Antonín Vodseďálek a proces s českými učiteli na Ukrajině

Dneska už určitě bude doma tatínek…
Se Zinou Žantovou o marném čekání na návrat odsouzeného otce
a o nelehkém životě české menšiny na Volyni pod Stalinovou knutou

J a n Dvo řá k, ADAM HRADILEK
Paní Žantová, odkud pocházíte?
Narodila jsem se 14. září 1929 v malé
vesnici Česká Krošna na dnešní Ukrajině. Tehdy to byla vesnice asi o 600
obyvatelích, dnes je již součástí města Žitomir na Volyni.
Mohla byste nám říct něco bližší
ho o svém otci?
Můj tatínek Antonín Vodseďálek se
narodil 5. 8. 1899 v Mostě. O jeho mládí toho ale moc nevím. Vím jen, že
studoval filozofii na Univerzitě Karlově v Praze. Po vystudování brzo
odjel do Ruska jako učitel.
Znáte důvod, proč odjel zrovna do
Ruska?
Myslím, že byl velký idealista a nadšenec pro Rusko. Do carského Ruska
se Češi houfem stěhovali již ve druhé
polovině 19. století. Například na
Ukrajině byla velice úrodná půda,
neobdělávaná, a car ji rozdával zadarmo A Češi byli pracovití, a proto se
tam stěhovali, zakládali české obce,
stavěli kostelíky a české školy. Proto
tam tatínek odjel jako učitel.
V kolikátém to bylo roce?
Myslím, že v roce 1926 nebo 1927. Začal učit hned v České Krošně a tam
se seznámil s mojí maminkou Olgou
Procházkovou.
Jak ta se dostala do Ruska?
To nevím. Ale Procházkovi, ti tam žili
už dávno.
Kdy se vaši rodiče brali?

Vzali se asi už před bratrovým narozením. Měla jsem ještě staršího bratra Viktora, který se narodil v květnu
1928. Ale tatínek o rodině domů nepsal. Psal jen o sobě.
Tušíte, jestli navštěvoval Česko
slovensko?
Ano. Jezdil do Prahy pro nějaké knihy
– šlo o politicky zaměřené publikace.
Stýkal se zde například se spisovatelem Karlem Konrádem. Oni spolu
kamarádili, předtím spolu studovali
a všichni to byli levičáci.
V SSSR se ale nezdržoval zrovna
v nejvhodnější dobu. Na počátku
30. let zasáhla sovětskou společ
nost nová vlna represí. Tušíte,
jestli se pokoušel jako řada dal
ších čs. občanů o návrat do vlasti?
Jak Stalin začal s represemi, tak ti, co
mohli, honem utíkali zpět do Čech.
To byli většinou svobodní lidé. Ty ženaté už ale nepustili. Sňatkem asi
získali sovětskou příslušnost.
Máte na otce nějaké osobní vzpo
mínky?
Ne, protože když mi bylo deset měsíců, povolali ho do Charkova. Zavolali
si tam více učitelů, že tam mají nějaké
řízení nebo něco takového. Z Charkova je už nepustili a maminka s námi
zůstala sama.
Měli jste o něm po jeho zatčení
nějaké zprávy?
Já to znám pouze z matčiných dopisů.
On byl nejdříve v Charkově, než ho
odsoudili. Pět učitelů bylo odsouzeno

