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AS: Anastasie Slaněc 

MM: Marie Malíková (dcera paní Slancové) 

JF: Jevgenia/Božena Filippovová, rozená Malíková (vnučka paní Slancové) 

 

[Tak dneska je 30. září 2008, my se nácházíme v Anapě, hovořit budeme s paní Slancovou. 

Dobrý den, já bych vás nejprve chtěl na začátku našeho rozhovoru poprosit, jestli byste se 

mohla představit, říct kdy a kde jste se narodila.]  

MM: Kího ste roku? 

AS: Třináctího roku ...  

JF: Ťisíc devjecet... nu kerak po česki? 

AS: ...dvanáctího máje.  

[A vaše jméno?]  

MM: Á, kerak sa vám menuje, a otčestvo1 nejňi u Čechú... 

JF: Nenene. [...]Nu jak se asi křťila?  

MM: Nu teť má vona familiji2... Sláňec Anastas’ija P’etrovna.  

JF: Slanec, nu, po česki.  

AS: Slanec Stáz’ija nu a P’etrovna ne.  

JF: Nejňi to po česki.  

AS: Po ruski je to, aha, Slaňec Anastas’ija P’etrovna.  

JF: Nu po ruski, a po česki Slanec Stáza, nu.  

AS: Máme otčestvo š? Ne. 

JF: Nu a teť vi... 

MM: Á, teť moje. Ťisíc devjecet třicet prvňího roku, sem Malíková... 

JF: Ma-lik!  

MM: Nu Malik...  

JF: A krak po česki?  

MM: Malík Marije.  

JF: Nu to uš jako po manželovy, a bila Šús. 

MM: A ták sem bila Šúsú, Šús.  

[A maminka byla za svobodna?]  

                                                           
1 jméno po otci 
2 příjmení 
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MM: A mamyŋka bila svobodná Petrú.  

JF: Ne, jakej Petrú, Vondriskú! 

MM: Oj, Vondriskú, to Petrú je ták nazivaly, a Vondrisku bila.  

AS: Taťíŋka bilo zvát Petr... 

JF: Menoval se. 

AS: ...a řikali nám Petrú. A toho jejího sv’okra3 nebo co ...  

MM: Nu, mojeho ďedou...  

AS: Tomáš a řikali jim Tomášú...  

MM: Mojeho ďedouška. 

AS: A voňi bili Šú... (...) 

MM: Nu, a tebe taki powidat? 

[A vy?] 

JF: Nu, mňela sem přimeňí, jo – nebo?  

[Jak se jmenujete? Jméno, příjmení a kdy jste se narodila.]  

JF: Nu já sem se naroďila ťisíc devjecet padesát štvrtím roku, druhího... nu akťabr’, kerak to 

bude po česki akťabr’ [říjen] řijen, druhího října, bila sem Malíku. 

[Mohla byste povyprávět o svém dětství?] 

AS: Vo svojom ďecví?  

[Když jste se narodila, jak to vypadalo tady u vás v český komunitě?]  

AS: Nú moje roďiče, moje babička ešťe, moje babička, roďiče se tadi roďíli a moje babička, 

diš přijeli s Čechoslovákiji, tak jí bilo dvanáct let. A tadi vona uš... žila, tadi žádnej nebil. 

Tadi bili Turk’i na Kafkáz’e, vopše4 v Krásnodarskim kraji bili Turki a Ros’íja je vihnala, a 

pracovat nebilo komu, tak... a Čechi, kerí bili bídní f Čechoslovákiji, tak se sem zaverbovali. 

Woňi tam pracovali u bohačú za kousek chleba, za kousek vobjedu, i... (...) diš Ros’íja 

verbovala, tak voňi se sem zaverbovali. Babijce bilo dvanáct let. A tadi bili, tadi bili jenom 

zemľáŋki5 tureckí a voňi fšechno si strojili6. Pom’iščeňí7 žádní nebili, jenom zemľáŋki. Poňali 

co je to zemľáŋka?[Ano.] Nu tak.  

[Měli jste hospodářství?] 

                                                           
3 tchán 
4 celkově 
5 jednoduché obydlí, zahloubené zčásti do země 
6 stavěli 
7 zde: stavení 
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AS: Kak?8 

[Měli jste hospodářství?]  

MM: Mňely, mňely hospodářství.  

AS: Co mněli? 

MM: Mňely koňe, mňely krávy, prasata mňelý...  

JF: Slepki.  

AS: Mi? Da.  

MM: Slepki, kački, husi.  

AS: A diš mňe bilo sedumnáct let, tak uj‿se načal kolchos. F sedumnácťi letech sem načala 

pracovat f kalchoze. A ešťe sem pracovala, ne f sedumnácťi letech, a na zárabotki9, na Suku10 

bili Armeňi, Hreki, tak sme tam choďili za kousek chleba, za nákej kopejejk11 pracovat, ešče 

nám bilo po patnáct, po šesnáct let. A ch sedumnác let uš se načal kolchos. 

[Do školy jste chodila? Do české školy?] 

AS: A do školi sem choďila jenom do... 

MM: Do... do třeťiho – prvňí, druhej, třeťí kλas12. 

AS: Da, jen tři klasi. A Čech tadi bil...  

MM: Malíček? 

AS: ...strejček Benešofskej. Strejček Benešofskejch, tak von nás nákej mňesíc učil po česki, tak 

trošku já po čéski čtú i píšu. Vot takovej ž... Taková žizň13 bila moje. 

[Jak to vypadalo, když byla kolektivizace?]  

MM: Jak to vypadalo, diž bila koľekťivizacii?  

AS: A diž bila koľekťivizacii jak to vipadalo? Nu...  

JF: Nu, jak to bilo.  

AS:Pracovali sme dóst, jako múj manžel, tak... 

MM: Mamyŋka jemu...  

