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D. S. Lichačev 
 
Solovecké zápisky, které jsem sepsal zčásti na Solovkách a dílem hned po 
osvobození, jsem zašifroval ve zvláštním sešitě. V jejich zaznamenávání jsem se 
rozhodl již dále nepokračovat. První sešit odvezli ze Solovek moji rodiče, kteří mě 
tam přijeli navštívit. (Vytrhl jsem ze začátku sešitu několik stran, abych nezpůsobil 
nepříjemnosti lidem, kteří se v mých zápiscích objevují.) 
 
Na úvod 
 
Před revolucí a ještě zčásti do poloviny dvacátých let existovalo při každé škole 
množství literárních, filozofických, filozoficko-náboženských, zeměpisných a dalších 
kroužků, jejichž účastníci se scházeli v prostorách škol, institutů, univerzity, a pokud 
to dovolovaly bytové podmínky, tak i přímo u vyučujících. 
 
V Cerkovní ulici (dnes Blochinově) se v pátém patře – v podkroví – scházel u Ivana 
Michajloviče Andrejevského kroužek, který se jmenoval Chelfernak, což ne zcela 
úplně vážně označovalo Akademii umění, filozofie, teologie a vědy. Jeho zasedání se 
účastnili žáci, studenti i univerzitní profesoři. Když jsem skončil školu (to bylo v roce 
1923), Chelfernak se přestal scházet. Velkou knihu, do níž se zapisovala témata 
referátů, jména přednášejících i všech přítomných, jsme zabalili do voskového plátna 
a Kolja Gurjev ji zakopal na Krestovském ostrově. Potom proběhlo několik pokusů 
založit nový kroužek, (ruská inteligence se přece tak moc ráda scházela, povídala 
a diskutovala), pod názvem Bratrstvo Serafima Sarovského se uskutečnily dvě nebo 
tři schůzky, ale to bylo vše. 
 
Několik studentů Institutu civilního inženýrství (V. T. Rakov, N. E. Speranskij, 
A. V. Selivanov, A. S. Těrechovko) a univerzity (Ja. A. Michaňkov, D. P. Kallistov, 
P. P. Maškov, E. K. Rozenberg) se začalo přece jen scházet, buď u E. K. Rozenberga, 
nebo v bytě P. P. Maškova, a dali si název Kosmická Akademie věd. Schůzky se 
konaly jednou týdně, cílem přednášejících bylo podat co nejvtipnější referát, v němž 
se snažili přetrumfnout ostatní výstředností svých tvrzení, extravagantním 
vystupováním i nezvyklými úhly pohledu. Ve svém referátu jsem mluvil o starém 
pravopise, „dokazoval“ jsem v něm (na půl žertem, na půl vážně), že se ve starém 
pravopise vyskytují též jisté hodnoty. 
 
Roku 1928 začalo OGPU likvidovat jednotlivé kroužky. Všichni „akademici“ byli 
uvězněni. Spolu s nimi zavřeli 8. února i mě. 
 
Nás, kteří jsme měli co do činění s kroužky, soudili v jediném procesu (mnozí se ani 
navzájem neznali). Za devět měsíců „byl již na světě“ rozsudek – jako spolupachatele 
nás podle paragrafu 58, odstavce II poslali s pěti- či tříletými tresty na Solovky. 
 
Do transportu šla velká skupina lidí. Na Oktjabrské nádraží se s námi přišlo rozloučit 
hodně příbuzných i přátel (lidé se tehdy ještě tolik nebáli). Strážní šermovali šavlemi, 
nadávali a hrubě všechny odháněli. Nastrkali nás do stolypinských vagónů a vyrazili 
jsme. Doposud hrubí a suroví strážní se po cestě chovali dosti zdrženlivě. Dokonce se 
omlouvali: „Za vámi přišla spousta lidí, no a nás je málo.“ 
 
Za tři dny jsme dorazili do Kemu a strážní se opět začali chovat surově – surověji než 
předtím. 
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Zůstali mi zápisky, které jsou pro nezasvěcené jen ztěží pochopitelné. Ty zde 
rozšifrované předkládám. Kulaté závorky jsou původní, v hranatých závorkách 
uvádím dešifrovaná místa a potřebná vysvětlení. Pokud zůstala některá místa 
nečitelná nebo nejasná, píši do hranatých závorek: [nečit.]. Předcházejí zápisky, které 
jsem pořídil hned na začátku, pak následují různé doplňky. 
 
Zápisky uveřejňuji ve stejné podobě, jak jsem je zaznamenal, protože právě tak je mi 
tento dokument drahý. 
 
Úvodní stránky vytrženy. 
 
Ráno neočekávaně osvět[lené] sněhem. Takové svěží – přesně jako nová stránka 
románu. „Ven, dělej“ [křičí stráž v Kemu. Je konec září, začátek října 1928.]. 
 
Nezvládnul jsem se umýt (měli jsme stolypinský vagón, kupé pro šest lidí s mříží do 
chodby, kde chodila stráž, která nás kontrolovala, a tam nás také pouštěli, abychom 
se mohli umýt atd.; v kupé jsem já, Andrej Petrovič Obnovlenskij, Petr Pavlovič 
Maškov, Tolja Těrechovko, Feďa Rozenberg. Zdá se, že Andrejevskij je v druhém 
kupé s D. P. Kallistovem, Arkašou Selivanovem, Koljou Speranským...). 
 
Říká se: „Spěchej pomalu“ (takovou jsme alespoň dostali od kohosi radu). „To je 
pravda,“ pomyslel jsem si, „vždyť jsme sotva přijeli.“ 
 
„Nech to koňovi, ten má větší hlavu!“ – vysmál jsem se sprostým vtipům (v DPZ ve 
Špalerné ulici jsme se vysmívali trestancům, kteří si za každou cenu chtěli 
zavtipkovat). 
 
Vystoupil jsem až za ostatními. 
 
Zaskočil mě zmatek (eskorty okolo vagónů; stráže byly nervózní a chovaly se přísně). 
 
Hrozný křik strážných. 
 
Dostal jsem nový [táborový doprovod]. 
 
Běželi [jsme] rozbředlým bahnem v ruských botách (nezvyklý pocit – teprve před 
transportem jsem v DPZ nazul dobré ruské boty s podšívkou). 
 
Strážný mi shodil koš [z plošiny vagónu] přímo do obličeje. Vysoký vagón (rodiče mi 
dali na cestu skvělý lehký cestovní koš opatřený zámkem na petlici a rukojeťmi. 
Zevnitř všili voskové plátno, aby se nepromáčel. Když jsem po cestě vystoupil 
z vagónu, strážný, aby mě popohnal, kopl mi koš do obličeje. Z nosu se mi spustila 
krev). 
 
Dal jsem si [na nos] sníh a pochopil jsem: „musí se spěchat, žádný klid“. [Starosti:] 
„Co si počít s ostatními věcmi?“ 
 
Vítr, sníh, nízké budovy [sběrná stanice Kem]. 
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Slunce hned mizí, hned vykukuje mezi rychle běžícími oblaky. Iv[an] M[ichajlovič 
Andrejevskij] se mě zastal. [Strážný křičí:] „Stůj – co ty?“ (chceš snad taky přes 
hubu?). 
 
