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Narodila jsem se v listopadu roku 1933 nedaleko Užhorodu, 

kde žili od nepaměti všichni moji předci z tatínkovy i 

maminčiny strany. Jsem Rusínka a upřímně se ke své 

národnosti hlásím. Rusíny byli moji rodiče, sestra i všichni 

před námi. Moje rodná řeč je rusínština, národnost rusínská, 

náboženství řeckokatolické. V životě člověka se mohou 

vyskytnout události, které člověka odvedou daleko od 

domova. Ale každý z nás si sebou odnáší vědomí, kde se 

narodil, jakou řečí na něj mluvila maminka, když začal vnímat 

první slova, jakou řečí se učil modlit a do kterého kostela 

chodil. Na konci druhé světové války byla Podkarpatská Rus 

osvobozená sovětskou armádou. Naše vesnice byla 

osvobozena 28.10.1944, ale zbytek Podkarpatské Rusi byl 

osvobozen o několik dnů později. Bohužel po osvobození se 

naše země stala Zakarpatskou Ukrajinou, řeč ukrajinská, 

národnost ukrajinská a náboženství pravoslavné. Nebyla to 

naše volba, ale nařízení mocného osvoboditele. Nikdy naše 

země nepatřila ke Kyjevské Rusi nebo k carskému Rusku. Už 

v prvním století našeho letopočtu byla nazvána Marcem 

Auréliem Terra Ruthenia a obyvatele, kteří tam žili, Ruthéni. 

Nazvaly je v době, když táhl přes naše území s vojsky do 

západní Evropy.  

Psaní o dědečkovi z maminčiny strany, to jsou vzpomínky, 

které si pamatuji z maminčina vyprávění. Když jsem se 

narodila, dědeček už nežil. Narodil se ve vsi tři kilometry 

vzdálené od té, kde jsme žili my, v roce 1878. Babička se 

narodila také tam v roce 1879. Měli na naše poměry veliké 
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hospodářství s mnoha polnostmi, pár koní, dvě krávy a další 

domácí zvířata. Dědeček byl dobrým hospodářem a dařilo se 

jim přihospodařit další majetek, aby bylo i pro děti. Měli 

postavenou velkou chalupu u silnice. Síň byla prostorná i 

světnice, kde byla vestavěna pec s otevřeným ohništěm, na 

kterém se vařilo. Byla dostatečně velká, přibývaly děti a 

kolébka nikdy nevychladla. Dědeček byl hodný, spravedlivý ke 

všem dětem. Ale na mazlení s nimi neměl moc času. Polní 

práce byly důležitější, živily celou rodinu. Rodina se sešla 

pouze v neděli cestou do kostela a při nedělním obědě. Když 

v roce 1914 vypukla první světová válka, musel dědeček 

narukovat na frontu. Pro rodinu to byla velká rána. V chalupě 

už bylo šest dětí a sedmé se narodilo, když byl dědeček na 

frontě. Koně vojenští páni zrekvírovali pro válečné potřeby a 

babička zůstala bez hospodáře a chyběli i koně. Ale už měla 

sedm dětí. 

 Dědeček tak jako všichni prošel válečnými útrapami, trpěl 

nedostatkem jídla, nedostatečným oblečením a byl také 

několikrát raněn. Nebyly léky, bylo málo doktorů. Ti se snažili, 

jak mohli, ale jakmile se voják trochu pozdravil, už musel opět 

do boje. Díky Bohu se v roce 1918 po skončení války domů 

vrátil, ale už to nebyl ten zdravý statný hospodář, ale invalida. 

Na četná zranění a utrpení na frontě zakrátko zemřel. 

Dědeček vlastně padl už na frontě. Jen nevím, za koho 

bojoval. Před smrtí předal hospodářství nejstaršímu synovi, 

ale ten neměl k hospodářství takový vztah. Pole byla 

zanedbaná, výnosy nízké. Strýc se brzy osamostatnil a vše 
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začalo pustnout. Babička byla udřená, opravdu až k smrti 

udřená, i ona byla bojovnicí, i když jí nad hlavou nelítaly střely 

a bomby.  

