde bojovat proti 
německým fašistům, a dodnes není jim možno vyhovět. Trpí zcela nevinně jak 
fyzicky nedostatkem výživy a zimou, tak hlavně morálně, neboť cítí, že bylo 
na ně zapomenuto.

Vasil Filip a Jurij Burdun, kteří společně s Patrusem utekli do SSSR. 
Na rozdíl od něj však byli odsouzeni k nuceným pracím a odesláni 
do Pečorlagu v Republice Komi. Filip zemřel 28. srpna 1942 v jednom 
z táborů ve Sverdlovské oblasti, Burdun zmizel v Gulagu beze stop.
Zdroj: Státní archiv Zakarpatské oblasti
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o pokračování náboru. Podkarpatští Rusíni jsou zvláštním předmětem úvah 
kominterny, neboť jsou zbědováni pobytem v internačních táborech a zkla-
máni nebratrským přijetím v SSSR — představují element protibolševický  
a vyloženě československý.

Doklad o zradě spáchané na podkarpatských Rusínech československými ko-

munisty předkládá i historik Zdeněk Vališ. Ve studii, ze které pocházejí i výše 

uvedené citace, publikoval například zprávu majora Jaroslava Kašpara z 24. dub- 

na 1942: [...] americký velvyslanec se na příkaz státního departmentu do-
tázal vyslance Fierlingera na počet a osud internovaných Čechoslováků  
a vyslanec Fierlinger mu zapřel všechny Podkarpatské Rusíny. V důsledku 
toho informoval velvyslanec Americký Červený kříž, že Čechoslováci v SSSR 
nepotřebují pomoc.

Vališ dále uvádí i reakci plukovníka Píky z 3. srpna 1942 zaslanou ministru ná-

rodní obrany Sergeji Ingrovi: Lhostejnost vyslance Fierlingera k otázce skuteč-
ného osvobození Podkarpatských Rusínů a vědomé falšování jejich situace 
může nám po válce působit velké vnitřní potíže, neboť nám budou vytýkat, že 
čs. vláda neučinila ničeho pro osvobození internovaných P. R., resp. že jejich 
osvobození bylo zástupcem ČSR v SSSR vyslancem Fierlingerem sabotováno. 
U vojenské mise je poručík PATRUS, zástupce P. R., který zná situaci P. R.

Patrus získával informace o zoufalém stavu podkarpatských Rusínů od zmí-

něných prověřovacích komisařů Jana Kudliče a Františka Jandy. (Jan Kudlič se 

později stal velitelem minometné roty a zahynul 11. března 1943 po náletu ně-

meckého letounu na auto, jež ho, zraněného u Sokolova, převáželo do nemocni-

ce.) Dalším zdrojem Patrusových informací o vězněných krajanech byl i vedoucí 

přijímací a odvodové komise v Buzuluku, předválečný novinář Jakub Koutný. Jeho 

osud zaslouží krátkou odbočku, neboť osvětluje, proč byli demokraté v řadách 

československé jednotky v Sovětském svazu dříve či později násilně umlčeni.

Protinacistický odbojář Koutný odešel do Polska v roce 1939 a ihned se při-

hlásil do československé vojenské skupiny. Po násilném rozdělení Polska mezi 

nacistické Německo a SSSR se dostal do sovětského zajetí a prošel sovětský-

mi internačními tábory v Kamenci Podolském, Jarmolincích, Orankách a Suzda-

lu. Od února 1942, kdy dorazil do Buzuluku, pak poznával sovětský policejní 

Rozhodnutí propustit vězněné Čechoslováky totiž padlo u Státního výboru 

obrany SSSR až 3. ledna 1942. Do Buzuluku se tak pomalu začali sjíždět první 

dobrovolníci. Již za několik týdnů, 12. února 1942, odeslali vedoucí prověřovací 

komise odvedenců Jan Kudlič a jeho pobočník František Janda svým nadřízeným 

první zprávy o průběhu prověrek přijíždějících propuštěných vězňů Gulagu. V jed-

né z nich se píše:

Vězení: Údaje jednotlivců z vězení jsou rovněž neúplné, neboť jednotlivci 
znají pouze lidi ze své cely, maximálně z objektu. 