[Ivan Michajlovič:] „Já jsem lékař“ (ale zdálo se, že se polekal hysterie strážného). 
 
Povel: „Po pěti v řad“. 
 
Vůz [na věci – pro celý transport jeden]. „Kdo toho má málo [věcí], ať si to nese 
sám!“ [Křičí strážní.] 
 
Jdeme. Cesta vede podél vody. 
 
Zvláštní krajina – žádná zem. Kameny a třísky. 
 
Ivan Michajlovič šel vpředu, I[gor] J[evgenijevič] [Aničkov] také – vyrovnaný (vždy 
si zachovával neobyčejný klid). P[etr] P[avlovič] Maškov si nevěděl rady s věcmi, oči 
měl plné utrpení. 
 
A[natolij] Sem[jonovič] [Těrechovko] se snažil usmívat se, vtipkovat, (připomínal 
nám, [že je nutné zachovat si] „smysl pro humor“, jako když jsme odjížděli z DPZ. 
Tehdy jsme si uložili chovat se podle pravidel KAN) [Kosmické Akademie věd, 
za členství v níž jsme byli odsouzeni OGPU a dostali tresty od tří do pěti let], [podle 
slibu jsme si měli vždy zachovat smysl pro humor a na život hledět jako na hru]. 
 
Ohromující krajina – rozlehlá, velké šedé nebe, olověná oblaka, vítr, chlad. 
 
Zdálo se, že příroda je mnohem silnější než člověk. 
 
Mystika, asketismus. Když jsem pohlédl na nebe, chtěl jsem shořet stejně jako 
starověrci („antikrist“ [se ujal vlády ve světě]). 
 
Klapají uzávěry [pušek doprovodu – to aby nás postrašili]. Sípavé hlasy: „Hrajete 
nám na nervy?!“ Takhle nás popoháněli. 
 
Vojenské kabáty pleskají o holiny [strážných]. 
 
Chvíli běží, chvílemi čekají na opozdilce. 
 
Skoro pořád v běhu. 
 
Bahno. (Myšlenka: jen se neopozdit.) Modlitba (v duchu pro sebe – uklidňuje). 
 
Brána u drát[ů kemského tranzitního tábora]. Přepočítávání [nečit. šest písmen]. 
 
[Křik stráží:] „Dělejte, do řad po pěti“ [tj. „seřaďte se do pětistupů“]. 
 
Vešli jsme branou do tranzitního tábora. 
 
Obrovský kámen-ostrov [to je kemský tranzitní tábor]. 
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Nízké domy [baráky] – sehnané, jako lidi, na jednu hromadu. (Za dráty se ocitlo 
mnoho vězňů – celý houf mezi baráky.) 
 
Ubohý a nevázaný způsob chování lidí [vězňů], kteří si již zvykli a zabydlili se. 
 
Jistá zvědavost a hrdost „místních“: „to už máme za sebou“. 
 
Dovedli nás dál [patrně, na volné místo za baráky]. 
 
„Přejímá“ [transport] Běloborodov a ještě někdo s ním. 
 
[Běloborodov] vrávorá [svátky jsou nedaleko], tzn. že je opilý, má na sobě 
nepředstavitelně dlouhý čekistický plášť, čepici s širokým dýnkem a štítkem, 
[lemování, límec i manžety kabátu jsou černé – takovou uniformu nosí stráže z řad 
vězňů]. Tady si nevyberete. [Ještě dnes slyším: „Tady nepanuje moc sovětská, ale 
solovecká. Sem noha prokurátora nevstoupila.“ atd.] Tady je L...n! [nečit.]. Chvílemi 
ucouvne [od řady stojících], chvílemi se přiblíží, jakoby nás chtěl rozšlapat, cítí se 
veliký v porovnání s ubohostí lidí, kteří stojí před ním [typický sadista; tak se choval 
i druhý, který přejímal transport – bývalý gardový důstojník Kurilko]. 
 
„V dopisech psát pouze: ‚Jsem živ, zdráv, se vším spokojen.‘“ 
 
A ještě: „Když řeknu vstát, tak vstaneš! Když řeknu lehnout, tak si lehneš, a ani h... 
necekneš“, – následovaly sprosté nadávky – pěkně rým za rýmem. 
 
Vystupování gardového poručíka. Ráčkoval, s Kurilkem mluvil francouzsky; to byly 
zbytky bělogvardějců, kteří seděli ještě v pertominském táboře.1 
 
Běhá se dokola. Běloborodov hrozně řve: „Nožky nahoru!“ 
 
Věci leží na hromadě. 
 
„Hni se, prase!“ 
 
„Já ti dám, nudle z mrtvol budeš žrát.“ 
 
Je mi do smíchu: vše je tak neuvěřitelné. 
 
[Běloborodov na mě s výhružkou:] „On tě ten smích brzo přejde!“ 
 
Zůstal jsem stát v první řadě – zvědavost. 
 
I[gor] J[evgenijevič] se schoval [v zadních řadách]. 
 

                                                 
1 Do zápisků se vkradla nemilá chyba, zřejmě na základě rozhovorů s vězni, kteří ne vždy byli přesně 
zpraveni o svých představených. Náš transport nepřijímal „Běloborodov“, ale Bělozerov. Ani on, ani 
další – Kurilka – nebyli nikdy gardovými důstojníky. Kurilka byl z Moskvy, z důstojnické rodiny. Za 
občanské války sloužil v Rudé armádě a jen jeden měsíc byl u Bílých (zradil). Ale vydával se za 
gardistu a francouzsky uměl několik vět. Musím zdůraznit, že morálně nejpevnější bylo duchovenstvo 
a vojáci z povolání. Mezi nimi nebyli ani tajní, ani se z jejich okruhu nerekrutovali strážní. 
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Rozpočítat [tj. povel po pořádku se rozpočítat]. 
 
Zdraví se s transportem a učí nás odpovídat hlasitě: „Zdar!“ (to křičíme my a Kurilko 
na nás: „Neslyším, neslyším, neslyším. Na Solovkách musí být slyšet! Když 200 lidí 
křičí, tak se zdi sypou“. A ukazuje na dům.) 
 
Sloupy – náčiní na tělocvik – jako šibenice. 
 
A opět nebe tísnící steskem, oblaky, prostorem a nesnesitelnou lhostejností. 
 
Věci leží na hromadě. Mám hlad. Vytáhl jsem z kapsy [romanovského krátkého 
kožichu, který mi koupili rodiče] pečivo a rozdělil se s ostatními. 
 
Zdálo se, že v této situaci nám zbývá jen soucit. A opravdu, hrozný náraz nás srazil 
k sobě [na druhou stranu i v DPZ již byly třenice]. 
 