Události, které se týkaly naší rodiny, nebo něco podstatného 

v okolí, si pamatuji od svých tří let. To už jsem s maminkou 

chodila za nemocnou babičkou. Už si jí pamatuji jen, jak ležela 

nemohoucí a bolavá. Tety šly do služby, maminka byla vdaná, 

mladší strýcové někde pracovali a nebyl nikdo, kdo by u 

babičky aspoň chvilku postál nebo jí podal hrnek vody. Už 

jako čtyřletá i později jsem za babičkou došla a podržela jí 

studenou ruku a dala jí napít vody. Mohla jsem u babičky 

postát i delší chvíli, ale moje dětská hlavička nechápala, jak 

může babičku bolet tělo, když mě nic nebolí a tři kilometry 

domů jsem přeběhla jako nic. Vidím její bolavé oči pokaždé, 

když jsem otevřela dveře. Hleděla ke dveřím, zda se otevřou a 

někdo přijde. V roce 1938 babička zemřela. Bylo to pro ni 

vysvobození po strastiplné životní pouti. Jsou to smutné 

vzpomínky na dědečka a babičku z maminčiny strany.  

Oba tatínkovi rodiče se narodili v té vesnici jako maminčiny. 

Museli do služby. Dědeček se narodil v roce 1877 a sloužil u 

nás ve vsi na faře. Babička se narodila v roce 1880, byla také 

z chudého pytle, i ona musela do služby. Sloužila u nás ve vsi 

v židovské rodině. Asi při nedělních procházkách, kdy i 

služebníci měli volno a mohli korzovat po návsi přes most, 

který vedl přes překrásnou řeku, která protékala naší vsí. Za 

mostem byla část vsi a také vojenská kasárna. Oba byli chudí, 

ale i chudí se chtějí mít rádi. Po nějakém čase byli oddáni 
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v našem kostele a s tím málem, co měli ušetřeno, spolu začali 

manželovat. Ze služby nikdo nezbohatl a k bydlení si pronajali 

světničku v područí. Začali pracovat v místní palírně alkoholu, 

kde se vyráběly i sladké likéry. Střádali korunku ke korunce, 

jenže z mála se těžko šetří. V roce 1903 se jim narodila moje 

teta a to už byli na to málo co vydělali, tři. Za tu malou 

světničku museli platit a tomu kdo jim hlídal tetičku také. V té 

době od nás odjíždělo hodně mužů do Ameriky, kde doufali 

najít lepší výdělek. S babičkou si plánovali, že by si chtěli 

postavit domek. Domluvili se, že dědeček odjede do Ameriky 

a až našetří více peněz, vrátí se a domek postaví. Dědeček se 

rozloučil s babičkou a malou dcerkou a v roce 1907 koncem 

léta odjel. Začátkem roku 1908 se babičce narodil můj tatínek. 

Porod byl komplikovaný a babičku museli odvézt do 

užhorodské nemocnice. Bohužel, když se z nemocnice vrátila, 

měla kratší nohu a do práce se nemohla vrátit. Z komůrky, 

kterou obývali, se museli vystěhovat, domácí jí potřebovali 

pro svoji babičku. A invalidní babička se dvěma malými dětmi 

musela hledat bydlení. Našli se hodní lidé, kteří jim pronajali 

světničku opět v područí. To málo, co měla našetřeno, se brzy 

minulo. Hospodyně babičce nabídla, že může spravovat 

domácím prádlo a oblečení a za světničku nebude platit. Pro 

babičku to byl dar, a protože na práci byla šikovná, občas jí 

domácí dala nějaký peníz. Nebyl to výdělek, ale když není nic i 

málo se počítá. Žili velice chudě. Velitel místní četnické 

stanice, který se dověděl, jak babička žije, nabídl jí místo 

uklízet na stanici nebo vypomoci v kuchyni. Od velitele to byl 
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spíše soucit, aby babičce pomohl a pro babičku pomocná 