3. Životní podmínky v lágrech jsou nejtěžší, jaké si možno představit (těžká 
práce, hlad, zima, bezohledné zacházení). Neobyčejně veliká úmrtnost nás 
připravuje o veliké množství velmi dobrých vojáků. Každý vypovídá (prosí), 
že je nutno tyto lidi co nejrychleji zachránit. 

4. Uprchlíci z Podkarpatské Rusi vypovídají, že z Podkarpatské Rusi utí-
kalo veliké množství mladých lidí před maďarskými odvody (někde i celé ves-
nice) a že jich je v sovětském Rusku několik tisíc. 

5. Otázka, chce-li někdo z Čechoslováků vstoupit do čs. armády, je zbyteč-
ná, neboť všichni na ni odpovídají v tom smyslu, že jejich největším životním 
štěstím (ve většině případů záchranou) je dostati se do čs. armády, a to bez 
ohledu na národnostní, státní, politickou i rasovou příslušnost.

6. Všeobecně se zdá, že státní nařízení bylo příslušnými sovětskými or-
gány různě pochopeno. Např. Novosibirská ťurma č. 1 posílá nám z Čechů  
v Rusku usedlých jenom ty, kteří nejsou sovětskými příslušníky, kdežto odjinud, 
např. z částí Rudé armády, jsou odesíláni i sovět. příslušníci čs. národnosti.

Jak již bylo zmíněno v příběhu Pavla Cibereho, sovětské bezpečností orgány se 

zdráhaly propouštět zejména československé občany původem z Podkarpatské 

Rusi. Pravděpodobné důvody neochoty Sovětů a jejich československých poma-

hačů z řad komunistů popsal plukovník Píka 24. března 1942 prezidentu Bene-

šovi:

Kominterna si pak chce zajistiti politický vliv v jednotce dříve, než do-
poručí G.P.U. a komitétu obrany další nábor. Mám zprávu, že čeští členové 
kominterny mají míti v nejbližších dnech schůzku o dosavadní situaci v Bu-
zuluku, podle níž má býti vypracován další program a příslušná doporučení 
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matkou na základě povolení tehdejšího ministra národní obrany Ludvíka Svobody 

do Izraele. Manžel ji měl následovat, neboť od Svobody dostal mimořádnou 
dovolenou studijní s plnými požitky od 1. dubna 1949 do 15. ledna 1950 do 
státu Izrael. Krátce před odjezdem si však ministr Svoboda Koutného předvolal 

a sdělil mu, že ministerstvo vnitra mu odepřelo vydání pasu. 

Koutný později na tuto chvíli vzpomínal:

Já, žena a tchyně jsme se cítili zdrceni. Doprovodil jsem rodinu do je-
jich východiska v Mikulově, kde všichni Židé byli dáni do bývalého lágru SS  
a mně bylo i dovoleno jen se krátce rozloučiti u brány, od které jsem byl 
koneckonců ne příliš jemně odehnán. Byl jsem úplně zničený nad tímto násil-
ným roztržením velmi dobře žijící rodiny. Dojel jsem do Prahy, když transport 
odjel 29. března z Mikulova, ale tu jsem se dověděl, že transport se vrací 

Jakub Koutný, Jan Kudlič a další českoslovenští občané v sovětské internaci 
v Orankách. O několik měsíců později budou v Buzuluku přijímat krajany 
propuštěné z Gulagu a odhalí tragický rozměr politických represí proti 
československým uprchlíkům. 
Zdroj: Vojenský historický ústav

Redakce novin Naše vojsko v Buzuluku 1942–1943. 
Jakub Koutný s novinami, vpravo vzadu jeho manželka Gréta Koutná.