Zina Žantová (roz. Vodseďálková) se narodila
necelý rok před otcovým zatčením
Foto: archiv Z. Žantové
k smrti, mezi nimi můj tatínek. Ovšem
po řadě intervencí mu dali deset let
nejtěžšího žaláře na Soloveckých
ostrovech. O tom se ale tehdy v naší
vesnici nemluvilo. Tam všichni museli mít pusu zavřenou. Až později
jsem si všímala, že tam vlastně žily
jen děti a maminky a otcové téměř
žádní. Pozatýkali tam, koho mohli. Pro
nic za nic.
Žádala maminka o pomoc v Čes
koslovensku?
Vím akorát, že psala do Čech dědečkovi, protože tatínek mohl napsat jen
jí jednou za měsíc krátký dopis. Napsal pár slov, aby neměla starosti, že
všechno dobře dopadne, aby si hlavně
uchovala zdraví. Tatínek se ale zřej-
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Po manželově zatčení zůstala Olga Vodseďálková (roz. Procházková) se svými dvěma dětmi
sama a bez prostředků. Na fotografii vlevo se synem Viktorem. Stalinův portrét nesměl chybět
ani v dětských jeslích. Pod Stalinovým dohledem Zina (sedící pátá zleva) i její bratr Viktor
(v horní řadě pátý zleva).
Foto: archiv Z. Žantové
mě styděl za to, že se v Rusku oženil
a rodičům o svém sňatku dlouho nic
neřekl. Máma přesto zkoušela psát
dědečkovi, že má s jeho synem dvě
malé děti. Mnoho toho ale nepsala,
protože nesměla. Navíc musela psát
rusky a oni to zcenzurovali. Zřejmě
něco posílala i načerno. Prosila dědečka o pár „dolárků“, které taky chtěla
poslat tatínkovi.
Mohla se s ním ještě někdy setkat
osobně?
V Charkově se s ním ještě sešla. Když
je odsoudili, převezli je do Jaroslavle.
Tam se také jednou sešli. Vždyť mu
tam ještě vezla nějaký balíček – dědeček z Čech vždycky poslal nějaké
peníze a ona za ně něco nakoupila.
Potom, když už se dostal na Solovecké ostrovy, tak byl konec. To už za
ním samozřejmě jezdit nemohla.
Jak jste vlastně přežívali bez otce?
Žili jsme chuďounce. Mě si brávali
sousedi, Češi, na noc. Jednou jsem
spala tady, jednou zase tam. Vždycky
mi dali najíst. Dostala jsem hrníček
mléka, byla jsem celá šťastná. My jsme
totiž ani kravičku neměli. Češi tam
nastavěli chmelnice, sušičky. Za pár
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let tam skutečně ti pracovití zbohatli.
Ale u nás byla hrozná bída. Když mi
bylo necelých osm let, maminka zemřela na tuberkulózu. Pak jsme doslova dřeli bídu s nouzí. Na vychování si mě vzala maminčina sestra, mého
bratra zase její bratr, Jaroslav Procházka. Tetička bydlela ve vesnici Nekraši a tak jsem se tam za nimi odstěhovala. Strýček Djakončuk tam dělal
předsedu kolchozu a městského výboru. Trvalo to ale jen krátce a přišli
si i pro něj. Na to nezapomenu. Byla
noc, když přišli. Zaťukali na okno.
Museli jsme vstát a otevřít. Přišlo
NKDV se slovy: Musíš se obléct a jít
s námi. Tetička strašně plakala, to do
smrti nezapomenu, křičela: Kam nám
ho vedete, vždyť to je náš živitel! On se
ale samozřejmě musel obléct a už se
nevrátil. Vůbec ho nesoudili, ani žádné psaní od něj nepřišlo. Potom jsme
se z těch Nekrašů stěhovali zase zpět
do České Krošny, do malého baráčku,
co postavil dědeček s babičkou. Tam
byly ale jen dvě místnosti. V té větší
bydlel strýček Procházka se svou
rodinou a mým bratrem, my s tetičkou
a jejím jediným synem jsme se nastěhovali do druhé místnosti. Strýčka
Procházku ale potom také zatkli. Nás
ale asi musel někdo sledovat, že žijeme v tak strašné bídně. Jednoho krás-

