
Rekli nám,
že jedeme do Sibírie'
Jana Rothová (8O) žila se svými rodiči a bratry

v Gerníku, největší z českých vesnic v rumunském

Banátu. Jako 1éměř všechny rodiny ve vsi se živili

jako drobnízemědělci. Na podzim l95l museli

nu..ně opustit svůj domov a odjet na opačný

konec Rumunska, kde byli v rámci kolektivizace

přinuceni otrocky pracovat na státním statku,
'Paní 

Janě bylo v čase deportace dvanáct let,

vlnrx švelLl

Jak váš odjezd tehdy vypadal?
Nic isme piedem nevěděli. Přiali v noci

- píidseda narodního r7boru a vojáci -
, ;hk]ičili celÝ barák. Rek]i, že se mu-

síme zabalit a do íána ať jsme pryč.

Vysvétlili vám proč?
Nic nám neiekli. Jen začali ukazo-

vat, co si smíme lzít a co ne. Rodiče
wali mouku, oblečeni, peřiny, almaru

na hadry, postele. Dovolili nám vzít si
jednu králu.

Z Gerníku musely odjet tři rodiny.

Proč zrovna vy?
No že jsme měli hospodu. Měli jsme ji
dohromadv s Nčmečkovými, ti v ru méli

Lrám a taÉv museli odiit. Žadne velke

hospodáis# jsme a]e neméIi. Na Ger-
níku žádní velcí sedláci nebyli,jsou tam

§amé §tfáně,

Řekli vám, kam jedete?
Řekli, že nás asi vezou do Sibírie a tam

že nás odstřelí. Víte, kde je Sibírie?

Do Ruska?
Ano. Nic iiného jsme nevéděli. Na-
před isme jeli na voze do údoli k,i]-
'ni.i,iurn nás pteložili na náklad'ák,

který nás odvezl k vlaku. Tam nás dali

do iěch vagonů, co se vozí dobytek,

Kdvž vlak Žastavil, tak nám přinesli
mliko n.bo čaj. Odvezli nás za Buku-
rešť až ke Konstanci, kde čeka|y vozy,

Témi nás odvezli na takovou rovinu.
kde nás složili.
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Nejdřívjsme se zakopali do země, po čase

jsme si udělali domeček ze slámy a hlíny,

(Jana Rothová)

Nebyla tam vesnice?
Ne, nebyl tam ani strom. Jen strniště

a rovinajako tenhle stůl.

Kde jste se tam ubytovali?
Složili nám věci na zem. My pak seděJi

skrčení za almarou, máma nad námi dr-
žela pekáče. píotože PíšeIo a hiímalo,
pak isme si udélali ochranu z rákosí.

ale piiše! vítr a všechno to odnesl. Tak

isme se zakopali do zeme.Tam jsme po-

iravi]i posteie, šporhelr, všechno, lgelit
n.bo piuchta, to-t.nkát nebylo. Po čase

isme si udělalj baráček ze slámy a hliny,

Spali jsme na rákosí, A komáru, co tam

bylo.jeje. V zime byly koIem nafoukane

závěie iak baráky. Cekali jsme uvnitř,

a kdf piestalo .neZit a foukat, tak jsme

plohazovali pěšinku ven.

kde iste brali vodu?

Jedna rodina měIa s sebou koné, Tak

isme s nimijezdili a,i rii kilometry Pío
vodu. Pak kone chcipli a mr jsme si vy-

kopali studnu.

Kdo vám dával práci?
Páni oiiš]i a řekJi, co mame déIar. Pés-

,ou"|i'i"-. na poli bumbák. bavlnu,

iak w říkáte. Než j,em natrhala pa-

d"sai tit, tak isem rněla co delar. po-
iád ohnutá zááa a slunce prržiIo. Nebo
jsme chodili do fabrikv. kde ,e bumbák
otrhával. Brarti ilapali baion a já byJa

u mašiny. Za práci nám dár,,ali jenjídlo,

peníze ne.

Neřekli vám, abyste šla do školy?

Řekli, aťjdu,jestli chci, Kdlž ne, tak ne.

Šla jsern ram jeden den. {le neuměla

isem rumunsky. osrarnl déIi se cm"ily

hojr dlouhé sukni a raha]i,:né za ni,

Tam se nosily jen kalhonl T.rk jsem

do školy příště nešla a radši jsem pra-

covala na poli.

Nevychodila jste tedy žádno,.i školu?

Melu i."- cryři tiidy z Gernrku, Když
nás pak po péti letech pu-rili domu. rak

uZ jiem dolkoJy neila. Bl Lo rni :e ,-]m-

náct, vdalajsem se a mu5ela j:em píJco ,

vat na hospodáisrvi meho manže]a.

Jak se stalo, že vám po pěti letech
dovolilivrátit se do Gerníku?
Asi se o to vzalTito. protože ram s námi

pracovalo hodně Srbáků z lesnic koiem

Dunaje blízko Gerníku.

Našlijste svůj dům v pořádku?
Byl prázdný všechno bylo pn,č.

Dostala jste později od stáiu nějaké

odškodnění?
Něco jsem pobírala. Kdyžjsem ale ode-

šla v ioce 199ó do Cech, tak řek],i, ž€

to mu§í za§tavit. A že si márr' požáďat

znova. Napsali jsme dopis, oni nám ode-

psali, že bude zasedání a ram se ro roz-

irodne. Zarím ale nic. Tak za to bojuju

a pláču, ale ne,,rm.jestli se roho dožiju,

Možná cekaií, až padnu do dirv. aby si

to nechali, nebo nevím. O

I

REsPEKT 32 5, - ll, sRPEN 2o]9

od věci