Zdroj: archiv Zdeňka Vališe

režim [...], když mu noví dobrovolníci vyprávěli o dalších československých 
občanech v pověstných táborech NKVD. Koutný o tom poslal nejedno hlá-
šení náčelníku československé vojenské mise v SSSR plukovníku Heliodoru 
Píkovi, avšak netušil, že po únoru 1948 budou oba dva obviněni, a také ve 
vykonstruovaných procesech odsouzeni za špionáž proti Sovětskému svazu za 
druhé světové války, píše Zdeněk Vališ ve studii věnované Jakubovi Koutnému. 

Po návratu do Československa se Koutný zapojil do obnovy demokratického 

státu a mimo jiné stál i u zrodu nakladatelství Naše vojsko. V březnu 1949 jeho 

žena Gréta Koutná, rozená Kohnová, která přežila sovětské věznice NKVD a za 

války působila ve štábu československé jednotky v SSSR, odjela spolu se svou 
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na Prahu a přes České Budějovice na Dvořiště. Měl jsem dovolenou, proto 
jsem transport honil a hledal až do Tábora, ale už bylo pozdě. Odejeli… to 
mně nervově nepolepšilo! Ještě musím dodat, že když mi pan ministr národní 
obrany sděloval důvody odmítnutí pasu, že jsem mu řekl, že jsem zničen ma-
terielně, duševně i fyzicky. Ujistil mne, že ze strany vojenské správy není proti 
mně naprosto nic, a totéž mi bylo řečeno u úřadu plk. B. Reicina. 

Opak byl pravdou, poněvadž Reicin nechal Koutného sledovat operativci vo-

jenského obranného zpravodajství a následně zatknout. Po krutých výsleších byl 

Koutný postaven před soud. Dne 12. září 1949 píše manželce Grétě: Má milo-
vaná ženo! Se svolením vězeňské správy a cenzury posílám Ti toto sdělení: 
Dne 6. t. m. byl jsem státním soudem na Pankráci odsouzen pro velezradu  
a vyzvědačství k trestu: 1. 25letému těžkému žaláři, zostřenému tvrdým ložem 
jednou čtvrtletně, 2. degradaci-kasaci a ke ztrátě všech vyznamenání, 3. ke 
ztrátě všech čestných občanských práv, ke ztrátě cti, 4. ke ztrátě veškerého 
majetku, 5. k náhradě trestního řízení.

Gréta Koutná však do Izraele neodjela s prázdnou. Vzala s sebou manželovy 

dokumenty o vlastizrádném chování komunistů v jednotce zformované za války  

v Buzuluku. V roce 1940 totiž Ludvík Svoboda (tehdy ještě demokraticky smýš-

lející) nařídil Koutnému vypracovat album (fotografie a krátkou charakteristiku) 

„hvězdářů“ – komunistů jednajících v intencích Kominterny a proti záměrům exi-

lové vlády v Londýně. Historik Vališ k tomu uvádí: Když si potom Svoboda album 
prohlédl, „schválil je a řekl, že všechny tyto osoby nechá ve vlasti zavřít“. 
Album přečkalo válečné útrapy, v roce 1945 samozřejmě nikdo zatčen nebyl, 
ale paradoxně se začalo zatýkat už v únoru 1948. Paní Koutné se podařilo 
manželův archiv vyvézt do Izraele. Na vynucené žádosti manžela méně hod-
notnou část s těžkým srdcem počátkem roku 1950 prostřednictvím tehdejšího 
československého velvyslance v Izraeli Eduarda Goldstückera odeslala ge-
nerálu Svobodovi. K osobě Ludvíka Svobody vypovídal Jakub Koutný i během 

výslechů, které dál pokračovaly i během výkonu jeho trestu. Mimo jiné popisuje 

vyšetřovatelům Státní bezpečnosti proměnu Svobody z odvážného vlastence  

v bezostyšného kariéristu:

Celkově možno říci, že podplukovník Svoboda držel zmíněnou politickou 
linii až do vlasti, anebo lépe řečeno, zvolna z ní ustupoval. Po stránce čistě 
socialistického státního zřízení, Svoboda tvrdíval, že tento systém a pořádek 
není pro nás v Československu. Ovšem toto tvrzení Svoboda veřejně stále 
zeslaboval asi pod dojmem svých zkušeností a přesvědčivé sovětské propa-
gandy, takže po Košicích, kde se stal ministrem národní obrany, už spíše se 
veřejně projevoval jako opravdový obdivovatel SSSR.