ného dne totiž přišel nějaký pán, tetička nebyla doma, a řekl mi: Ustroj
se, musíš se mnou. Já jsem se divila
a řekla jsem mu: Ale kdyby byla tetička
doma, tak by mě nepustila. On ale odpověděl: Ale ty musíš, víš!? Nic jiného
mi nezbývalo, musela jsem se ustrojit
a jít s ním. Došli jsme až na nádraží
v Žitomiru a nastoupili do vlaku. Nevěděla jsem, kam jedeme. Koupil mi
akorát čaj s citronem. Na to si pamatuji, protože jsem ho pila poprvé v životě. Ten byl tak dobrý! Odvezl mě
nakonec do sirotčince. Tam mě obuli
a oblékli. Snad jsem si tam i zvykla
a skamarádila se s dětmi. Byla jsem
tam ale jediná Češka, tak jsem musela mluvit ukrajinsky a rusky.
Uměla jste vůbec česky?
Ano, česky jsem mluvila dobře.
Vy jste chodila ještě do české ško
ly v České Krošně?
Ne, tehdy už tam česká škola nebyla,
už byla zavřená. Fungovala tam pouze ukrajinská nebo ruská.
Měla jste nějaké ponětí o Česko
slovensku? Bavili jste se o něm
doma?
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Hrozně málo. O politice se tam nedalo bavit. My jsme byli rádi, že máme
kousek chleba a že se jednou za čas
ten kousek chleba namočil třeba
v cukru a bylo to jako zákusek. Měli
jsme radost z ničeho.
Učili jste se české písničky, když
jste byli malí?
Ne. Některé vesnice měly i Sokol, ale
my už ne, všechno bylo ukrajinské.
Vedle nás byla Ukrajinská Krošna
a tuším, že za ní byla Polská Krošna.
V České Krošně žili pouze Češi?
Ze začátku jenom Češi, pak se to už
začalo trošku míchat. Za naším baráčkem bydleli například Poláci.
Byl tam vůbec kostel?
Kostelíček tam byl, ale nechodili jsme
do něj. Komunisti ho totiž zavřeli
a uskladnili tam obilí.
Už jste se zmínila, že byl zatčen
i váš druhý strýc, Jaroslav Pro
cházka. Můžete říct něco bližšího
o jeho zatčení a osudu?
Najednou zmizel a byl pryč. A měli dvě
malinké děti. Vůbec nebyl souzen, ani
jeden dopis nenapsal a domů se již
nikdy nevrátil. Na vesnici se o tom ale
vůbec nemluvilo.1 Tam se musela držet
pusa za zuby. Pamatuji si ale, že jeden
podzim – to ještě strýček zatčený nebyl, bylo to ještě v České Krošně –
NKVD vedlo několik mužů k městské,
tedy vesnické radě a tam byl přistavený anton, do kterého je nastrkali,
no a spánembohem. Jejich manželky
šly za nimi a plakaly. My jsme se tomu
jako malé děti divily, proč pláčou. Naše
vesnice Česká Krošna byla během
krátké chvíle vesnicí vdov.
Do jakého sirotčince vás vlastně
umístili?

Já byla ve městě Ovruč, asi sto kilometrů severně od Žitomiru. Bratr
Viktor byl v sirotčinci v Žitomiru,
protože by ho manželka mého strýčka taky neuživila. Mě k němu nedali,
abychom nevyrůstali spolu. My jsme
se skoro neznali.
Co jste v sirotčinci dělali? Probí
hala tam například nějaká výuka?
Ono se tam mnoho neučilo, jenom
o Stalinovi, Stalinovi a Stalinovi.
Stalinův kult byl tedy všudypří
tomný.
Já jsem opravdu měla takovou hroznou
představu o tom, co tatínek tak hrozného udělal, že byl zatčený a musel
takhle trpět. Skutečně jsem myslela,
že něco zlého udělal. Ale nikdo mi nic
neřekl a já se sama bála zeptat. Ještě
jsem z toho neměla rozum. Postupně
jsem si ale udělala o Stalinovi obrázek,
že zničil miliony lidí.
Váš tatínek ale v té době stále žil.
Měla jste o něm nějaké zprávy?
I když si odseděl těch deset let, tak ho
nepustili. Desetiletý žalář jim nestačil. Poslali ho ještě do vyhnanství do
města Kirov. Odtud už nám do sirotčinců psal dopisy – perfektní ruštinou.
Paní vychovatelka je četla před celým
fórem dětí, jaké krásné dopisy psal.
Psal, že je zaměstnaný v nějakém
knihkupectví nebo v knihařství, že
se dálkově učí a že za rok, tedy ve
dvaačtyřicátém roce, už dostane diplom na střední školu, aby mohl vyučovat. A taky že si už pro nás přijede.
Já mu na ty dopisy ještě odpovídala.
Jenže v roce 1941 vypukla válka.
Děti v sirotčinci věděly, že byl váš
tatínek zavřený?
Ne. Ono to vypadalo, že už je na svobodě. Jenže on byl ve vyhnanství.