Vozili jsme tající sníh na sáňkách. [Měli jsme ještě štěstí, že jsme vozili sníh. 
Dodatečně mi vyprávěl jeden chlapec, básník Smelský, že v sedmé rotě na 
Solovkách:] 
 
[Vyprávění Smelského o tom, jak] tahali [umrzlá] těla po kolejích, svištěla, měli 
radost a shazovali [těla] do jam: truhly [s těly] po kolejích dobře kloužou. V jámě byla 
voda. Inženýr skovaný pod madrací [?] Kamínky. [Nepamatuji si, co tento zápis 
znamená. Zřejmě to je jakási hrozná příhoda.] 
 
Ženská rota v kemském táboře. 
 
Dvojité rámy. Obličeje přilepené na skle. Obličeje – s rozpláclými nosy (zřejmě mezi 
námi hledaly přátele a příbuzné – ženy nepouštěly ven z baráků). 
 
Utekli jsme z práce, byla těžká a my jsme byli unavení. Potulovali jsme se, hledali 
něco okolo konzumu [neměli jsme moc peněz a chtěli jsme jíst]. 
 
„Ulice“ zaplavená nečistotami – stoka. 
 
Šedé, ve zmatku pobíhající postavy vězňů. 
 
Mám na sobě romanovský krátký kožich, [studentskou] čepici (naschvál) [rozhodl 
jsem se, že si vezmu modrou univerzitní čepici, aby mě nepovažovali za zloděje] 
a holinky (na které jsem si ještě nezvykl). I[gor] J[evgenijevič] má krátký šedivý 
kabát (přešitý zřejmě z vojenského pláště). 
 
Ivan Michajlovič Andrejevskij a Avenir Petrovič Obnovlenskij mají krátké kožichy. 
 
Anatolij Semjonovič Těrechovko je oblečen do šedého pláště posešívaného z různých 
kousků. 
 
F[jodor] K[arlovič Rozenberg] má na sobě šedivý, ve srovnání s I[gorem] 
J[evgenijevičem Aničkovem] horší, krátký plášť. 
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S námi [ve vlaku] jela [sympatická] Mirija Kazi[mirovna], kterou jsme už potom [víc] 
neviděli, pouze letmo v třetí žen[ské] rotě. 
 
P[etr] P[avlovič] Maškov měl na hlavě klobouk s krempou. 
 
Zloděje [bytaře Ovčinikova] [který jel s námi ve vagónu], strčili, jak jsme se později 
dozvěděli, do samovazby. Třikrát utekl. Měl schlíplý spodní ret; [ve vagóně] vyprávěl 
o Sekyrce. Chtěl jsem mu na samotku donést balíček. 
 
Velmi vyzáblého jsem ho potom potkal v soloveckém lazaretu. [Do lazaretu se dostal 
zmlácený od strážných.] 
 
Konzum byl zavřený. 
 
Vrátili jsme se. Ještě jsme si zachovali zvědavost, to nás po jednotvárnosti DPZ 
[vyšetřovací vězení ve Špalerné – nyní Voinově ulici] zachránilo. 
 
Ukázalo se, že naši jsou v budově divadla na lékařské prohlídce [kvůli zařazení podle 
fyzické náročnosti práce]. Divadlo, to je ponurá stodola, dobrá tak abychom se 
poveselili zde, na tomto pochmurném místě, ne jinde! 
 
Je tu pusto, zima a vlhko. 
 
Čekali jsme ve frontě u doktora. 
 
Dvě lékařky – mladé ženy a jeden doktor. 
 
Ke vzdělaným se chovali se skrývaným soucitem. 
 
Ptali se [kdosi] na povolání. Z nějakého důvodu jsem řekl: „knihovník“, zato 
doktorům – „pedagog“. 
 
Nakukoval jsem do zařazení [tj. pokoušel jsem se zahlédnout, jaké mi přidělili 
zařazení dle fyzické náročnosti práce]. 
 
I[gor] J[evgenijevič] zahlédl, že mám 2. na 3 měsíce [to znamená, že jsem mohl 
pracovat manuálně]. 
 
Potom se ukázalo, že to bylo jinak. 
 
I[vanu] M[ichajlovičovi] dali třetí, stejně jako I[goru] J[evgenijevičovi]. 
 
Bylo trapné svlékat si košili [na krku jsem nosil zlatý kříž; ale lékaři si toho 
nevšímali]. 
 
Vyšel jsem ven – měl jsem hlad. Slunce se klonilo k západu. 
 
Šel jsem k věcem, ale nepustili mě. 
 
Začali nás svolávat. Přepočítali nás. Jeden chyběl. 
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Křičeli na nás, dupali [už byla tma]. 
 
Ukázalo se, že [chybí] Ovčinikov, zloděj-vedoucí. Seděl v samovazbě: poznali v něm 
uprchlíka a strašně ho zbili (ale nesdělili to našemu transportu, právě proto se 
nemohli dopočítat). 
 
Konečně zahulákali: „Vezměte si věci!“ 
 
Po jednom jsme přistupovali k hromadě a vytahovali je. Leckdo nemohl své věci pod 
haldou vaků a kufrů najít. 
 
Znovu jsme nastoupili, ale nyní do řad po deseti. 
 
Přepočítávali nás [mnohokrát]. Prošli jsme branou. 
 
Přikázali zlodějům [těm, kteří nic neměli], aby vzali naše věci. Vzpomínám si, že jsem 
něco dal zloději, který měl na sobě jen prádlo, a slíbil jsem, že mu zaplatím půl rublu. 
 
Hrozný řev [stráže]: „Hrajete na nervy!“ [to proto, že nejdeme dost rychle]. Skoro 
běžíme. 
 
Volání stráží: „Kdo udělá krok vpravo, nebo krok vlevo, budu to považovat za pokus 
o útěk! Ve skupině nebudou opozdilci! Střílím bez varování! Když řeknu ‚lehnout‘, 
tak všichni na zem – do jednoho!“ 
 
Zloději ve tmě nenápadně, za nervního běhu odhazovali koše do příkopů. 
 
Cítil jsem, že nemám sil (vždyť 9 měsíců vězení, bez pohybu, v hrozném dusnu, se 
muselo projevit). 
 
A to přesto, že můj koš nesl zloděj, kterému jsem slíbil půl rubl. 
 
Zoufalá zima. 
 
Opět stejná cesta, most a karanténa [na Popově ostrově; nyní „Ostrov pracujících“]. 
 
[Vítají nás:] „Zdar, 1. karanténní roto!“ 
 
Přepočítávání, a pak se ukládáme na pryčny. 
 
Velitel čety s četařem chytali [vězně] za ruce a nohy a cpali je po jednom na pryčny 
(pouze na boku; jako sardinky v plechovce). 
 
[Nebylo kam si lehnout.] 
 
Tma, sotva jsou vidět vrata od stáje (kam postavili pryčny pro transporty) a dvě úzká, 
jakoby přimhouřená okna. 
 