ruka, kterou nemohla odmítnout. Plat byl malý. Dědeček 

z Ameriky se neozýval, nevěděli, zda žije nebo se v té velké 

zemi ztratil. Nevím, za jak dlouho přišel od dědečka dopis a 

v dopise nějaké dolary. Dědeček psal, že má práci, šetří, ale 

nenapsal, zda se vrátí a kdy. Asi za půl roku babička dostala 

opět psaní s několika dolary, ale o návratu ani slovo. Někteří 

muži se už domu vraceli, ale nikdo o dědečkovi nevěděl nebo 

nechtěl mluvit. Až v roce 1939 došel od dědečka dopis opět 

s dolary, šla jsem tehdy s babičkou pro to do područí, kde 

bydleli, než dědeček odešel. To bylo naposled, nevrátil se, 

nepoznal svoje děti, nepoznaly tátu ani děti. A babičce po 

něm zůstala jen bolest v srdci a veliké zklamání.  

Když bylo tatínkovi kolem pěti let, brala ho babička sebou na 

četnickou stanici. Když velitel viděl, že s babičkou chodí i její 

malý synek, povýšil tatínka na čističe bot pro všechny četníky. 

Tatínek se snažil a velitel babičce přidával i nějaký peníze za 

tatínkovu práci. Časem už mohl naštípat dříví a nanosit ke 

kamnům. I tatínkovi se zvyšoval výdělek. Když odešla babička 

pracovat na četnickou stanici, hospodyně, u které bydleli, si 

nechala tetu s tím, že jí bude pomáhat při domácích pracech a 

bydlet mohou nadále u ní. Místo hraní už obě děti byly 

zaměstnané a i jejich malý výdělek byl do domácnosti 

přínosem.  

Babička se rozhodla, že s tím co má ušetřeno a s penězi od 

dědečka, si nějakým způsobem postaví domek. Zašla za 

starostou s prosbou, zda by jí neprodal nějakou levnější 
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parcelu, kde by domek postavila. Věděl, v jakých bídných 

poměrech se dvěma dětmi žije, dal jí zadarmo rohovou 

parcelu v části vsi, kde se říkalo Kamenná. Z obou stran byli 

kamenné uličky a kamení bylo i na parcele požehnaně. To 

byla pro babičku velká pomoc. Mnoho lidí jí nezjištně 

pomohlo. V té době se u nás stavěli domy z vepřovic. Nabídli 

se známí i sousedky a vepřovice na postavení domku nadělali. 

I budování a ostatní práce byli pouze za jídlo, nikdo po 

babičce peníze nechtěl. Jen to, co bylo potřeba koupit, 

zaplatila. I židovští obchodníci, kteří u nás měli většinu 

obchodů, prodali babičce levněji a někdy za nákup ani peníze 

nechtěli. Domek byl postaven. Byla to velká síň se 

zabudovanou pecí na pečení chleba, plotna, na které se v létě 

vařilo, a trouba na pečení koláčů (pekly se jen o největších 

svátcích). Světnice byla také prostorná, dvě okna do ulice 

jedno do dvora. Střecha byla pokryta šindelem a byla 

prodloužena tak, aby nepršelo na zápraží. Strop byl dřevěný a 

podlaha jen udusaná hlína. Studna byla vykopaná na zahradě 

a obložená kamenem. Nebyla hluboká, ale byla na dobrém 

prameni. I v těch nejsušších létech v ní bylo dostatek vody. 

Zahrada byla veliká, mohly se na ní vypěstovat plodiny pro 

domácnost a tráva poskytovala obživu kozám. To vše musela 

udělat tetička a tatínek. Babička se rozloučila s lidmi, kteří jí 

poskytli bydlení. Když už bydleli v domku, babička drala peří 

pro lidi, spravovala, co kdo potřeboval, spřádala ovčí vlnu, 

spřádala koudel na přízi na tkaní prádla tak, jak si kdo přál. 

Tak splácela pomoc těm, bez kterých by si domek nemohla 
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postavit. Ale už bydleli ve svém. Do světnice si pořídila 

nejnutnější nábytek.  