Kdyby byl na svobodě, tak by ho pustili k nám. Každý týden se musel v Kirovu hlásit na „adresnyj stol“ (úřad
vydávající potvrzení o místě bydliště
– pozn. aut.). Pravděpodobně byl pod
dohledem NKVD.
Jak na vás děti dolehl válečný kon
flikt?
Ovruč, to bylo zřejmě vojenské město,
protože první den, kdy vypukla válka,
už ho bombardovali. A nás evakuovali, pěšky, celý sirotčinec. Nejdříve jsme
bydleli v nějakém klášteře. Oni ze
všech církevních staveb nadělali buď
žaláře, nebo sirotčince. Později, když
se přiblížili Němci, jsme byli podruhé
evakuováni do dalšího sirotčince.
A potom ještě potřetí. To nás vezli
vlakem. Po cestě už ale byly rozbité
koleje, a tak jsme zase museli pěšourem. Akorát tři voli táhli vozy, které
byly naplněné jídlem a doklady. Já tam
měla právě ty dopisy od tatínka. Byla
jsem tenkrát celá šťastná, že budu mít
tatínka. Už jsem koupila obrázek, že
si ho dám do našeho bytečku. Frontě
jsme však neunikli. Přímo do bojů
mezi Sověty a Němci jsme se dostali
ve městě Arovir. Nakonec nás Němci
dohonili. Asi patnáct, deset kilometrů před ním nás rozdělili do skupin
zhruba po patnácti dětech. Protože
kdyby spadla bomba na všechny děti,
tak by to bylo špatný. Vědělo se, že
Němci půjdou po hlavní silnici, kde
byly vykopané zákopy. A když jsme
viděli první zákop, tak jsme do něj,
těch patnáct dětí, nalítali jako ryby.
Namačkali jsme se tam a leželi, protože už padaly bomby. Pamatuju si to
jako dnes. Ruský vojáček běžel s takovou flintičkou a už tenkrát jsem si
říkala, co by s tou f lintičkou jako
dokázal. Akorát před nimi utíkal.
V zákopu jsme čekali skoro až do setmění a pak přišli nějací němečtí
důstojníci. My jsme museli z toho
zákopu vstát a čekali jsme na smrt.
Ani jsme neplakali. Byly jsme smíře-

1	Podle výzkumu M. Boráka byl Jaroslav Procházka (nar. 10. 5. 1909 v České Krošně) společně s dalšími Čechy zastřelen 28. 9. 1938 v Žitomiru.
Pochován byl zřejmě na pohřebišti na kraji města za místním židovským hřbitovem. BORÁK, Mečislav (ed.): Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení, s. 214.
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O převoz svých vnoučat do Československa usilovali po smrti jejich matky v roce 1937 i Vodseďálkovi rodiče. Pro nesouhlas sovětských úřadů
mohli Zina a Viktor přijet do Československa až v roce 1947 v rámci reemigrace volyňských Čechů.
Foto: archiv Z. Žantové
ni s tím, že nás postřílejí. Oni nám ale
každému místo toho dali něco tak
dobrého… dodnes nevím, co to bylo
za dobrotu. A pak nás poslali pryč.
Kam jste se uchýlili?
Byla tma, ale slušné počasí. Nakonec
jsme si vlezli dovnitř nějakého baráku
a sháněli jsme suchary. I když kolem
nás lítaly kulky, nikdo z nás nebyl
zraněný. A druhý den, když už Němci
byli dál a Rusové ustupovali, tak jsme
hledali nějakou záchranu. Vraceli jsme
se zpět do toho sirotčince, jenže ten
už byl úplně rozbitý. Rozebrali si nás
proto nějací lidé z té vesnice. Mnoho
dětí se ale již nevrátilo, protože tam
rozbili most. Mnoho jich taky zahynulo. Mě si pak vzala na výchovu
nějaká rodina. Já jim pomáhala a sta-
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rala se jim o děti. S nimi jsem se potom
v průběhu války přestěhovala do lázeňského města Nalčik na Kavkazu.
Dostávaly se k vám informace
o dalším vývoji válečných událos
tí?
Já to strašně sledovala. Protože jsem
tenkrát měla naši vesničku Českou
Krošnu za nejkrásnější z celého světa. Čechy jsem ještě vůbec neznala.
Jak přišla zima, tak už Němci ustupovali. A když jsem se dozvěděla, že
Žitomir byl již osvobozený (byl osvobozen 12. listopadu 1943 – pozn. aut.),
jsem napsala tetičce dopis. Psala jsem,
že bych se chtěla vrátit zpátky, do
České Krošny. Trvalo to ale dost dlouho, než ke mně došla její odpověď.
Odepsala mi, že by byla strašně ráda,