Stáli jsme 5 hodin v sevřených řadách (chladem). Zloději se třásli (v prádle zimou, ti, 
kteří neměli oblečení, dostali pouze spodní prádlo). Blikaly majáky, Sekyrka 
nesvítila. 
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Severovýchod je blíže k vesmíru. Tam, v tom koutě Evropy a Asie, se vytváří počasí, 
[nacházejí se tam] meteorologické stanice, [dochází] k pohybu ledu. Kosmický chlad 
– přední stráž lidstva. Jako by hvězdy byly blíž a roušky severní záře již již odhalovaly 
tajemství stvoření, aby do lidských duší vstoupil smrtelný chlad, prázdnota a děs 
před nesmírností vesmíru. 
 
Za ostnatým drátem chodil v dlouhém plášti a válenkách strážný, tiše a rychle, tam 
a zpět jako kyvadlo neviditelných hodin, jako píst obrovského stroje. Ne vítr, ale 
přímo uragán nám hvízdal v uších, studený, zledovatělý, nadouval šosy mého kabátu. 
 
Mráz přituhnul, roztálý sníh zledovatěl, strážný chodil stále rychleji, stále rychleji 
běžel tajemný stroj – jen hvězdy stály nad hlavou. 
 
Ukazují cestu? 
 
V raním přítmí bylo vidět molo, a tamodtud, kde měl být Ostrov, připlouval parník – 
Gleb Bokij ([jeho jméno] jsem se dozvěděl později). 
 
Nacpali nás všechny do jedné roty. Nebylo kam si sednout. Sebral jsem své věci 
a vstrčil je pod pryčnu. Potom jsem je dlouho hledal – věděl jsem, že věci jsou to 
poslední, co mě spojuje s domovem (to v tu chvíli bylo to nejdůležitější – pociťovat 
starostlivost rodičů). 
 
Nebylo si kam sednout. Vše ozařovalo světlo jediné slabé lampy. Dusivý zápach. 
Hlava mi žhnula, ale nohy mně [nečit.] studily. [Strážní z řad vězňů] šlehali řemeny 
přes chodidla zloděje, kteří leželi na druhých [horních] pryčnách, kvůli ztracenému 
čajníku. (Čajník nakonec vylítnul z davu, a tak sebranku už dále přes holé nohy 
nebili.) Tlustý velitel čety, Polák, [také vězeň] urážel Andrjuchu [Michaňkova], žádal, 
abychom uvolnili průchod (jak? stáli jsme těsně vedle sebe), a potom se omlouval 
I[vanu] M[ichajloviči] Andrejevskému: „Nás je málo, zato jich [zlodějů] je moc. Měli 
byste být na naší straně.“ 
 
Celé zástupy štěnic lezly (přes ty, kteří spali na pryčnách). O[tec] Alexandr, jeden 
člověk z Kubáně [vzpomínám si na něj: krasavec v čerkesce] a mulla (kteří zabrali dvě 
místa) na jedné pryčně [nás] nechali po řadě odpočinout (Kubánec-Kabardinec nás 
chránil, když jsme leželi, před zloději; na svá místa nás pustili mulla a kněz 
Alexandr). 
 
Postupně všechny, kdo stáli blízko u východu (k těm, co stáli dál, se nemohli dostat), 
brali [z baráku] na práci. Zloději na nás plivali a cvrnkali po nás vši. 
 
V noci [příští noc] přepisovala celá naše skupina při světle lamp [rozumí se že 
petrolejových] na lístky [jako rozpoznávací znamení] tetování [„kerky“], které měli 
zloději po těle. [Bezděčně] jsme přejali rozkazovací tón (I[van] M[ichajlovič] 
Andrejevskij), a tak jsme se najednou ocitli na straně menšiny (jak to po nás chtěl 
polský četař). Na přepis tetování se dal i básník Jaroslavskij. Pošeptal něco [četaři]. 
[Četař silně uhodil pěstí do stolu a řekl:] „Byl jsi tajnej a teď, teď už to bude vědět 
každej.“ 
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Do hrnku jsem dostal čočku (na radu zkušených lidí mi rodiče s sebou dali velký 
hliníkový hrnek – to byla významná rada). Čočka se mi zdála dobrá. Dlouho [potom] 
chutnal čaj po čočce. Hrnek jsem nosil ve [velké] kapse kabátu. Záchod byl venku. 
Vysoký kbelík pokrytý ledem stál za příčkou a kolem svištěl vítr. Kbelík byl ze železa. 
 
Když kbelík jednou vynášeli, vylil ho jeden člověk (vzpomínám si: byl to inženýr) na 
sebe (nosili ho vždy dva, uchem navlečený na tyči, první upadl a všechen obsah se na 
něj vylil). [Inženýr] sklouznul z kopce a než se dostal k baráku, omrznul. (Do baráku 
ho nepustili. Umřel – zmrznul.) 
 
Ma[rii] Kazim[irovnu] odtáhli... Bylo nám to jasné: [k ženichu, k Polákovi]. 
 
Seznámil jsem se s Kabardinci. Lehce kulhavý Chas Bulat Aljuaksilovič. Druhý – 
krasavec s červenými tvářemi. Byli i další – klidní, hezcí, v krátkých kabátech 
a v beranicích. 
 
Spojenectví Rusů a Kabardinců. 
 
Dm[itrij] Pavl[ovič] Kallistov měl na sobě modrý vaťák. 
 
Šli jsme na kopec do stánku – koupil jsem mýdlo v žel[ezné] krabičce [vlastní jsem 
neměl] s pionýrem [obrázek na víčku] a klikvový výtažek [na čaj]. 
 
Byli jsme nervózně veselí a často jsme pohlíželi směrem k Ostrovu: kdo z nás pojede 
(vězně s pětiletými tresty posílali na Ostrov, ty, co dostali tři roky, nechávali v Kemu). 
Věděli jsme, že pojedou ti, co mají pět let. Av[enir] Petr[ovič Obnovlenskij], Ark[aša 
Selivanov] a Nik[olaj] Jevg[enijevič Speranskij] se báli, že zůstanou sami – bez nás: 
to se také stalo. 
 
Mluvil jsem s čínským lékařem [bylinkářem]: měl na sobě široký plášť, dole 
rozšířený, klobouk a na nohách polobotky (byl bohatý, ale na cestu šel v tom, v čem 
ho sebrali). Ukázalo se, že je pravoslavný, „nejlepší člověk na Sibiři“ (tak o něm 
mluvili ti, kteří už něco poznali). 
 
Mezi mullou, Kabardincem a otcem Alexandrem vzniklo až dojemné přátelství. 
Dopřávali nám odpočinek na pryčnách. Čaj na pryčnách – napravo od vchodu (tam, 
kde Kabardinci hájili pro mullu a kněze místa). Dlouhý šedý plnovous (koho, to už si 
nyní nevzpomínám, nejspíš mullův; otec Alexandr neměl plnovous zvlášť dlouhý). 
 