Vstřícnost Gréty Koutné vůči československým komunistickým představitelům, 

vedená snahou o záchranu manžela, však Jakubovi Koutnému nikterak nepomoh-

la. V průběhu výkonu trestu mu bylo naopak zakázáno dopisovat si s manželkou, 

které 21. července 1951 prostřednictvím příbuzných vzkázal: Laskavostí našeho 
velitelství mohu psát tento mimořádný dopis, a to proto, že Vám musím sdělit 
toto: Je zakázáno, abych psal mé manželce dopisy do zahraničí do Izraele, 
a současně nesmím přijímat žádné dopisy ze zahraničí – tudíž ani od své 
ženy. Prosím Vás proto, abyste Vy, kteří máte právo na větší listovní svobody, 
sdělili mojí milované ženě, a to co nejdříve. Vy s ní jistě budete dopisovat  
a dále jistě Vy mi napíšete její vzkazy apod. Asi tak podobně, jak to bylo na 
Borech, jen s tím rozdílem, že ani její vlastnoruční dopis se nesmí k Vašemu 
přiložit. Je to smutné, když tímto zákazem dostává naše šťastné manželství 
ránu, ale jsem politický vězeň a jako takový nemám právo co říkat – a jen 
to přijmout. To také činím. Ona bude jako vždy jistě statečná, jako bývala  

Jakub Koutný na vězeňské fotografii po zatčení v roce 1949. Zanedlouho 
bude odsouzen a odeslán do nápravně pracovního tábora v Leopoldově.

Zdroj: Národní archiv
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v bojích o Kyjev, Duklu, Žaškov, Bílou Cerkev, o [Liptovský] Sv. Mikuláš, 
Žilinu, Opavu a Ostravu – a přijme tuto ránu do našeho duševního manžel-
ského dopisování tak klidně, jako bývala klidnou ve všech těch těžkých bojích 
jako poddůstojnice a potom důstojnice! Ji nemusím o statečnost prosit, ona 
je a bude! Tímto uzavírám nuceně tuto kapitolu dvou vojáků naší armády  
v SSSR se vzpomínkou, proč jsem v těch bojích raději nepadl, kapitolu dvou 
vojáků, manželů, kteří si dnes nesmí ani napsat, že se mají rádi!

Jakub Koutný neměl to štěstí jako například jeho spolubojovník a bývalý vězeň 

Gulagu Pravomil Reichl, který z věznice utekl a dostal se na Západ (jeho příběh 

jsme popsali v knize Čechoslováci v Gulagu II.). Odvážný voják a demokrat 

Koutný zemřel 4. února 1960 v Leopoldově.

Zdeněk Vališ ve své studii popisuje snahu Gréty Koutné o manželovu ales-

poň posmrtnou rehabilitaci. Poté, co byl Ludvík Svoboda na jaře 1968 zvolen 

prezidentem Československé socialistické republiky, obrátila se na něj s žádos-

tí o pomoc. Kancelář prezidenta republiky jí následně sdělila: „Přijměte, pro-
sím, srdečný pozdrav od soudruha prezidenta L. Svobody a ujištění, že mjr.  