kdybych to zvládla a vrátila se domů.
Sama jsem se pak dostala do Rostova
na Donu, ani nevím jak. Získala jsem
jízdenky a dojela se až do Kyjeva.
Odtud jsem jela na černo a po mnoha
dalších peripetiích jsem konečně
dorazila do Žitomiru. Ten jsem si
tehdy naštěstí ještě pamatovala. Říkala jsem si, že když najdu tu Michaljovsku ulici, tak to už trefím i do
tý naší vesnice. No a já jsem ji našla
a běžela jsem. V noci jsem zaťukala
našim na okno a přišla mi otevřít
tetička. Pak jsem u ní zůstala a začala hned chodit do školy, protože jsem
se dva roky neučila. Já jsem byla ještě hodně mladá a chtěla jsem dodělat
sedmiletku a jít něco dělat.
Jaký byl vlastně osud vašeho bra
tra?
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Zina (vlevo) se svým bratrem Viktorem a kamarádkou
Foto: archiv Z. Žantové

O tom jsme dlouho vůbec nevěděli.
Nemohl jít ještě na vojnu, tak ho jako
patnácti, šestnáctiletého nasadili do
uhelných dolů na Donbasu. Odtamtud
se vrátil ztrhaný, odrbaný, hubený.
Prostě našel tu vesnici a taky se divil,
že všichni žijí.
Hledali jste tatínka ještě po válce?
Psala jsem do Kirova, co se s ním stalo. Oni mi ale odepsali akorát to, že po
vypuknutí druhé světové války byl
povolán na frontu. Víc jsem se toho
nedozvěděla. Když bylo po válce, chodila jsem se učit na kuchařku do Žitomiru. Vždycky když jsem se vracela,
říkala jsem si: Dneska už určitě bude
doma tatínek, ten je určitě už tady. Já na
něj myslela do posledního dne, že prostě přijde, že tady někde je, že přežil.

Celou tu dobu do sedmačtyřicátého,
co jsem chodila do školy. Nikde jsme
se ale nemohli ptát, protože všichni
byli zticha. Všichni se pořád báli.
Jeden strýček byl zřejmě zastřelen.
Ale co se stalo s druhým strýčkem,
s Pavlem Djakončukem?
Ten se vrátil. Vůbec ho nesoudili, ale
vrátil se po sedmi letech. On byl komunista. Po návratu už ale straníkem nebyl,
to už chodil krmit koně na kolchoz.
Jak jste žili po válce?
Žilo se zase chudě, ale dalo se už přežít. Strýček už si taky něco vydělal.
A museli jsme chodit do kolchozu na
brigádu. A tak se nějaké rajčátko přineslo, doma byl kousek zahrady…