Iv[an] Mich[ajlovič] o nás všech mluvil jako o „svých žácích“. To samé [řekl] 
i Číňanovi. Uráželo to ty z nás, kteří nebyli žáky Ivana Michajloviče Andrejevského, 
jenže Ivan Michajlovič se vždycky rád trochu pochlubil. O. Alexandr mě odkázal 
k O. Nik[olaji] [Piskanovskému] a Jeho Excelenci vjatskému, Viktoru Ostrovidovi 
(řekl, že se o nás na Solovkách postarají, což se také potvrdilo). 
 
Znovu bili lidi (kteří leželi na krátkých pryčnách) přes chodidla. Stavili [„provinilce“] 
na kameny (bez oblečení ve větru). „Provinilci“, kteří se vyhýbali práci, běhali okolo 
sloupu [a museli křičet:] „Jsem podvodník, pracovat se mi nechce a ostatním 
překážím“ (to museli volat bez ustání, až do vykřičení hlasivek). 
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Vynadali Michaňkovovi a Iv[anu] Mich[ajlovičovi], [četaři] řekli: „Jsme přece taky 
lidi“. 
 
Ráno dali dohromady skupinu [vězňů k transportu na Solovky]. V noci jsem spal 
nějaký čas na bobku. 
 
Nazul jsem si válenky a galoše. Táhlo (na nohy; dole byla zima a nahoře horko). 
 
Několik hodin křičeli. Vyvolali všechny kromě Obnov[lenského], Sper[anského] 
a Ark[aši Selivanova]: ti všichni měli tři roky. 
 
Zařvali si a vyrazili i s Kabardinci. 
 
Ráno se vyjasnilo. Předtím jsme nakládali důlní vozík. Vykolejil. Hrozili nám 
karcerem, ale protože jsme šli do transportu, tak jsme se před samovazbou 
zachránili. 
 
Zjednal jsem si nesení kufru [koše na způsob kufru]. Celou dobu jsem dával pozor, 
aby ji ten lump nezahodil nebo neukradl. 
 
Tiché slunečné a mrazivé ráno. 
 
Gleb Bokij byl připravený vyrazit (parník kláštera, [„solovecký“]). 
 
Po řadě shazovali [vězně] do podpalubí. Nadávali. 
 
Zloděje Ovčinikova vyvedli z korekce, kde ho předtím zbili. 
 
Ovčinikov nás popadnul a nedovolil, abychom sešli dolů. Zatáhl nás na plošinu pod 
schody [pod lodní schůdky do podpalubí]. 
 
Stáli jsme dlouho. Nahoru [na palubu] naložili ženy [Marii Kazimirovnu] a ty, které 
jely za svými na „návštěvu“. 
 
Když začali pouštět nahoru (abychom se nadýchali vzduchu; ti, co zůstali 
v podpalubí, se dusili a mnozí zemřeli), nasadil jsem si na pletenou kuklu, která 
v naší rodině byla ještě z dob první světové války, studentskou čepici a otočil jsem se 
ke kapitánskému můstku, kde stála „návštěva“, – „takoví už jsme“. 
 
Moře, kameny. Mizící břeh pevniny. Navždy? Parník řezal vlny, tříštil je boky, 
rozbíjel je v krůpěje. 
 
Objevila se Sekyrka: Ovčinikov nám ji ukázal. 
 
Mrákoty Ivan[a] Mich[ajloviče] [Andrejevského]. 
 
Ukázaly se zdi kláštera. Ostrov vypadal strašně veliký. Vítr, chlad zábl do kostí. 
 
Ovčinikov vysvětlil Moškovovi, jak se mu dostali do kapsy. Znovu nás zahnali do 
podpalubí. 
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Hrozný hluk jak boky drtily tenký led u Ostrova. 
 
[Začali nás vyvádět.] Věci naložili na vozy. [Pomysleli jsme si:] „Aha – bude lépe.“ 
 
Kall[istov] a ostatní šli k vozům vykládat. 
 
Dali nás do 13. roty. [Byla umístěna v Trojickém chrámu, vedle Preobraženského; 
záchod byl v presbytáři – naschvál; ke kontrolám a rozdílení práce nás vodili do 
prostor okolo Preobraženského chrámu.] 
 
[Transport] přijímal kdosi v beranici, šále a v krásných válenkách – bílých, plstěných. 
 
Neznal jsem [ho] – možná [to byl] civilista. Nutil nás, abychom mu jména diktovali 
hlasitě. 
 
Vstup do kláštera Nikolskou branou mne ohromil – chtěl jsem si sundat čepici 
a pokřižovat se. Do té doby jsem nikdy v klášteře nebyl, nepočítám Sergijevo [pod 
Leningradem u Strelny]. Druhé patro [to, které je ve spodní části chrámu]. Znovu 
prohlídka. Nemám už sil, abych koš [znovu] zavázal. 
 
Strašná žízeň. 
 
Sotva jsem se držel na nohách. 
 
Věci složili místo mě. Zjistil jsem, že Miškův [bratrův] řemen ukradli. [Zřejmě nějaký 
štrycák.] 
 
Šli jsme do umývárny [byla za Kremlem a tam je také dodnes]. Ve 13. rotě jsme 
odevzdali věci do dez[infekční] komory. Bál jsem se, že budeme muset odevzdat vše 
a půjdeme do umývárny nazí. 
 
V umývárně jsme byli nezvykle dlouho, ne jako v DPZ [tam, na Špalerné – 10 minut]. 
Pil jsem studenou vodu přímo z kohoutku, trnuly mi zuby. Sebrali nám všechno 
prádlo do další dezinfekce. Nahé nás hnali po studených schodech. Jed hrozné únavy 
nedovolil, abychom se nachladili. Výborná Umývárna č. 2 [Píseň o ní: 
 
Já hodně se soužila, hodně jsem viděla 
 
v umývárně číslo dva, – 
 
na motivy písně Šachta č. 2]. 
 
Už jsem byl samá veš. 
 
Potom jsem měsíc umývárnu neviděl. Umíral jsem od vší. Ve 13. rotě [po návratu 
z umývárny] mě potkal velitel čety, Polák, zavolal si mě k sobě a nařídil mi, abych si 
vzal svých 7 lidí. [Jelikož „svých“ jsem měl více], nemohl jsem vzít všechny. Ostatní 
se na mě zlobili. Nevzal jsem Kallistova, Maškova, Andrjuchu Michaňkova. 
 
Zavedl nás do své místnosti. [Dal četaři 1 rubl.] 
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Vstoupil opilý Čerňjavský, byl předvečer 7. listopadu, a velel „všichni čelem vzad“. 
 
Četař na mě mrknul a nařídil nám počkat. 
 
To Ovčinikov mě naučil dávat četaři úplatky. Naučil mě slovo „známost“, [které tehdy 
ještě nebylo „venku na svobodě“ vůbec tolik známé]. 
 
Při stavbě Filimonovské železnice byl zas mým prvním učitelem „švindlu“ a „systému 
Anrejevskij“ Iv[an] Mich[ajlovič], [když nás odvezli do lesa na jakousi stavbu a my 
jsme museli sochory rozbíjet zmrzlou zem, ukázal nám, jak lehce uhodit tyčí, komíhat 
s ní, aby to vypadalo, jako že rozrážíš zem]. [„Systém Andrejevskij“ zamezoval, aby se 
člověk příliš unavil. Ale to bylo později, vracím se zpět k přerušenému]. 
 