AS: Jemu bilo asi... 

MM: Mamyŋka jemu brzo umřela a jih bilo asi jedenáʒ‿duš.14. 

                                                           
8 cože? 
9 přivydělávat si 
10 Sukko, osada u Anapy  
11 drobné 
12 třída 
13 život 
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AS: Asi sedumnáct let mu bilo. Tak von, voňi mňeli šesnáʒ‿he... desaťin zemňe. Jeho roďiče 

uš... do kolchozu uš vot tolika mňeli zemňe. A von mušel – a voňi poumírali a jemu bilo kolika, 

nu, ať šesnáct, sedumnáct let a von to mušel fšechno vobďelávat. Mňeli asi tři pári koňí a 

dij‿se načal kolchos, tag von bil tak rát, že se načǝl kolchos, že to muš... že to nemuší 

vobďelávat. (...) Očeň15 bil rát. 

JF: Móʒ byl rát. 

MM: Won řikal... 

AS: Nekomu bil charošij16 kolchos a nekomu... 

JF: Nekomu ňecharošij17. 

MM: Nu, nekerí lyďi, nekerí lyďi jako to, vodbíraly jim i koňe i krávy i fšechno do kolchozu to 

zabíraly18, a nekerí visílaly, že byly boháči, a co, boháči to aňi nebyly, teť sou bohaťejší lyďi a 

sou...  

AS: Kerí nechtěli jít do kolchozu, tak je nazívali kulákama i votsílali je na Sibír. 

[Byli i takoví Češi, které poslali na Sibiř?]  

MM: A vi víte, taťínek mňel sestru v Novorosiku, ona tam byla vdaná a voňi, nu to teŋkrát 

votm’ičaly19 okťabrskou, svátek byl takovej, v nojabru20 to bylo, sídmiho nojabra. I voňi 

přijeli na ten svátek na koňich, na ľiňejce21, von pracoval f kolchoze, strejček Jára, i na... 

poprosil tam u precedáťeľa22, aby jim dal ľiňejku i koňe, že pojede do Pau̯lofki. Nu pobyly 

voňi f Paṷlofce, přijely domú a tam nákej Čech mňel ... mňel fam’iľiju, nu kerak to říct po 

česki fam’iľija? [Příjmení.] Nu, byl taki, von byl sám Čech i mňel fam’iľiji Čech, i von neco 

ho... nemňel rát strejčka Jára i neco na ňej napowidal i voňi jag ho vzaly i do dneska neví 

hde, hde von propat i kam se ďel.23 

AS: A hdo to? 

MM: Strejček Jára Krepsú.  

AS: Aha.  

                                                                                                                                                                                     
14 lidí (v rodině) 
15 velice 
16 dobrý 
17 špatný 
18 brali 
19 slavili 
20 listopad 
21 povoz 
22 předseda 
23 dodnes se neví, kam zmizel a kam se poděl 
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MM: Nu, vzaly ž ho, Čech na ňej napovídal i voňi ho vzaly. (...) Byly rázn’í lyďi, mezi 

ruskejma sou rázní i mezi Čechama i mezi, takže i mezi fšema nacijemi.24 

[Mohla byste povyprávět, jak to vypadalo za války?]  

AS: Co powida?  

MM: Abyste vyprávjely jak to bylo vo vrem’a vojni25.  

AS: Vo vrem’a vojni očeň trudno26, óčeň trudno.  

MM: F štiricet jakím... štiriced druhím či f štiricet prvním k nám přišly, f s’inťabr’ú27 mňesíci. 

Jakim roku přišli k nám Rumíni a Ňemci? F štiricet prvním nebo f štiriced druhím? F štiriced 

druhím, da?  

AS: Da.  

MM: Štiriced druhím. Přišly k nám f s’enťabru a fšudi nám hde co bylo skovaní, fšechno nám 

pozabíraly, a to vite, byl hlat.  

AS: Krávi zabrali... 

MM: Prasata...  

AS: Prasata zabrali...  

MM: Slepki...  

AS: Fšechno zabrali.  

MM: I tak daže na pláňe sme mňely kamenňenej28 plot, tak f tom plóťe hledaly, taghle hledaly 

š’upama29, i hledaly, co je tám. Tak sme tám mňely mísu s povydlem, nu jak to vobešly, že ji 

nenašly, tak nám to vyručila30 ta... tí povydla. To víte, ze švestek uvařená taková merenda. 

AS: Kačani, kukurúzu31 sem mušela... fšechnu kukurúzu co sme sebrali s plánu, já ... mi sme 

mňeli sedumdesát sotek ohorodu32, co sme sebrali, tak fšechnu šem mušela na svojich 

ramenách vodnest až dólu, daleko Ňemcúm. A co sem uspjela33 takle pot střéchu nastrkat ... 

Kačani, jag je střecha, takle tak pot střechu nastrkat, jenom na tom sme žíli34.  

                                                           
24 národnostmi 
25 v době války 
26 těžko 
27 září 
28 na pozemku jsme měli kamenný 
29 bodci 
30 pomohla 
31 palice kukuřice 
32 zahradu 70 akrů 
33 stihla 
34 tím jsme se živili 
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MM: A potom přišly kozáci – nu kozáci, Ňemci, nu jim35 Ruskí byly mezi ňima, vza... vzali je 

do pľena36 a mušeli jim sloužit. A k nám na kva... nu, oficíri37 mladí. Jednomu bylo asi třicet 

rok... let, Emil se mu menovalo, a druhej byl drobet starší, byl Igonga, to já sem, bila sem 

ešče, mňe bilo asi sedum let.  

AS: Deset let ťi bilo.  

MM: Deset?  

AS: Da, da.  