Uvažovali jste o odjezdu do Čes
koslovenska? Žili tam přeci stále
vaši prarodiče.
Když se dědeček s babičkou dozvěděli, že my děti žijeme, žádali, aby nás
pustili do Čech, že nás vychovají. Nechtěli nás ale pustit, protože jsme se
v SSSR narodili a měli jsme sovětskou
státní příslušnost. Dokonce o nás žádali přes Jekatěrinu Peškovovou, bývalou manželku Maxima Gorkého,
která hodně pomáhala sirotkům a chudým dětem. Ale nepustili nás sem. Až
v sedmačtyřicátém roce, poté, co byla
uzavřena dohoda mezi prezidentem
Benešem a Stalinem. Psala jsem do
Čech, jestli bychom s Viktorem mohli
přijet. Dědeček odpověděl, že jistě, že
budou rádi. Ale než jsme sem přijeli,
babička umřela a zůstal jen dědeček,
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který byl už na penzi. Dožíval ve Vysokém nad Jizerou. Než jsem se vdala,
žila jsem u něj.
Přijela jste sem s hromadným
transportem?
Ano, přijeli jsme najednou skoro celá
vesnice. Někteří si vezli nábytek a další věci. My jsme žádný neměli. Jen nějaký kufr a tetička nám sehnala jídlo,
abychom po cestě neumřeli hlady. Přijeli jsme sem v únoru čtyřicet sedm.
Dovezli nás do Plzně. Tam byl nějaký
lágr, kde byli za německé okupace trestanci. Tam nás vyložili a pak jsme se
dostali do Bílé Třemošné. Bratra Viktora jsem poslala, aby našel dědečka ve
Vysokém nad Jizerou. Mně se v Třemošné docela líbilo, zrovna tam byly zábavy.
My Rusandy, to víte, mluvily jsme rusky,
tak kluci po nás šli. Pak když Viktor
přijel, říkal: Tak jsem dědečka našel, takže se pěkně sebereme a pojedeme.

Základní školní docházku mohla Zina dokončit až po válce. Na fotografii (sedící vlevo) se svými
spolužačkami
Foto: archiv Z. Žantové

Tetička přijela do Československa
s vámi?
Tetička bohužel nejela. Nemohla, protože měla za manžela Ukrajince. Když
ona byla Češka a on Ukrajinec nebo
Bělorus, tak prostě nemohla. Ale když
on byl Čech a měl třeba Rusku, tak je
pustili, celou rodinu. Musela tam proto zůstat. Později jsem se při její návštěvě Československa dozvěděla, že
nesplnila zemědělské dodávky a byla
tři nebo čtyři roky vyhnaná na Sibiři.
Jak jste se sžívala s novým prostře
dím?
Chtěla jsem být tanečnicí, ale už jsem
se honem musela otáčet, abych získala nějakou práci. Ale zaplaťpánbůh jsem
šla hned do továrny. Chtěli mě tady taky
dát nějakým manželům, kteří neměli
děti. Já si ale říkala: V tomhle věku? Když
já jsem se o sebe starala na Kavkazu?
O všechno se v Rusku člověk musel
starat sám. To, co se vydělalo na kolchoze, se neslo na podzim na ramenou.
Když se nějaké zrno vypěstovalo doma,
tak se mlelo na takových dvou kamenech, mlela se tak mouka. To je k ne
uvěření. Když jsme přijeli, ještě nám

114

V Československu začal pro Zinu zcela nový, radostnější život. Na fotografii z kuchařského kurzu
v Liberci je v horní řadě třetí zleva.
Foto: archiv Z. Žantové
zbyl kousek chleba z domova. Dědeček
ten chleba vzal a nosil to tady po Vysokém a ukazoval, co jsme jedli, že jsme
takhle mohli vůbec přežít.
Jak je zřejmé z dochované kores
pondence, váš dědeček vynaložil
na záchranu svého syna nezměrné
úsilí. Byla možnost získat ještě
nějaké informace po válce nebo
i v padesátých letech?

Dědeček po něm ještě dlouho pátral.
Dozvěděl se jen to, že snad měl tatínek
padnout někde u Dukly. V padesátých
letech se nedalo nic zjistit. Úplnou pravdu o tatínkově osudu se nikdy nedozvěděl. To vám ale ještě chci říct: dědeček
schovával láhev šampaňského, až se
tatínek vrátí. On tomu tak věřil, že se
vrátí, schovával ji mnoho let. A když
jsem se vdala, tak mi to šampaňské dal
k prvním Vánocům…
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