První zklamání v Andrejevském: [chlubil se, že my jsme jeho žáci a on je náš 
„profesor“ atd.]. 
 
Do 2 hodin v noci nás drželi v centrálním chrámu, když pořizovali seznam 
zaměstnání. Soupis dělal nějaký filolog. Z jakéhosi důvodu jsem se představil jako 
paleograf. Zeptal se mě: zda nejsem žák Sobolevského. Znovu jsem k němu zavolal 
všechny naše, včetně And[rejevského]. Neúspěch Iv[ana] Mich[ajloviče] stát se 
pomocníkem lékaře, přestože skutečně lékař byl, psychiatr. 
 
Návrh Jaroslavského [druhý], abych se stal protináb[oženským] lektorem a tajným 
spolupracovníkem [zdá se mi, že Jaroslavskij jím byl též; brzo ho propustili]. 
 
Nemohl jsem jíst: únavou a kvůli vodě, kterou jsem nestřídmě pil v umývárně, mi 
opuchl krk. Ani pečivo mi nešlo spolknout, bolelo to, nemohl jsem polykat. 
 
Lehl jsem si k oknu za [úplatek] 1 rubl. Také Iv[an] M[ichajlovič] a Tolja 
[Těrechovko], který potom odešel. 
 
Ráno jsem se probudil bok po boku s O. Nikolajem Pisk[anovským], kterého nám 
v Kemu doporučoval O. Alexandr. O[tec] N[ikolaj] nás seznámil s Jeho Excelencí 
Viktorem [všichni tito církevní činitelé byli josifljané a neuznávali sergianismus] 
a byl naším duchovním otcem po celý čas až do svého odjezdu z Ostrova. Viděl jsem 
v tom [v ranním setkání s O. Nikolajem, který, jak tak seděl na okenním parapetu 
a klidně si zašíval kutnu, mi hned první ráno po příjezdu na Solovky předal zásobu 
zvláštního klidu] zázrak! [skutečný zázrak]. 
 
Řekl jsem mu [o. Nikolaji] – kdo jsme. 
 
Ivan Michajlovič dokonce podal „zprávu“ 6. rotě [strážní, kde byli všichni staří kněží, 
včetně O. Nikolaje] o své cestě do Optina. 
 
Andrejevskij představil všechny jako: „Mé žáky“. 
 
Tolja se urazil [Těrechovko na to: on nikdy u Andrejevského nebyl a v Boha nevěřil]. 
 
Objevil se i O. Alexandr. Potom pracoval jako kamnář. Dva donašeči [se ochomýtali 
okolo nás]: Venja a [škrt v rukopise]. Ale [o. Alexandr] jim obstaral košile a dával jim 
jíst. Litoval Tolju [i když byl ateista] – je „sirotek“. 
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Tolja říkal: „Budu křesťanem, ne však skrze Andrejevského, ale skrze O. Alexandra.“ 
 
O. Alexandr smiřoval Tolju s Iv[anem] Mich[ajlovičem]. O. Alexandr je Ukrajinec, 
učitel, „měl hodně dětí“ a miloval je. Mluvil sladce a mile, ókal [s ukrajinským 
přízvukem]. 
 
O. Alexandr ani Nik[olaj] nechodili na společné práce, dělali strážné [jako všichni 
staří]. 
 
Potom mě přestěhovali [do 12. roty] a Igor Jevgenijevič obsadil mé místo u okna. 
 
Každé ráno za tmy se při světle petrolejových lamp rozdělovala práce. 
 
Čubarovec-úkolář [hodně se mluvilo o případu strašného znásilnění v Čubarovské 
uličce v Leningradě] vyvolával ze skupiny lidi, kteří byli posíláni na fyzickou práci. 
Každé ráno padala zvláštní jednotvárně vyvolávaná jména. [Pamatuji si:] 
„Šarachudinov“. Zdálo se, že teď zavolají: „Dostojevskij, Fjodor Michajlovič!“ 
Všechno bylo zbaveno jakékoli osobitosti, hlas úkoláře – jeho hrozné vytí – stíral 
veškerou individualitu. 
 
Hodinové čekání: kdo kam půjde [na jakou práci]. 
 
Vzpomínám si na přepočítávání ve 13. rotě. Poslední v řadě křičel: „Sto osmdesátý 
druhý, plný stav po deseti“ [tzn., že jen ve 13. rotě bylo 1820 lidí]. [Lidí později 
přibylo, když k pryčnám přistavili třetí patro]. Jenže někteří ze seznamu chyběli, 
protože zloději, co prohráli v „štosu“ všechno oblečení, se schovávali pod pryčnami, 
aby je nevyhnali nahé ven na práci [i to se stávalo]. Nekonečné přepočítávání, bytí do 
obličeje, sprosté nadávky. 
 
A všude kolem plakáty: „Solovky netrest[ají], ale napravují.“ „Pryč s nadávkami, 
zlodějnou a patolízalstvím.“ 
 
Ráno únava. Kam se podít, když si člověk v noci odskočil na záchod. Spící se srazili 
[a lehnout si už nebylo kam]. Natlačil jsem I[gora] J[evgenijeviče] na sloup [pryčny 
držely na sloupech]. Studený vzduch z okna. 
 
Nahatí zlodějíčci [byli zařazeni] do 8. čety. My [jsme byli] v místnosti pro nakladače. 
Kavkazci, kteří na nás lili čaj [vroucí vodu]; byli na vrchních pryčnách a my na 
dolních. 
 
Věčné vaření [na kamínkách], kradené brambory. 
 
Děsivé zdi chrámu. Ani O. Al[exandr] ani O. Nik[olaj] nechodili na záchod umístěný 
v presbytáři, [chodili na centrální]. 
 
Ráno jsme se myli vodou z hrnku Igora Jevgenijeviče. 
 
Podivně vyhlížel Petr Pav[lovič], kterému ostříhali vlasy [jediný z nás měl na svobodě 
dlouhé vlasy]. 
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Dmitrij Pavlovič navštívil SOK [Soloveckou vlastivědnou společnost]; byla nad 
Svatou [Požární] branou, kde se nad vraty Blagoveščenského chrámu nacházelo 
nádherné muzeum starého ruského umění vytvořené ze soloveckých památek; 
Dm[itrij] Pavl[ovič] si tam chtěl najít práci [vyprávěl tam, že je synem B. Dm. 
Grekova]. 
 
Tolja [Těrechovko] věnoval veliteli čety dýmku, za to, že ho ráno vždy vyvolal z řady 
a vrát[il] ho zpět k jeho rotě. 
 