MM: Nu deset let mňe bylo. I voňi... i ten(h)le Igonga zastonal, a von byl takovej nevelkej 

of’icér, i powidá: mamyŋko, skovejte to... a won byl Čech a byl u Ňemcú, nu vzali ho do 

armiji i tak i vostal u Ňemcu, vojna ž je vojna, a powídá: dejte mňe pot, pot postel pitel 

z nečím abi to... voňi ke mňe nepudou. Tak... babyčka vzala i pitel pšeňici mu tam položila, tak 

tuhleta pitel pšeňice nám tak i vostala, tak nás vyručily. I byly, mezi ňima byly pjekní i škaredí 

i všelyjaki. Každá, každá náci má pjekní i škaredí, ja už sem to powidala, nu tet to ešče jednou 

tak powidam.  

AS: Óčeň trudno nám bilo při Ňemcích.  

MM: A potom už asi prošel s’inťábr mňesíc, akorát přez rok38 nás naše osvoboďily, Ruskí. 

Tak to. Střílely hodňe.  

JF: Září bude to, s’inťabr’ eto39 září.  

MM: Nu i takže če... přez rok nás osvoboďily vod Ňemcú. 

[Takže Němci tady byli rok?]  

MM: Rok... byly tadi – nu u nás vječinou byly Rumíni. 

[Co jste museli dělat, když tady byli Němci třeba?]  

MM: Nu, hoňily nás...  

AS: Vi ste ve Varvarofce nebili?  

MM: Ne.  

[Dnes jsem tam byl.]  

AS: Bili?  

[Teďjsem přijel.]  

                                                           
35 zde přeřeknutím místo i ‘a’ 
36 zajetí 
37 důstojníci 
38 po roce 
39 to je 
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AS: Z Vavarofki?  

[Z Pavlovky.] 

AS: V Varvarofce bili boľšinstvo40 Ňemci a f Pavloṷce bili Rumíni. 

MM: I za malejšu...41  

AS: Stá... a voňi stáli42, žíli tam.  

MM: A teta moje byla mladá a byla f parťizánách, a parťizani... řikalo se jí Fána Šúsu. A 

parťizani jí posláli na razv’etku43, nu a jí nehdo uvyďel a dones to44, že vona je tadi, i jí vzaly 

i taki po dneska žádnej neví hde vona je. Taki ji asi roztřílely Ňemci, možná ji tam i pytaly45 

nebo co ďelaly, nu v opšem46 to, propadla47 vona. Vot takoví to bilo. 

AS: Da. A parťizáni nevjeďeli, že tam Ňemci mají karaul48 i vihruzili se49 na břech a Ňemci je 

pozabírali.  

MM: Kerak?  

AS: A tam je... jedenáct človjek postříleli, i tam je takovej jako pamjatňik50, takovej nu hrop 

jako vistrojenej51, a Kaľiňina chťeli vzít živ’jom a von se nedal vzít i pojtrnul se hranátov52. I 

voňi ho tam zakopali i napsali tam, že to bil nastojašči53 vojín, že se nedal do ruk, to Ňemci 

tak...  

MM: Postavyly mu kříš.  

[Němci?]  

MM: Ňemci mu postavyly kříž za to, že von tak h’erojski poh’ip54. To kerak, Kaľiňin S’em’on, 

a vot otčestvo nevim.  

[A kdy se to stalo?]  

MM: A vo vrem’a akorát diš tadi byly Ňemci, diš tu...  

                                                           
40 nejvíc 
41 za sebemenší (nedořečeno) 
42 byli ubytováni 
43 na výzvědy 
44 udal ji 
45 mučili 
46 zkrátka 
47 zmizela 
48 hlídku 
49 vystoupili 
50 pomník 
51 postavený 
52 chtěli chytit živého, ale on se nenechal chytit a odpálil se granátem 
53 skutečný 
54 zemřel jako hrdina 
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AS: A co to bilo?  

MM: Nu Kaľiňin, postavyly mu kříš, dřevjenej.  

AS: A da, postavili mu kříš, nu a naši mu postavili potom, diš naši přišli, postavili pámňatňik, 

tam stoji do dneska. Móžeťe posmotr’eť55.  

MM: A v Varvarofce hodňe... 

AS: Pusť Voloďa56 vas podvez’ot posmotr’eť pamňatňik etot.57 

MM: A eto, hodňe rostřílely takovejch i povjesily, počitaly58 je, že voňi sou pr’edáťeľi, že 

předávaji Ňemci, že mají jít za Ňemce a dou za Ruskich59, tak je kolik, asi jedenáct človjek 

povjesily, vokolo školy vysely asi celej tejden ti, ti mladí lyďi. A potom s’ém’iji60 taki kerí byly 

f parťizánach lyďi, tak mojeho strejčka ženi povje... rostřílely sestru její Ľus’u, mámu její, 

bábušku...  

JF: Babičku, bábu...  

MM: Nu, babyčku i dvje ďeťi, Aľika i – oj, a holčič...  

JF: Áločka.  

MM: Áločka.  

AS: A čí to?  

MM: Šúsu strejčka Pávľi... strejčka Ťímy.  

AS: A Chalupú mňeli céru, voňi mňeli hodňe ďeťí, nu nejmlačí céra mňela komsomoľca, za 

komsomoľca višla zámuš61 a Ňemci za to, že vona mňela komsomóľca, (v)zali celou simju62... 

JF: Roďinu. 

AS: I strejčka i tetu i mámu i tátu i babičku i ešče jednoho strejčka...  

MM: I malyŋkou holčičku, bylo jí asi... aňi rok.  

AS: Dvje sestri i fšechni vezli do sadú... vi ste v sadech nebili ešče, nebili f Supsechu63? (...) 

Pusť Voloďa vas podv’ez’ot.64 

MM: A von muší ject domú, von muší ject domú.  