Jakub Koutný bude zařazen mezi ty, kteří budou rehabilitováni. Prosíme však, 
abyste měla malé strpení, neboť rehabilitace si vyžádá delší dobu vzhledem  
k velkému počtu žadatelů!“

 „Malé strpení“ trvalo neuvěřitelných dvaadvacet let, protože L. Svoboda, 
jako mnohokrát před tím, svůj slib nesplnil. Vyšší vojenský soud v Příbrami 
zrušil původní rozsudek bývalého Státního soudu v Praze ze zákona až na 
svém zasedání 12. prosince 1990. Krátce před tím již ministr národní obrany 
vrátil Jakubu Koutnému in memoriam hodnost podplukovníka a současně jej 
povýšil do hodnosti plukovníka in memoriam, dodává Vališ.

Nyní se vraťme k životnímu příběhu Koutného kolegy Andreje Patruse. Válku 

přečkal ve zdraví a po ukončení bojů se obdobně jako Jakub Koutný vrátil k redak-

torskému životu. Pracoval v Užhorodě, kde s překvapením zjistil, že v roce 1943 

jej Klement Gottwald a další členové strany vyloučili z KSČ. Důvodem měla být 

jeho tajná spolupráce s čs. exilovou vládou v Londýně. Historik Pop k tomu 

dodává: Absurdita obvinění byla nabíledni, spolupráce čs. důstojníka s čs. 
vládou v exilu byla náplní jeho práce, a tudíž žádným tajemstvím. To dokonce 
pochopili i sovětští komunisté a poradili mu, aby jako každý jiný podal při-
hlášku do VKS(b). Patrus už také nebyl občanem Československa, jeho rodná 

země patřila k Sovětskému svazu.

Básník, nyní už ze Zakarpatské Ukrajiny, se tak stal sovětským komunistou  

a v poválečných letech pěl jako redaktor ódy na Stalina a jeho režim. Musel 

proto zažít opravdový šok, když pro něho přišli agenti NKVD. Byl zatčen o necelý 

měsíc později než Pavel Cibere, 12. října 1947, a rovněž byl odvezen do lefor-

tovské věznice v Moskvě. Proč sovětské bezpečnostní orgány potřebovaly uvěz-

nit oddaného komunistu, ukazuje už zmíněný Patrusův poválečný spis. Prvním 

jeho dokumentem totiž není příkaz k zatčení, čímž vyšetřovací spisy obvykle za-

čínají, ale protokol z výslechu bývalého člena československé vojenské jednotky  

v SSSR, sovětského komunisty Michaila Mockaňjuka, který proběhl půl roku před 

Patrusovým zatčením 22. dubna 1947.

Hned úvodní otázka je příznačná: Co víte o protisovětských elementech mezi 
vojáky čs. armády v době jejího formování na území SSSR ve městě Buzu-
luk, Čkalovská oblast? Mockaňjuk poté popisuje, jak se již v prvních týdnech  

Údajný hrob Jakuba Koutného na vězeňském hřbitově v Leopoldově.
Zdroj: archiv Zdeňka Vališe
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existence československé jednotky v Buzuluku, čítající tehdy jen pár set branců, 

šířil názor, že by jednotka měla opustit Sovětský svaz a po vzoru polské Ander- 

sovy armády se přesunout na Blízký východ. Tam měla údajně vyčkat uzavření 

smlouvy mezi Velkou Británií, USA a Německem a pak se podílet na obnově po-

válečného Československa. 

Z rozhovorů s mnohými Zakarpatci bylo zřejmé, že semeništěm těchto ná-
lad byl v první řadě generál PÍKA. [...] Generál PÍKA se za pomoci svého 
podřízeného PATRUSE pokusil identifikovat osoby, jež odmítly počeštění za-
karpatských Ukrajinců. Mezi vojáky se snažil o propagandu odporující poli-
tice Sovětského svazu a jeho přátelských vztahů s Československou republi-
kou, avšak setkal se s odporem vojáků komunistů, kteří žádali nezávislost pro 
zakarpatské Ukrajince a dosažení jejich právního statutu, jenž je historicky  
i národnostně spojen s národy Sovětského svazu. Při rozhovorech s jednotlivci 
se generál PÍKA pokoušel přesvědčit zakarpatské Ukrajince o tom, že žádný 
vztah s ukrajinským národem nemají a jsou si bližší s Čechy a se Slováky. Ak-