Návštěva čítárny. Četl jsem tam Rudý več[erní] list a s dojetím jsem vzpomínal na 
Petrohrad: Dvorjanský most za tmavomodrých soumraků, když se teprve 
rozsvěcovala světla. Bylo to tak krásné dívat se na Dvorcové náměstí. Dostal jsem 
dopis od Jeleny Alexandrovny [Lopyrevé]. Zdálo se, že jsem odsouzen navždy, že se 
nikdy nevrátím. Třebaže jsme už tehdy četli verše O. Mandelštama: „V Petěrburgu 
sejdeme se znovu...“ [ale nikdo tomu nevěřil]. 
 
Návštěva Alexandra Ivanoviče Melnikova, vedoucího kanceláře Správního oddělení, 
pobočníka admirála A. F. Kerenského, který mi potom vydal povolení k pohybu po 
celém ostrově – čímž mi zachránil zdraví, jelikož mi umožnil každou neděli dělat 
procházky. Dopis [Melnikovovy ženy, přítelkyně mé matky] Olgy Dmitrijevny muži, 
v němž se zmínila o mně. Melnikovův slib najít mi práci hlídače [nejlehčí práce]. 
Návštěva u Alexandra Arturoviče Peškovského [v kancelářské rotě, zda by nebyla 
práce u něj v kanceláři]. [Peškovskij – příbuzný autora knihy o ruské syntaxi; 
Alexandr Arturovič pracoval v kriminologické kanceláři A. N. Kolosova.] V kožichu 
[v místnosti kancelářské roty se báli, že k nim zanesu vši], nenabídli mi, abych si ho 
sundal; v kanceláři byl Barkušin a vynikající mladý filozof Bardygin [syn 
obchodníka]. Ironický postoj Ivana Michajloviče. 
 
Setkání s Alexandrem Nik[olajevičem] Kol[osovem]. [Tato schůzka – ohledně práce, 
na doporučení Jeho Excelence Viktora Ostrovidova.] Rozhovor na lavičce 
[s některými z nás, s Alexandrem Nikolajevičem Kolosovem, který sám do společné 
roty k nám nechodil]. 
 
Později jsem se dozvědeli: Al[exandr] Nik[olajevič] byl nadšený z Iv[ana] 
Mich[ajloviče] And[rejevského]. 
 
Kolosovův velkopanský kožich a hůlka [dodám ještě – nádherně rozčesaný 
prošedivělý plnovous]. 
 
Vídali jsme se zřídka, když jsme vozili sníh [nemohl nám opatřit práci hned: museli 
jsme splnit lhůtu, kdy jsme vykonávali „společné práce“; jak dlouhá to byla lhůta, to 
už si dnes nevzpomínám]. 
 
Šedý vous, úsměv, stál opřený o březovou hůlku domácí výroby. Mhouření očí – 
symptom doktora Ivanova-Smolenského [jakési nervové nemoci, podle všeho 
hysterie]. Hysterická upřímnost. 
 
Zeptal se nás, jestli už máme za sebou nějaké vědecké práce. 
 
Návštěva [Volného filozofického] sdružení. Cesta do Leningradu. Návrat a čokoláda 
Tip-top od Jeleny Al[exandrovny]. 
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Práci neslíbil [zřejmě Kolosov – nám]. 
 
Místnost s nápisem Nouzový východ na Zdravotnickém [co to bylo za místnost – 
jsetli tam byl Kriminologický kabinet A. N. Kolosova nebo komise, která 
přezkoumávala práceschopnost, – to si nevzpomínám]. 
 
[Připadá mi, že začínám rozumět, co to bylo za cestu do Leningradu, o níž jsem se 
zmínil ve svých zašifrovaných záznamech výše: byl to vedoucí muzea SOK, civilní 
zaměstnanec Nikolaj Nikolajevič Vinogradov, který jel před koncem plavební sezóny 
do Leningradu, navštívil Volné filozofické sdružení, setkal se s mými rodiči, přivezl 
tabulku čokolády Tip-top a také slíbil, že nám sežene práci, o což ho žádal Jeho 
Excelence Viktor.] 
 
Vykonávali jsme společné práce. 
 
Filimonovská odbočka [solovecké železnice: úzkokolejka přivezená ze zrušené dráhy 
Novgorod – Stará Russa]. 
 
Potají jsem vyjednával, abych se dostal od jezuity, lékařského pomocníka [Michaňkov 
s ním hovořil francouzsky]. Lékařský pomocník, Stanislav Kazimirovič, nebo tak 
nějak. Právě on nám dal potvrzení: „Schopen jen lehké práce.“ [Jestli to není zvláštní, 
že zrovna na tohoto jezuitu si dobře vzpomínám. Uměl latinsky, a proto se stal 
lékařským pomocníkem 13. roty. Pochopitelně soucítil s inteligenty. Neveliký, s velmi 
jemným, „dravčím“ profilem a slabými rty. Zdá se mi, že bych ho i dnes poznal. Na 
Solovkách bylo tehdy hodně římskokatolických i pravoslavných kněží.] 
 
Do práce jsme to měli daleko. Káceli jsme les [filimonovská odbočka postupovala 
krok za krokem – dnes už z celé stavby k Filimonově poustevně nic nezůstalo – slyšel 
jsem, že vše zarostlo lesem]. 
 
Slunce a sníh, jako na začátku nového románu. Tak jsem to chtěl napsat. Vzpomněl 
jsem si na větu z Oblomova: „Padal sníh, vločky přikryly vše!“ Jenže v Oblomovovi to 
byl symbolický konec, a mně se zdálo, že s naším příjezdem na Solovky začíná 
všechno znovu. 
 
Seznámení s Michajlovským: vous [později si ho oholil], beranice, zablácené boty 
a jemný hlas. Partyzán-Eser. Za vlády Sovětů byl na svobodě pouze dva týdny a znovu 
dostal 10 let. Měl špatné srdce – podepsal se na něm dlouhý trest. Ke všem se choval 
mírně. Na první pohled bylo poznat staré vojáky a ty, kteří už seděli – vyzařoval 
z nich klid. 
 
Lidé z Východu [ze Střední Asie], oblečení v pláštích. Dřeli se. Nebyli zvyklí pracovat: 
u nich pracují ženy. 
 
Podruhé nás vyhnali – Filimonovská odbočka. Kopalo se „systémem Andrejevského“ 
[o něm viz výše] – po řadě krumpáči a lopatami. 
 
Cesta na Lysý, do lesní obory [byla na ostrově v Hluboké zátoce]. Anglicky rozhovor 
s Igorem Jevgenijevičem – podiv Fedi Rozenberga. Pod Péťou Maškovem se prolomil 
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tenký led. Nutili nás, abychom nosili klády přes vratký led. Les – nádhera. Pramice. 
Drželi jsme se za lano. Do vyčerpání jsme v lesní oboře na Lysém tahali cihly. 
 
Vysvětlení Iv[ana] Mich[ajloviče]: Jsme přece pouze v 3. kategorii práceschopnosti. 
 
Nepoznaný Serebjakov [matka v Paříži, ale, jak se zdá, nebyla umělkyně] pobízel. 
[Proč „nepoznaný“?] [Později jsme se s ním spřátelili. Na svobodě v Leningradě. 
Vyhýbal se nařízení platného ve třicátých letech, podle kterého se muselo odpovídat 
na otázku „věříš v Boha?“, a na kladnou odpověď věřící zavírali, – odjel do 
Petrozavodsku a zmizel.] 
 