                                                           
55 prohlédnout si 
56 Vladimír Pukiš, autor knihy Češi severního Kavkazu (2010). 
57 Ať vás Voloďa odveze, abyste si ten pomík prohlédl. 
58 považovali 
59 mají podporovat Němce, ale hlásí se k Rusům 
60 rodiny 
61 vzala si komsomolce (člena komunistického svazu mládeže) 
62 zatkli celou rodinu 
63 Supsech, osada u Anapy 
64 Ať vás Voloďa odveze. 
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AS: A-a... I otv’ezli ich tuda, nu kilom’etra tr’i eto ot Varvarofki, i vikopali tam jamu i fs’eh 

živ’jom tam položili i zakopali živ’jom.65 (...) Za to što, za to što ona bila zámužom za, za 

kamsomoľca.66 Očeň trudno bilo vo vo vr’em’a vojni. 

MM: Uš se to fšechno zapomen... zapomíná, uš tolyka let to prošlo, a ťem boľeje67 já sem 

byla, deset let mňe bylo, tak co sem si zapomatovala, to si fspomínám i powídám vám to. 

MM: A možná to nenáda68 psát.  

(…) 

AS: Tak toho zabili svoje...  

MM: Nu, svoje.  

AS: Svoje. 

MM: Diš se načal kolchos. 

AS: Von bil kladofš’ikem69 a... nu, bila holodofka70 a von vidával...  

MM: Produkti71.  

AS: Chleba. Bili peka... dva bili pekaří a von jim vidával mouku a voňi pekli chleba a ten 

chleba tranžírovali72, rozumíte tranžírovali? nu rozdá...  

MM: Napravo nalevo dávaly.  

AS: Da. 

JF: Prodávaly možná, dávaly nekomu za peňíze...  

AS: A von to na ňe řek a potom bila taková holodofka, že liďi umírali.  

JF: Hlad byl.  

AS: I voňi se báli, že je budou souďit, i vodešli f Tunelní hóri73. Vopkrádali liďi ti dva pekaří, 

a von... nu, chťěl ject na závod74 do Novorosika pracovat, že tam bude lechčejc prožít75. I jeli 

                                                           
65 A odvezli je tam, asi tři kilometry od Varvarovky, vykopali tam jámu a všechny tam zaživa shodili a zařiva 
zakopali. 
66 Za to, že byla provdaná za komsomolce. 
67 navíc 
68 netřeba 
69 skladník 
70 zde: hlad 
71 potraviny 
72 mrhali 
73 hory v okolí železniční stanice Tonnelnaja nedaleko Anapy  
74 továrna 
75 přežít 
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podvodi v Rájefku76 a voňi si sedli, abi podvest choč drobet77 pješki, daleko jít, i ešče jedna 

holka s ňím, a diš přijeli do Tunelní... vi ste tam bili, f Tunelnaj?  

[Nebyl.] 

AS: Ne? Diš přijeli do Tunelní, tak von povídá, poť je... pudeme do Tunelní, možná na neco si 

sednem78, a vona bila ďévočka a von bil už muskej, vona se bála s ňim. Vona poidá: né, já 

pudu pješki, a von šel i akorát na ti pekaří napat79 i voňi ho tam zabíli. Co mu ďelali, i vjesili 

ho na strom, i voči mu vipíchali, i nos mu votřezali, izďivali se nad ňím80, i našli ho tam až za 

pjet dňí. A vopš’e81 šla ženská z mušskím i viďeli to, a potom šla ženská... 

MM: Seďela f kusťe82. 

AS: Uš sem to zapomňela, že vona bila holá83 a muskej sundal plášč a dal jí, tej ženskej, plášč 

a vona bježela do Rájevki i zajevila84 to a jeho až na pátej den našli. Tak to nebilo vo vremja 

vojni.  

MM: Nu vo vrem’a diš se načal kolchos.  

AS: Vo vremja holodofki uš f třicet...  

MM: Nu to už bil kolchos.  

AS: F třicet třeťím roku.  

JF: Kaľekťiv’izacija byla, da?  

AS: Da.  

(...) 

MM: Arm’iji sozdával hdo?85  

[Svoboda.] 

MM: Svoboda, v arm’iji Svobodi byl.  

AS: Múj muš vojeval diš Svoboda přešel hraňici ze svojím vojsk’em k nám. Možná to slišeli 

ste. Da? 

MM: Povidejte! 

                                                           
76 fůry do obce Rajevskaja mezi Anapou a Novorossijskem 
77 aby se svezli aspoň trochu 
78 nasedneme 
79 narazil 
80 mučili ho 
81 vlastně 
82 křoví 
83 nahá 
84 ohlásila 
85 Kdo formoval armádu? (míněna československá jednotka pod velením Ludvíka Svobody) 
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AS: Svoboda...  

MM: Povídejte! 

AS: Svoboda přešel hraňici k nám, tak múj muš popat k ňemu vojákem86, vopš’e87 sebírali po 

fs... fs’em frontám Čechi, ros’ijski Čechi i... ros’ijskije Čechi, i potom voňi vojevali88 se 

Svobodou. Pomňi... slichali Svobodu?89 

[Da, da.] 

AS: Vot voňi vojevali so Svobodoj90 až do konca vojni... 

(...) 

AS: Možeť vám p’esňu kakuju sp’eť?91  

JF: Písňičku biste řekla, a to p’esňu sp’eť, písňičku náku.  

[Můžete, zazpívejte.] 

[píseň 30:59-32:40] 

AS: Ale uš sem zapomňela. 

[A co to je za písničku?]  

AS: Co to je za písňičku? Nu, písňička...  

JF: Jak se menuje? Pro Pavlofku92, pro Pavlofku!  

AS: Pro Pavlofku, da. 

JF: Vo Pavlofce, hde voňi bidleli, tadi vosum kilometrú vocať. 

AS: ... chudá, já nejsem žádňímu trojňíček dlužná. 

JF: Pavlofka a dal Varvarofka, tam Češi dřív bidleli.  