tivními šiřiteli těchto nálad pak byli: 
podporučík FANTIČ – správce města 
Sevluše, poručík ŠAFRANKO, poru-
čík VALJO a další, a také Dr. CIBERE, 
který přijel z emigrace z Londýna. [...] 
šířili názory, že československá ar-
máda by se neměla účastnit bojů, že 
Sovětský svaz ukřivdil zakarpatským 
Ukrajincům, kteří byli za překročení 
hranic odsouzeni do táborů, a že byli 
osvobozeni z táborů zásluhou české 
vlády, a měli by proto být vlastenci 
a Československu zachovat věrnost, 
uvádí v protokolu Mockaňjuk.

Co chtěli sovětští vyšetřovatelé sly-

šet, je z Mockaňjukovy výpovědi zřejmé. 

Potřebovali informace o údajné věro-

lomnosti generála Heliodora Píky a jeho 

kompliců v československé vojenské 

jednotce. Psal se rok 1947 a politický boj o moc v Československu vstoupil do 

závěrečné fáze. Na seznamu nepohodlných osob z řad demokratických politiků 

a vysoce postavených státních i armádních činitelů patřilo generálu Píkovi přední 

místo. O sovětské realitě i praktikách československých komunistů toho věděl díky 

pobytu v SSSR a válečné spolupráci víc než dost. Ostatně rok po Mockaňjukově 

výpovědi už Píka seděl ve vězení, československá Bezpečnost ho zatkla 5. května 

1948 a v lednu 1949 byl odsouzen k trestu smrti.

Odsoudit ale bylo nutné i jeho pomocníka Andreje Patruse. Čím si prošel během 

dlouhého vyšetřování v lefortovské věznici, vypovídá přehled jeho výslechů i jeho 

zdravotní karta. Mimo jiné jsou v ní údaje o Patrusově těžkém psychickém stavu, 

záznam ze 4. listopadu 1948 pak hovoří za vše: Vězeň občas leží s očima upře-
nýma na jeden bod, jindy pláče, močil na podlahu, vložil stolici do krabičky od 
cigaret a mazal ji na chleba, prohlásiv, že se jedná o džem. Diagnóza: psychóza.

Andrej Patrus-Karpatský na fotografii z jeho básnické sbírky 
Jedné matky jsme děti vydané v roce 1946 v Užhorodě.
Zdroj: Státní archiv Zakarpatské oblasti

Andrej Patrus krátce po zatčení 
v roce 1947.
Zdroj: Státní archiv Zakarpatské oblasti
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Týž den, kdy se českoslovenští komunisté chopili 25. února 1948 moci, pro-

běhla v místě Patrusova bydliště domovní prohlídka. Příslušníci zabavili celé jeho 

písemné dílo, články, básně i knížky. Dochovalo se pouze to, co bylo použito 

u soudu, zbytek byl rozhodnutím z 10. října 1948 zničen. Vyznačené pasáže  

v zachovaných písemnostech měly básníka Karpatského usvědčit z „ukrajinské-

ho nacionalismu“ a „protisovětského smýšlení“. 