Většina mužů u nás pracovala v lese. Babička se s jejich 

parťákem domluvila, že by mohl tatínek s jejich partou jít do 

lesa pracovat. On byl rád a řekl, že lehčí práce, které je 

zdržují, by mohl dělat tatínek. Udržovat oheň v kolibě, kde 

přes týden přespávali na palandách vystlaných chvojím. Aby 

bylo teplo, když se promrzlí vraceli z lesa. Usušit mokré 

oblečení, pokud měl někdo nějakou kajdu navíc nebo uvařit 

z toho, co si kdo z domova donesl jednoduché jídlo. Tatínek 

dal na četnické stanici výpověď a v deseti letech šel pracovat 

do lesa. Na konci týdne mu každý ze své výplaty dal něco 

málo, ale už to bylo víc, než vydělával u četníků. Tatínek byl 

zodpovědný, pracovitý a udělal i práci, o kterou mu neřekli.  

Moje psaní se má týkat především mých prarodičů, ale kdo by 

to napsal, kdybych se nenarodila já. Maminka se narodila jako 

třetí dítě v roce 1905, musela také do služby. Sloužila 

v židovské rodině, kteří měli již výše zmíněnou palírnu 

alkoholu. Tatínek pracoval jako lesní dělník a i jejich 

seznámení bylo podobné jako u babičky a dědečka. Po 

nějakém čase měli svatbu v našem kostele. Museli si najít 

podnájem, tam se jim narodila moje sestra. V domku u 

babičky bydlela vdaná teta se strýcem a malou holčičkou. 

Rodiče museli nejprve tetu z domku vyplatit a oni si postavili 

domek v jedné řadě s naším, bydleli jsme na jednom dvoře. 

Rodiče se přestěhovali do už našeho domku a tam jsem se 

narodila i já. Babička bydlela s námi, měla u nás výměnek. A 
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to byl pro mě veliký dar a ta nejvyšší univerzita, kterou jsem 

mohla absolvovat. Rodiče se snažili nakoupit co nejvíce 

polností, pro venkovského člověka je pole živobytím ale i 

nikdy nekončící dřinou. Mě a sestru měla na starosti babička. 

Zlobit jsme nesměly, za odměnu nám bylo babiččino 

vyprávění, které nikdy nekončilo. Znala mnoho pohádek, 

pověstí z našeho kraje, vyprávěla nám o době, když v naší 

zemi Turci a Tataři panovali. V létě bylo povídání málo. Jen 

když svítilo sluníčko, babička seděla na zápraží a my vedle ní. 

V zimě už jsme měly my děti i nějaké povinnosti, babička 

pracovat nemohla. Ale když jsme měly práci hotovou, sedly 

jsme si k babičce ke kamnům a babička začala vyprávět. 

Petrolejová lampa se nerozsvěcovala, šetřilo se i petrolejem. 

Pohádky, které nám vyprávěla, byly ty nejkrásnější, které 

jsem kdy slyšela. A byly to pohádky na dva i tři večery, tak 

byly dlouhé. Babička neuměla číst ani psát, ale vyprávěla nám 

vše jako by to četla z knihy. Vyprávěla nám o událostech, 

které se týkaly naší země i našeho kraje, co se událo v okolí, a 

já si vše ukládala do své dětské hlavy. Vím, že moje psaní je 

rozvláčné, ale neumím mluvit ani psát úsporně. Myslím, že 

pro pochopení je vše důležité. Babička znala mnoho bylinek, 

věděla kdy a kde rostou, kdy se sbírají a já ráda chodila s ní a 

drželi jsme se za ruce. Babička říkala, že se jí líp jde, když jí za 

ruku držím. Jen jsem si toho málo zapamatovala, vždyť jsou to 

všechno vzpomínky staré osmdesát let.  

Do výbavy před svatbou si koupila babička malovanou truhlu 

na uložení svátečního oblečení. Na přední straně byly 
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namalované červené růže, po stranách zelené větve, víko bylo 

pouze natřené, pokrývalo se vyšívanou pokrývkou. Vnitřní 

strana víka byla polepena svatými obrázky z pouti a truhla 

měla taky přítruhlíček. Tam byly poklady. Byl tam růženec, 

hromnička, křesadlo, ocílka a troud na rozdělání ohně. A jak 

jsem byla pyšná, když jsem jiskérku dokázala sama vykřesat. 