AS: [pokračování písně, 33:10-34:05] 

[A kde jste se písničku naučila?]  

AS: Oj já jich umim aňi ščotu nevim93, jenže už nepomatuju. 

JF: To oňi dříf takle asi večír seďely a vodrhávaly péři na peřini, na tidle, na peřiŋki i spívaly.  

MM: Na svarbách to spívaly, tueti písňički.  

                                                           
86 přidal se k němu jako voják 
87 vůbec 
88 bojovali 
89 Pamatujete si (nedořečeno), slyšel jste o Svobodovi? 
90 se Svobodou 
91 Třeba bych vám zazpívala nějakou písničku? 
92 o Pavlovce 
93 nespočet 



BP 
Klára Jelínková 
přepis nahrávky 2018 
Idiolekt paní A. S. z Varvarovky u Anapy 
 

   
 

JF: Teť uš to neňi, a dříf to bilo. 

[A vy jste se taky naučila písničky?]  

JF: Ne, písňički já ne, mluvyt já š... jak sem bila malá furt, nu psát číst drobet tak jo. Já sem 

ňemeckej učila a tam ž bukvi94 sou...  

[píseň 34:50-35:40] 

AS: Štọ... víte co to je štọla? Da, da? Štolou zavázaná u báťuški95. A ešče... 

[Ještě znáte nějakou?] 

[píseň 36:00-38:24] 

[Vyprávějte, jak jste se seznámila se svým manželem.] 

AS: Kak? Jak sem seznámila? [No, jak jste se poznali.] Ja š, mi sme bili známí dávno a to š já 

mam, sem mňela druhího, to je její otčim96, tuhleto. A tot co... (...) tot co v Tunelnej zabili, to 

bil její otec, a todle je její očim. Nu von bil pjeknej očeň, očeň mňel rát, neobížal.97  

[A on byl taky z Pavlovky?]  

MM: Mi sme bili v Varvarofce. 

[Aha, tak z Varvarovky?]  

MM: Da, a von byl f Pavlofce.  

AS: Já sem se roďila v Varvarofce, a diš sem do Pavlofki přišla, bilo mňe dvacet dva. 

[A poznali jste se v Pavlovce?]  

MM: Ne! Ďedoušek, táta její, byl kovář, a von přivážel k ňim kovat koňe, nu a tam š dvúr 

nevelkej, znaly se z ďectva98 ešče, bili mladí, i tak...  

AS: V Varvarofce bili večeriŋki99, muzika. Muzika, rozumíte? I voňi choďili k nám k múzice, 

pavlofskí choďili hodňe k nám k muzice. Hnedle každej rás100, protože f Pavlofce málo mňe... 

mňeli muziku a přicházeli k nám s Pavlofki do Varvarofki, tagže znakomstvo101 bilo... 

[Takže vy jste se vdala během války, nebo po válce, potom podruhé?]  

MM: Né, babička se po... podruhí vdala f třicet pátím roku.  

[Aha, to bylo podruhé.]  

                                                           
94 Učila jsem se přece německy a tam jsou písmena (podobná). 
95 kněze 
96 nevlastní otec 
97 neubližoval 
98 od dětství 
99 večírky 
100 pokaždé 
101 seznámení 
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MM: Podruhí, da. Taťíŋka mího zabyly třicet třeťím a já sem třicet prvňím. Mňe bylo púl 

druhího roku, diž ho zabyly. Vot, a potom vona si ho vzala třicet pátím roku.  

AS: A za stolem na svadbje spívají [píseň 41:25-42:45]. 

AS: Eto za stolem připívají žeňichovi a nevjesťe.  

[Slyšel jsem, že máte hodně českých knížek.]  

MM: Českí kňíški máte?  

AS: Čes...  

MM: Motlidbyčki víc vona má.  

[Umíte číst česky?]  

MM: Umí.  

AS: A uš teť málo čt..., uš teť nečtu. Eše rok dva nazat... 

JF: Naspátek. 

AS: ...čitála fs’o vremja. 

JF: Četla sem. 

[V Čechách jste někdy byla?] 

MM: Ne, ne.  

AS: Já nebila, voňi bili s mojim manželem, bili. I von bil dvakrát a voňi bili s ňím taki a já... 

JF: Dvakrát nebil, jednou von byl.  

AS: ... já sem mňela matku starou a nemola sem ji nechat. 

JF: Von jednou byl a já sem dvakrát byla.  

AS: A chťelo se mňe podívat.  

[A co jste věděla o Čechách?]  

MM: Co ste vjeďela vo Čechách? 

AS: Co sem vjeďela, ňic sem nevjeďela. Tam, tam pavlofskí sou, ešče teť sou. Roďiče jejich 

poumírali a voňi tam ešče sou, i ďeťi i vnuki i pravnuki ešťe sou tam.  

[V Čechách?]  

MM: F Čechách – nu, uš tam ďeťi a pravnuki se roďily š tam, vnuki a uš tam, s naší strani, to 

je ten Vena Dolejškú a potom Božeŋka Risú, a kerak mňela Lída familiji? 

JF: Hraďilikú, Hraďilikú  

MM: Hraďiliku Lída.  

JF: V Kraloupech vona...  

MM: To sou...  
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AS: A hde voňi sou?  

MM: ...ešče se roďily tadi, v Novoros... tadi vona, hde se roďily – v Novorosiku, v Novorosiku 

se roďily. 

[A vy svoje předky znáte? Odkud byli z Čech?]  

MM: Votkut byly (...) vaše babyčka s Čech. Votkut voňi byly? De voňi žíly.  

AS: Já uš nevim. Nevim.  

[A v jakém roce přišli?]  

MM: Oj to bylo ešče její...  

JF: Počkete...  

MM: babijce...  