Další „důkazy“ pak dodal „zdroj“ s krycím jménem „Aleksandr“, který půso-

bil u československé jednotky v SSSR. Šlo o domnělé politické intriky, špionáž 

ve prospěch reakcionářů a zneužívání výpovědí propuštěnců z Gulagu k protiso-

větské agitaci. Před nějakou dobou předal PATRUS FIERLINGEROVI dopis 
údajně od skupiny Ukrajinců z Karpatské Ukrajiny. Dopis byl adresován čes-
koslovenské vládě a navrhoval zvolit PATRUSE za člena Státní rady Česko-
slovenska v Londýně, zastupujícího Ukrajince z Karpatské Ukrajiny. Při kon-
trole podpisů na tomto dopise bylo zjištěno, že jeden ze signatářů je uvězněn 
v táboře v SSSR, druhým je bývalý kamarád PATRUSE, který v SSSR vůbec 
nežije. [...] Když do Kujbyševa přijel GOTTWALD, PATRUS speciálně navště-
voval byt bývalého pracovníka VRK (vojenského revolučního komitétu) BOR-
KA, pracujícího na československé ambasádě, a snažil se zjistit, kdo přijel  
a proč? FIERLINGER, LAUŠMAN, BOREK považují PATRUSE za vyzvědače 
reakcionářů a vojenské mise Československa. PATRUSE lze také označit za 
kariéristu a arivistu. Nedávno, když z tábora přijel bratr PATRUSE, použil 
PATRUS všechna jeho vyjádření o táborovém životě k protisovětské agitaci.

Jako důkazní materiál použily sovětské orgány i podklady, které získaly už  

10. října 1946 z Prahy. Svědčí to nejen o systematickém a dlouhodobém úsilí sbí-

rat vhodné informace proti generálu Píkovi skrze jeho bývalé spolupracovníky, ale  

i o možnostech Sovětů ve státní správě stále ještě demokratické Českosloven-

ské republiky. Mimo jiné se v těchto materiálech píše: Před několika měsíci 
byly z Londýna převezeny velmi důležité dokumenty, z nichž je zřejmé, že  
A. PATRUS byl od samého začátku agentem generála PÍKY a reakční skupiny 
generála INGRA.

Vyšetřování skončilo po více než rok dlouhé vazbě v listopadu 1948 a 11. pro- 

since téhož roku byl Andrej Patrus odsouzen za špionáž a další nepřátelskou 

Básně Andreje Patruse nalezené u něj doma při domovní prohlídce byly 
u soudu prezentovány jako důkazní materiál o jeho protisovětském smýšlení.
Zdroj: Státní archiv Zakarpatské oblasti
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V průběhu přezkumu případu Andreje Patruse si generální prokuratura 
SSSR vyžádala od velitele lefortovské věznice v Moskvě přehled výslechů, 
které musel Patrus absolvovat během vyšetřování.
Zdroj: Státní archiv Zakarpatské oblasti
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činnost namířenou vůči SSSR k pětadvaceti letům nucených prací. Poté, co padl 

rozsudek, ministerstvo státní bezpečnosti vybralo pro bývalého československé-

ho vojáka i tábor Gulagu: Za místo výkonu trestu Patruse-Karpatského Andreje 
Michailoviče jako agenta anglické rozvědky je určen speciální nápravně pra-
covní tábor. Jednalo se o takzvaný osoblag, neboli tábor se zostřeným dohledem 

i pracovními podmínkami. (Podrobný popis těchto zařízení podáváme v příběhu 

Petra Zlenka.) Následně Patrus odjel transportem do 6. táborového oddělení 

Rečlagu u města Vorkuta za polárním kruhem. Pokud by trest přežil a stalinský 

režim pokračoval dál, tábor by opustil 12. října 1972.

Po pěti letech v lágru však odsouzenému básníkovi svitla naděje podobně jako 

jeho kolegovi Pavlu Ciberemu: 5. března 1953 zemřel Josif Stalin. Oba někdejší 

Čechoslováci se proto pouštějí do psaní dopisů vysokým stranickým představi-

telům. V květnu 1954 Patrus žádá předsedu rady ministrů Georgije Malenkova 

o přešetření svého případu a propuštění na svobodu. V listopadu téhož roku 

putuje žádost kolchozníků z rodné vsi Tereblja o propuštění Patruse k předsedovi Výpis z rozsudku Patruse Karpatského, na jehož základě byl odsouzen 
k pětadvaceti letům nucených prací v táborech Gulagu.
Zdroj: Státní archiv Zakarpatské oblasti