V truhle měla babička uložené oblečení, které měla 

připravené do rakve a oblečení do kostela. Já se sestrou jsme 

to všechno vynosily na prkna na dvůr. Všeho jsem se dotýkala 

s úctou, protože to byly věci babičky, kterou jsem měla moc 

ráda. Babička začala hůř vidět a stále jí slzely oči. Ptala jsem 

se jí, proč nevidí, říkala, že si oči vyplakala pro dědečka, když 

odešel do Ameriky a nevěděla, zda se vrátí a on se nevrátil. 

Bohužel jsem jí nemohla doprovodit na tu poslední cestu, 

kterou jí odnesli k odpočinku ode všech starostí a bídy, kterou 

prožila. A hlavně jí poděkovat za vše, co mi dala. Tím bych 

měla zakončit vzpomínku na babičku a dědečka, ale já ještě 

musím dopsat zbytek k úvodním řádkům.  

Podkarpatská Rus byla 15.3.1939 obsazena maďarskými 

vojsky. Po vypuknutí druhé světové války Německa proti 

Sovětskému svazu musel náš tatínek jako všichni muži 

z Podkarpatska narukovat na frontu po boku německé 

armády. Útrapy našich tatínků, dědečků byly daleko horší než 

v první světové válce. Byly výkonnější zbraně, větší letadla, 

tanky, kaťuše a nepředstavitelná možnost zabíjet. Když se 

tatínek u Stalingradu dostal s Paulusovou armádou do 

ruského zajetí, muselo se ještě skoro sto tisíc zajatců 
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přesunout do zajateckých táborů a gulagů na Sibiři. Po vzniku 

prvního československého pluku v Buzuluku všichni zajatci 

z Podkarpatské Rusi se hlásili s nadějí, že boj bude lepší než 

smrt hlady, vyčerpáním a pomalým zmrznutím v sibiřském 

zajetí. Dostalo se jim také patřičné odměny. Věděl to generál 

Svoboda, vědělo to i ruské velení, co československý pluk 

čeká. Poslali je za odměnu dobýt Dukelský průsmyk. Nebylo 

to bitevní pole, ale nejkrutější bitva druhé světové války. To 

nebyl boj, to byla jatka. Náš tatínek byl také těžce zraněn a po 

léčení se o holi vrátil jako invalida domu. Díky Bohu, vrátilo se 

jich málo.  

V roce 1946 přišlo z Moskvy povolení, že ti kteří bojovali ve 

Svobodově armádě, si mohou podat žádost o opci pro 

Československo a ze Zakarpatské Ukrajiny odejít. Tatínek 

hned žádost podal a po dlouhém čekání jsme se z naší rodné 

země, z rodné vsi 23.5.1947 stěhovali do země, kterou jsme 

neznali. Pro mě opět cizí jazyk ve škole a pro rodinu starost, 

jak budeme žít v cizí zemi. Těžko jsme se loučili se vším, co 

rodiče mozolnatýma rukama vybudovali a pořídili. Byla to 

naše rodná země, kořeny i hroby našich předků. Loučili jsme 

se sousedy, s rodinou a nejtěžší loučení bylo s babičkou. 

Nechtěla s námi odjet, chtěla umřít doma. My jsme si sebou 

vzali jen nejnutnější věci a strach, co nás v cizí zemi čeká. Vše 

ostatní nechal tatínek přepsat na babičku a ona to mohla dát 

tomu, kdo se o ní postará. Zemřela 29.12.1953 ani na pohřeb 

jsme jí nesměli.  
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Žijeme v době kovidové, nikdo nic o chorobě neví. Jsme 

v Domově chráněni, ale mám velikou rodinu a modlím se, aby 

nás Pán Bůh toho neštěstí zbavil.  

Přeji vám všem, kteří jste pro nás soutěž Polabská vrba 

zorganizovali, především zdraví, veselou mysl, ono bude zase 

dobře!  

 

 

 