JF: ...to asi bil nehde rok ťisic vosumset, já nevim jak se to po česki, ne tak řekne, ťisíc 

vosumset šedesátej nehde...  

AS: ... já š povídám, babijce bilo dvanáct let.  

JF: ... nehde takovej vot, tadi istorija jak je teť, kerak to říct, jezďej a povídají jim to tak nehde 

ťisic vosumset šedesátej rok. Tuoten Hajduk hde je... 

(…) 

MM: ... to je H’ejduk, vot votuť i přijeli voňi.  

(…) 

JF: Nu asi, nu já furt se ptám, kerak mohly přijec‿diš přijižďely z malejma ďetma a daly jim 

zem i korčovaly102 tu zem, ňic nebilo. To možná v leťe na... nevim já, kerak, na práznim misťe 

i bylo to jak...  

[Nevíte tedy, kdy přijeli vaši prababička a pradědeček?]  

JF: Uš prapra...  

JF: Prapra- se polučá103, nu da, prapra-, i votkuť,s jakího jako, po ruski oblasť, a tam okres 

asi v Čechách, jo?  

[Okres anebo kraj.]  

JF: Kraj, asi kraj, s vot jakího kraje, ne s Moravy, nebo ne?  

MM: Ne, s Moravy by byla babyčka Veverkú.  

JF: Nu stejňe byly taky s Moravy, jo? A vot Valoďa neco sebíral. 

MM: Voloďa hodňe sebíral.  

                                                           
102 Tj. mýtili 
103Tj. vychází 
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JF: Nu vot von možná drobet ví, votkuď byly.  

MM: Uš je docela Čechu tadi málo...  

JF: F Pavlofce... 

MM: Tagže to.. už za chvíly aňi žádnej nebude vjeďít ňic.  

JF: V Anapi dočista malo, todle mi, potom napolovyčku nehdo je vdanej za ruskiho nebo žeňil 

se na ruskǝj.  

AS: [píseň 47:50-52:25] Fs’o. 

[Kolik žilo v Anapě Čechů? Kolik v Anapě žilo Čechů dřív?]  

AS: Ňi poňala.104  

(...) 

[Dneska kolik je tady Čechů, co umí česky?] 

AS: Teť uš asi pjet nebo vosum, víc ne v Varvarofce. 

[A tady v Anapě?]  

MM: Co? 

[Kolik je tady Čechů dnes, kteří umí česky?]  

AS: Von se ptá kolik Čechú je.  

MM: Málo, docela málo, tak napolovyčku, to že já sem krovná105 Češka... (...)A to hodňe uš 

poumíraly, kerí tadi byly, tagže uš je Čechú málo.  

[A hodně lidí se vrátilo do Československa?]  

MM: Oj, já to řeknu. Tadi vocať já nevym s Anape, s Pavlofki taki žádnej a s Novorosika 

vodjely do Čech. Vot tueta co moje teta dvojurodná106, tak muš taki sloužil u heňeraly107 

Svobodi i von vostal f Čechách. A taťíŋka diby to neraňilo nehde na hraňici okolo Čech, tak 

to, tag by možná taki vodjel do Čech, a toho apirirovaly108 tadi v Rusku, a strejček Jozef došel 

do, do Čech i tak tam vostal a potom si vyzval s... tu s’imju109, i potom ešče jeden tam, vym – 

Šúsu jeden, taki tam vostal f Čechách, nu i víc já nevim, nu.  

[Ve třicátých, ve dvacátých letech, přicházeli sem ještě další Češi z Československa?] 

MM: Ne, ne.  

                                                           
104 nerozuměla jsem 
105 čistokrevná 
106 nevlastní teta 
107 generála 
108 operovali 
109 zařídil. aby k němu přijela rodina 
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[Já si myslím, že se tam vytvořil nějakej jako kolchoz takový a přicházeli komunisté 

z Československa.]  

MM: Ne, ne, nebilo to takoví, možná já nevym, a – nu, já myslím, že nebylo.  

[Dělali se tady nějaký velký prázdniky110 takový český ranše?]  

MM: Nu dřív byly českí, v Varvarofce svátkovaly a Pawlofce svátkovaly a Vlaďim’irka byla a 

Hlebofka byla, Vas’ílofka byla, hodňe jich takovejch – Kirilofka, M’etchoďejka, eto byly 

fšechno Češi, a teť uš tam uš asi žádnej nejňi taki.  

[A co se slavilo za svátky?]  

MM: Oj, Nový rók, potom eto, nu jako teť sou svátki, kerak – Tří krále, potom před novím 

rokem co je? Pán Ježíš se naroďil.  

[Vánoce.]  

MM: A, Vánoce, Trojice, nu hodňe takovejch svátku bylo. Kerí byly, jakí byly svátki?  

[Vánoční píseň 57:30-58:42] 

[Jak jste u vás slavili Vánoce?]  

MM: Oj, já... při mňe to uš nebylo...  

AS: Ešče vám zaspívám [píseň 58:60-1.01.35]  

MM: To je Tří krále. Todle je Tří krále, vy uš písňičku pletete s třema králema a my spíváme 

pro...  

[píseň 1.01.48-1.03.25] 

MM: Todle konec jest Třech králú, vy ste konec zamňeli...  

AS: Kavo?111  

MM: Tag budu křičet, nebudu. 

[Jak vypadaly Vánoce u vás doma?]  

MM: Jak vypadaly Vánoce? Jak sťe (!) dříf otm’ičaly112 Vánoč... Vánoce? 

AS: Jak se dříf otm’ičali?  

MM: Da, nu jak ste je svátkovaly.  

AS: Nu jak, joločku113 sme ďelali.  

MM: Nu, tak roskázujte114, já š nevym, to bylo ešče dříf, diš choďily i tři krále, diš choďily... 

                                                           
110 svátky 
111 Co? 
112 slavili 
113 vánoční stromek 
114 vyprávějte 
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AS: Tři krále choďili na tře... na...  