V práci jsme jedli čokoládu [ještě z domova]. Chuť chleba na mrazu. 
 
Nejčastěji jsme vozili sníh. Latinizující, francisizující a anglicizující čtyřspřeží. Ig[or] 
Jev[genijevič], Iv[an] Mich[ajlovič], Michaňkov – u žertovného „ved. dvora“ „domácí 
skřítci“. Skloňování Ig[ora] Jev[genijeviče] [„ved. dvora“, „ved. dvoru“, „ved. 
dvorem“]. Ig[or] Jev[genijevič] se s ním přátelil. „Cožpak bych dříve mohl?“ atd.; 
[tj. takto „rovný s rovným“ mluvit s „ved. dvorem“ a přátelit se s ním]. 
 
Igoru Jevgenijeviči se to moc líbilo. 
 
Vozili jsme také na skládku za ženský barák odpad a prasečí hnůj. 
 
[Dodnes si pamatuji, jak odporně páchl prasečí hnůj a od něj potom i my.] 
Rozhovory o následníku ruského trůnu. Kallistov a Feďa Rozenberg kopali hrobečky-
strouhy pro ty, kteří zemřou v zimě – společné jámy ve tvaru příkopů. 
 
Metení sněhu na kluzišti [pro civilní zaměstnance; to vše se považovalo za lehkou 
práci]. 
 
Prof. Klejn, velmi hubený, vařil si sám ve 14. rotě, [brzo zemřel na rakovinu], 
a starožitník, který zemřel na tyfus... Sváželi jsme sníh, který ležel okolo Kremlu, a ze 
zahrady [dolů za Nikolskou zvonici]. Napadlo hodně sněhu. 
 
Do transportu se dostali Tolja Těrechovko a Petr Pavlovič [oba měli tříleté tresty 
a odváželi je na pevninu]. Přiběhli za námi v noci rozloučit se. Běžel jsem za 
A. I. Melnikovem, abych nešel do transportu. Nešel jsem [možná také proto, že jsem 
měl 5 let]. Transport z Anzeru na pevninu – Peklo. V chrámu byli celí nazí [věci jim 
sebrali]. V noci jsme šel na záchod a tam jsem slyšel o „transportu po kolenou“ [to 
odváželi na pevninu] propuštěné moskevské žebráky. (Přežil vůbec někdo z těch 
nahých amnestovaných starců a stařenek?!) 
 
Zprávy o Kondostrovu, kam posílali donašeče. Administrativní odbor bojující proti 
donašečům je odvážel z celého ostrova. 
 
Místnost Melnikova a Vinogradova [jiná] v 6. rotě, kde jsou starci strážní, ale ti jsou 
výš. Melnikov mě přivítal opilý, musel se držet dveří. [Začal pracovat ve Výkopové 
komisi, kterou vedl architekt a restaurátor Nazimov.] 
 
Spolu s Nazimovem [dělali] měření v Golovlenské věži, určovali jsme „Meščerinovův 
průchod“ [kudy vtrhlo Meščerinovo vojsko do Kremlu]. První seznámení 
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s Nazimovem [pro mne velmi prospěšné, jelikož při měření s radostí vyprávěl 
o pskovské architektuře]. Seznámení s Julií Nikolajevnou Danzas – [uralský] kozák, 
„Durová“, „slečna kavaleristka“. Vyprávění Ig[ora] Je[vgenijeviče] o ní, o jejím boji 
s Rasputinem, o její výstřednosti. Seděla jako účetní. 
 
Vinogradov byl v Leningradě [můj dohad výše se potvrdil], ptal se jí – „Zda by nebylo 
místo.“ 
 
S Ig[orem] Jev[genijevičem] jsem četl knihy. 
 
Kontroly o sobotách. „Do řady podle abecedy.“ Do 4 do rána. Zlodějíčci močili na zem 
a schovávali se mezi dveřmi, kde bylo tepleji – byli celí nazí, pouze ve spodním 
prádle. Bití holemi. 
 
Zoufalé volání. 
 
Dlouhé zásuvky kartoték. 
 
Práce bez volna. Místo někoho mě poslali na práci do Zeměděl. druž. Práce 
s vousatým skladníkem-tolstojovcem. 
 
Dobrodruh a blázen Komčebek-Vozňjackij. [Poslali mě k němu na „stálou“ práci.] 
[Lhal] zkazky o letadle do Moskvy, kam ho údajně berou kvůli odhalení kohosi, 
o dopisech, které dostává bez cenzury, o místnosti, kde pro něj stojí klavír. „Oddělení 
pro epizootické choroby“, čistý „podfuk“ [údajná epidemie slintavky a kulhavky 
dobytka v Zemědělském družstvu]. Objednávka mouky s mým podpisem [Jeho 
Excelence Viktor mi řekl, abych už to víckrát nedělal]. 
 
Vařil pro skot z mouky zapraženou polévku [vzpomínám si, že zapraženou polévku 
jsem vařit neuměl, připálila se – připravoval jsem ji v klášterní prádelně na břehu 
Svatého jezera, v chlévech přes cestu řval dobytek hlady, ale Komčebek-Vozňjackij 
nešel]. Říkalo se: slintavka a kulhavka – to tu rozšiřují naschvál, úmyslně. 
 
Sanitář, Estonec, s kloboukem na hlavě [zlobil se na Komčebeka]. 
 
Teploměry kravám pod ocas – sám jsem jim je tam dával; teplotu mají krávy ovšem 
normálně vyšší než člověk; neznamená to, že jsou nemocné. 
 
Jeho Excelence Viktor mluvil o Komčebekovi: mohamedán i křesťan, utekl z vězení 
a přednášel o mezinárodní situaci. Velel [podle Komčebekových vlastních slov] letce. 
 
Holičství v přístěnku, tam kleinovský sen. 
 
Přeřazení některých – Fedi Rozenberga a Volodi Rakova do 12. roty. Výzvy k práci 
v Zemědělském družstvu. Mě nakonec práce tam zprostili. 
 
Úplatky úkoláři [koupil chléb] a Vozňjackému. 
 
Velmi jsem se bál [zřejmě Komčebeka-Vozňjackého]. 
 
Chléb u krav, petrolejové lampy. 
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Naproti, v bývalé klášterní prádelně postavili pec a kotel. 
 
Návštěva u Jeho Excelence Viktora ve 4. rotě. 
 
Seznámení s Bachrušinem a Michnovským. 
 
Z knihy D. S. Lichačev: Ja vspominaju. Chudožestvennaja publicistika, Progress, 
Moskva 1990, s. 63–83 (též in: D. S. L.: Vospominanija, Logos, SPb 1995, 2. vyd. 
1997, 3. vyd. 1999, s. 581–603) přeložil Michal Kosák 
Poznámka pod čarou přejata z: D. S. Lichačev: Stati rannich let, Tver 1993, s. 18 