Vězeňské baráky v jednom z táborů Rečlagu v modelu, který vyrobili žáci základní 
školy ve Vorgašoru – osadě nedaleko Vorkuty zbudované na místě bývalého tábora.
Zdroj: ÚSTR/Adam Oľha

Zbytky velitelství správy táborů 
Vorkutlagu stále stojí ve městě Vorkuta 

v polární oblasti Ruské federace.
Zdroj: ÚSTR/Adam Oľha



KAPITOLA 8: Z VLASTENCŮ VLASTIZRÁDCI

143142

prezidia Nejvyššího sovětu SSSR Klimentu Vorošilovi. V dubnu 1955 pak dostává 

Patrusův dopis i první tajemník ÚV KSSS Nikita Chruščov a o pár měsíců později 

i ústřední výbor.

Z vyšetřovacího spisu je patrné, že sovětské justiční orgány začaly žádost  

o přehodnocení trestu řešit na popud kanceláře Nejvyššího sovětu SSSR v průbě-

hu roku 1954, kdy Nejvyšší sovět požádal generální prokuraturu o revizi případu. 

Stejně jako během vyšetřování v druhé polovině 40. let se i v průběhu revize 

Patrusovy kauzy Sověti obrátili rovněž na české partnery. V lednu 1956 tak ob-

drželi z československého ministerstva vnitra charakteristiku Patruse i citace 

z řady dopisů, jež za války zasílal do Londýna. Tentokrát byly zprávy napsány  

v úplně jiném duchu než před deseti lety. Andrej Patrus v nich vystupuje jako 

poručík československé armády snažící se dostat k jednotce v Buzuluku co nej-

více spoluobčanů internovaných v táborech Gulagu. Ani slovo o špionáži nebo 

protisovětské agitaci.

Nejvyšší soud SSSR proto 20. října 1956 rozhodl o prominutí zbytku trestu. Ve 

zdůvodnění soudního rozhodnutí se mimo jiné uvádí: Obvinění PATRUS-KAR-
PATSKÉHO ze špionáže je založeno na jeho svědectví a svědectví CIBEREHO 
P. PATRUS-KARPATSKÝ v souvislosti s tímto obviněním uvedl, že jako česko-
slovenský důstojník a spolupracovník československé vojenské mise v SSSR  
v letech 1942–1943 posílal členu Státní rady Československa v Londýně 
CIBEREMU údaje o tom, že mnozí českoslovenští občané původem ze Za-
karpatí, kteří emigrovali do SSSR, jsou v SSSR vězněni, a současně žádal 
CIBEREHO přijmout opatření k jejich propuštění a využít je k doplnění 
československých vojenských jednotek na území SSSR. [...] Materiály, kte-
ré měly sloužit pro obvinění PATRUS-KARPATSKÉHO ze špionáže, nebyly 
při kontrole případu objeveny. Skutečnost, že PATRUS-KARPATSKÝ v letech  
1942–1943 předal členovi státní rady CIBEREMU pomlouvačné informace 
o tom, že mnozí českoslovenští občané jsou v SSSR zbaveni svobody, nemůže 
sloužit jako dostatečný podklad pro obvinění PATRUS-KARPATSKÉHO ze 
špionáže.

Dne 24. listopadu 1956 byl Andrej Patrus propuštěn z Gulagu a eskortován 

do rodné vesnice. Podle textu historika Popa pak [...] pracoval v Kyjevě jako 
novinář a překladatel, vydal 10 sborníků básní, publicistických článků a do-
konce i etnografických materiálů. Avšak spojení s novou generací literátů 
již navázat nedokázal a táborový žal a smutek jeho básní byl zase nevhod 
novostalinskému režimu Brežněva. Zůstal osamocený a zemřel téměř zapo-
menutý. Což se událo 9. května 1980 v Kyjevě.

Zpráva velitele 6. táborového oddělení Vorkutlagu 
o invaliditě Patruse-Karpatského.
Zdroj: Státní archiv Zakarpatské oblasti