MM: Na Tři krále.  

AS: Na kr’iščeňi115, da?  

MM: Da.  

AS: Nu, to bilo posle116 Vánocích...  

MM: Posle Novího róku to bylo...  

AS: Posle Novího roku.  

[A o Vánocích co jste jedli třeba?]  

MM: Na Vánoce co ste jedli, co ste richtovaly117 jíst?  

AS: Koláče. U vás pečou koláče?  

[O Vánocích ne, u vás koláče?]  

MM: Da.  

[A s čím?]  

MM: S mákem, s povydlem.  

AS: Da. Husu f peci. U vás bejvali pece?  

[Dřív ano.]  

AS: Da? Teť uš nejsou?  

[Teď už málo. A na Štědrý den?]  

MM: Na Šťedrej den, co bylo na Šťedrej den? 

AS: Nu já uš sem zapomňela... na Šťedrej den. Nu choďili sme na púlnočňí do kostela a diš 

sme přišli s kostela, tak sme jedli ma... maso. 

MM: Koláče.  

AS: Vopš’e118 do Vánoc sme se posťili a diš sme přišli s kostela s púlnocní, tak sme jedli 

maso, co co sme si na... narichtovali.  

MM: Rozh... rozhovľalis’ aňi.119 

JF: Nu to kerak po česki jináč.  

MM: Nu po česki já newim kerak to.  

                                                           
115 svátek Křtu Páně 
116 po 
117 připravovali 
118 vůbec 
119 navraceli se z půstu 
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JF: Posle diš post120 držeji, post je š po česki post, jo? Tak potom se fšechno jí, jak se to... 

MM: Menuje?  

[Hostina?]  

MM: Á, nu asi hosťina, nejspiš.  

AS: A diš ste bili podrostkama121, koledovali ste? 

[Ne, u nás ne, u vás ano?]  

AS: A u vás koledovali?  

MM: Né. 

[U nás už dnes ne.] 

AS: Nechoďili koledovat?  

[A u vás kdy se koledovalo?] 

[píseň 1:06:15-47]  

MM: Vám nejňi zima? 

[A kdy se u vás chodilo koledovat?]  

AS: Ešče...  

MM: Koledovat hdi se choďilo? Koledovat hdi se choďilo? 

AS: Koledovat?  

MM: Na Novej rok?  

JF: Před Novím rokem.  

AS: Da... já uš sem zapomňela.  

MM: Před Novim rokem koledovat choďili.  

[A kdy jste přestali koledovat?]  

MM: A ešče posle vojni ďeťi choďily koledovat.  

JF: Posle válki.  

[píseň 1:07:25-08:42] 

[Tak já bych se zeptal na Velikonoce ještě.] 

JF: Velikonoce? Vite co je to?  

[Pascha]  

MM: Na pa... na Pásku jakou písňičku umíte? Na Pásku.  

AS: Na Pásku?  

                                                           
120 půst 
121 výrostci 
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MM: Da.  

AS: Zapomňela sem.  

[A slavíte Velikonoce?] 

MM: Slavíme, na krchof se jezďí...  

JF: Na hřbitof.  

MM: Na hřbitov.  

JF: Na hřbitov na to se nejezďi... 

MM: Nu krchof se taki po...  

JF: Ne na Pásku, to diš pomínají.122 

MM: Nu posle pomynek, oj–  posle Páski se jezďí.  

JF: Přes kolyk123 – já uš...  

MM: Přez neďely.  

JF: Přez neďely.  

MM: Da.  

JF: My tadi i po česki i jako, nu i ruski, i po katoľičeski, i po pravoslavnimu (...) U vas taki š 

tam i vejce se barvi.  

[No u nás se ještě barví vejce a u vás? Co děláte na Velikonoce?]  

JF: Nu, barvjejí... 

MM: Taki barvíme. 

[A chodí se na koledu?] 

MM: Ne.  

[A jaký ještě svátky u vás byly?] 

MM: Nu Trojice byla, ešče... ešče nevym, jakí byly. Jen tueti já pomatuju a vostatní nevim. To 

diš nebyl v Anapskej kostel, tak byly jenom rúski kostelɪ a Ruskí otm’ičají po svím, a teť diš je 

náš kostel, já sem choďila taki, dlouho sem choďila asi tři nebo štiri leta. A potom diš sem 

zastonala, nemúžu já choďit. Nás tam bilo heski Čechú a teť uš jenom Miľa, Míľa je tam.  

JF: Fčera bili ste?  

MM: Uš aňi, aňi Roza F’odorovna nechoďí, protože taki stúňe, a vona choďila a dicki diš 

uviďí cerušku, tak povidá: a proč mamyŋka nechoďí? a wona povydá: vona stúňe. Nu, 

choďila by. Choďila by, diž nemúžu.  

                                                           
122 když je pohřební hostina 
123 po kolika dnech 
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JF: Teť i Poláci tam, hodňe Poláku taki choďí.  

MM: Nu Polákú a... Armeni tam choďejí, vi ste byly na službje tadi, ne?  

[Tady jsem nebyl.]  

MM: Nebyly. Mňe se to líbylo, já sem načala choďit diš bil, sloužil nám ten, otec...  

JF: Otec Myroslaf.  

MM: Myroslav Jacek, Polák.  

[píseň 1:11:36-12.58] 

MM: Takoví dlouhí písňički, vona fšechno pomatuje a já nepomatuju uš ňic.  

AS: Takije, takije, takije... s karz’inoj ja, a aňi nam davali polnuju karzinu jajec, 

nasob’irajem...124 

MM: Po česki mlufte!  

AS: A on poňimajet po ruski, da?  

(…) 

AS: Plnej košík vajec nasabíráme.  

JF: To po česki.  

[A u vás bohoslužby byly v českém jazyce? Dělají se teď česky?] 

MM: Hde? Tadi f kostele? Na ruskím. (...) Na ruskím, choď125 byl Polák, choť posle 

Miroslava byl Jozef, von byl Slovák a umřel tadi, potom přileťelo letadlo s Poľš... ne, ze 

Slovakii i zabraly ho tám, to já uš sem při ňom málo choďila do kostela.  

JF: A teť otec Jacek.  

AS: Vaše mamiŋka je živá?  

[Je živá.] 

 AS: A taťínek?  

[Taky.] 

AS: Pozdraveňí jim.  

[Vyřídím.]  

MM: Voňi ž vás neznají!  

AS: Nu aj‿ci, aj‿ci.126  

MM: Wod babyčki Slancú, babyčka Slancú, Stáziŋka se jmenuje.  

                                                           
124 Takové, takové, takové... já jsem s košem a oni nám dávali, plný koš vajec nasbíráme. 
125 zde: ať 
126 tj. ať si 



BP 
Klára Jelínková 
přepis nahrávky 2018 
Idiolekt paní A. S. z Varvarovky u Anapy 
 

   
 

JF: Stáza, Stáziŋka  

AS: Anastázije.  

MM: Nu po česki š to neňí Anastázije.  

[Taky česky.]  

MM: Po česki, jo?  

AS: Nu fs’o, nav’erno.127 

[Já bych se ještě zeptal, když jste byla v Čechách...] 

MM: Byly. 

[Kde jste tam byly? Co jste tam viděly?]  

MM: Co sme koukaly, tu ať roskáže.128  

JF: Nu f Praze sme byly, f Karlovích Varech sme byly. Nové Strašecí, okres Trakovňík, f 

Kraloupech sme byly a ešče hde sme byly?  

MM: Marije... eto, ti...  

JF: Nenene, tam sme nebyly.  

MM: Karlovi Va...  

JF: To uš sem povídala.  

AS: Sestru máte? Aňi bratra?  

[Já jsem sám.]  

AS: Sám? 

JF: A ešče kam sme...  

AS: Málo.  

JF: A kam sme jezďily ešče, já uš nepomatuju.  

MM: Ana, víš, tam bila ta zahrátka taková heská, do lesu sme choďily... houbi... 

JF: Nu to f Karloupech. 

MM: F Kraloupech? 

JF: F Kraloupech asi,h de inde...  

MM: Ne, to ne f Kraloupech, a Božeŋka s námy ze sta...  

JF: Já nepomatuju.  

MM: ...ze Standou.  

JF: F Kolíňe sme byly, f Kolíňe tam. Tam sme byly, moc se nám tam to líbilo.  

                                                           
127 Tak to je asi všecko. 
128 poví 
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MM: Byly sme f Praze. A f Praze sme bili f tej, akorát pochovávaly, tak sme viďely, jak, kerak 

se to nazívá?  

JF: Nu na řbitovje.  

MM: Na řbitovje a potom sme zacházely diš to...  

JF: Nevim kerak po česki.  

MM: Nu diš pochovávaly...  

JF: Nu krim...  

MM: Krim... krimatoria, či kerak se to...  

[Kremace.] 

MM: Aha, tak sme viďely jak... ho votpravovaly do ťich vrat i potom vinášely krabyčku 

s popelem.  

[Já bych se vás ještě zeptal, tady existujou dnes takové spolky krajanské, vy to využíváte?] 

JF: Co to je?  

[Spolek no, je tam Nazdar, je tady Mateřídouška. Organizace Čechů tady.]  

JF: Tadi u nás nejňi...  

MM: Nu v Novorosiku je.  

JF: Nu v Novorosiku choďí, je, a tadi v Anapɪ nejňi.  

[Nemáte. A do Novorosijska nejezdíte ani když jsou svátky?]  

JF: Ne. Nejezďíme. 

[Třeba, že tam je český učitel, to víte?] 

MM: A hdo je tam českej učitel, s Čech?  

[Z Čech.] 

MM: S Čech.  

JF: Ženská, ženská je tam, ne?  

[Teď tam je mladý pán, 40 let.]  

JF: Ne, aňi ňigdi sme tam nebili. Tudi my ne, hdo, tam ves a kam my. (?) 

AS: Ešťe Masopust sme nespivali. 

(…) 

[píseň 1:17:05-46] 

MM: Kolik voňa jich umí, tich písňiček.  

[Teď ještě na závěr bych vás poprosil, jestli byste mohli říct nějaký vzkaz nebo nějaký přání, 

něco takového pro lidi, kteří jednou budou poslouchat tenhle záznam.]  
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JF: Nu pozdraveňí fšem, tam máme přátele129, teťe Božeňe Risu, její nu... (...) jejích, kerak to 

říct, fs’ej nu roďiňe, strejčkovy Venovy Dolejšku, Ľiďe Hraďiľiku, jestli možná uslyšejí nás.  

[A co vy byste chtěla popřát těm co budou poslouchat tenhle záznam?]  

MM: Co povi..?  

JF: Nu co biste chťela přát.  

MM: A, ščesťi a zdraví, samí nejlepší aby mňely zdravíčko fšichňi, i velykej pozdraf. Já 

nemam krasnorečivosť130 takovou, abysem mohla neco takovího povi...  

[A vy co byste vyřídila v Čechách, co byste chtěla vyřídit? Co byste chtěla vyřídit v Čechách, 

vzkázat?]  

MM: Co byste chťely poželat131 f Čechách a pozdraveňí nákí.  

AS: A, co bise... a hdo ž ví, co bisem chťela...  

JF: Abi pokoj byl, aby nebyla válka- 

AS: Uš já ňic nechci, da. 

[Tak jo, tak děkuju moc]  

MM: I vám ďekujeme. 

 

                                                           
129 příbuzné 
130 výřečnost 
131 popřát 


