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Myslím, že v roce 1861 v carském Rusku byla zrušena robota. Po zrušení roboty byl 
svolán sjezd slovanských národů do Moskvy. Na ten sjezd z České země byli vysláni 
delegáti Jungmann, Riegr a Palacký. Byli to jedni z českých buditelů, kteří 
povzbuzovali český národ, aby se neponěmčil, protož Čechy byly pod nadvládou 
Rakouska a Slovensko bylo pod nadvládou Uherska (Maďarska).  
 
Tenkrát Rakušani - Němci zavírali české tiskárny a ničili české knihy, které se 
zmiňovaly o českých dějinách a zavírali české redaktory. Ten národnostní boj trval 
dlouhá léta. Třebaže Češi měli své poslance ve Vídni, české noviny se cenzurou 
rušily. Všude po úřadech byli všichni vedoucí Němci a vladli tak, jako komunisté do 
roku 1989 u nás.  
 
Ono těch českých buditelů bylo víc, ale do Moskvy byli vybráni ti tři. V Moskvě na 
sjezdu nabídl ruský Car Čechum, aby se někteři přistěhovali do Ruska a naučili tam  
lidi u nich hospodařit. Car věděl, že Češi jsou dobrými zemědělci a dobří řemeslníci. 
V Moskvě projednali stěhovací otázky a přitom projednali určité výhody, jako 
například povolení českých farností, kde se mše v kostele sloužila česky a i jiné 
vyhody. 
 
Když tito buditelé přijeli domů, tak poslali do Ruska na Ukrajinu pana Přibyla a pana 
Olice, aby prohledli kraj, kam by se měli Česi stehovat. Jeli do Volyňske gubernie 
(oblast). Kraj se jim líbil a tak po návratu do Čech začali agitovat a verbovat lidi do 
Ruska.  
 
Ze všech krajů v Čechách se lidi hlásili. Vetšinou chudí a málo majetní, protože v 
Čechách v tu dobu byla bída. Bylo to akorát po Prusko-rakouské válce, která byla v 
roce 1866, kterou Rakousko prohrálo a muselo platit valečné útraty čili distribuci.  
 
Stěhování bylo divné a smutné. Někteří neměli nic, takže sehnali trochu živobytí na 
cestu. Někteří prodali co měli - pole, domek a jeli vozem a koňma. A chudý měl trakař 
s uzlíkem a živobytí tlačil. A nebo vozík s dětmi táhl. Tenkrát ještě tak silnice nebyly 
jako dneska a tím spíš v Halici a na Ukrajině. Divná to byla cesta chudých, 
odvážných lidí, kteří šli do světa s nadějí, že snad se budou mít líp a pro sve děti 
uhospodaří nějaký kousek pole.  
 
Tenkrát v tu dobu nebyla železnice ze Lvova do Brodu na ruské hranici, tak jiného 
nezbylo než jít pěšky.Tenkrát Rakušani stavěli železnici do Brodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Česi se do Ruska začali stěhovat 1868. Mého dědy rodiče pocházeli od města Jičína 
(Hyhlanovi). Mojí babičky rodiče se jmenovali Tomiškovi a pocházeli z kraje 
Pardubice, okres Chrudim, vesnice se jmenovala Rozhovice. Ze strany mojí maminky 
maminka byla z domu Formánkova. Formánkovi pocházeli od Jičína, babička byla z 
domu Smolíkova.  
 
Když přijeli do Ruska, tak děda Formánků dělal mazače na lokomotivě a babička 
dělala služku u statkáře Hrackého, který zakoupil dvěstě hektarů v sousední vesnici 
Semiduby. Když se děda s babičkou oženil, tak děda měl ušetřeno pár rublů a 
babička taky, tak si otevřeli hospodu v ukrajinské vesnici Pohořelce. Tam se taky 
narodila moje maminka. Na té hospodě si ušetřili trochu peněz a koupili si ve vesnici 
Plosce, hospodářství a začali hospodařit. Nasázeli hodně chmele a přikupovali pole. 
Chmel se hodně platil. Postavili všechny nové stavby. Měli dva páry koní, kočár. Byla 
to dvě nejlepší a největší hospodářství - Formánkovo a Hyhlanovo. 
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Ti, co začínali v zemědělství a koupili kousek pole, tak si museli nejdříve zbudovat 
obydlí, aby měli kde spát. Udělali si tak zvanou zemljanku. Vykopali mělký sklep, na 
vrch kousky dřeva, udělali okénko, přes ty dřeva další a zakryli to hlínou a nechali 
otvor kudy by tam lezli.  
 
Pak si postavili chalupu. Vetšinou si půjčili peníze od státu na nákup polí a lesů a 
dobytka. Lesy byly o hodně levnější než pole. Proto kupovali lesy. Museli je vykácet, 
pařezy vykopat a udělat z toho pole.  
 
Moji babičky rodiče se jmenovali Tomiškovi. Koupili devět hektarů pole a sedm 
hektarů lesa. Ten les vykáceli a udělali z toho pole.  
 
Když se do Ruska stěhovali babiččiny rodiče, tak ty už jeli vlakem (do města Brodu to 
bylo na hranici 100 km od nás). Oni se nestěhovali s těmi prvními a babička přijela za 
nimi o dva roky později. Ale nežli koupili ty pole a lesy, tak babička chodila na práci.V 
tu dobu rusové stavěli železniční trať ze Zdolbunova do Brodu. Ta železnice byla od 
nás vzdušnou čarou asi sedm kilometru. Babička tam každý den chodila a navažela 
kolečkem hlínu na tu trať. Dělali násyp, protože tam byly bažiny. 
 
Babička se provdala za Josefa Hyhlana. Oni to byli tři bratři - Josef, Václav a Frantík. 
Frantík své hospodářství prodal a odstěhoval se do Litomiru. Koupil to od něj děda 
Formánků s babičkou. To byli ještě mladí. 
 
V naší vesnici tenkrát ještě škola nebyla a ukrajinci, oni ji ani nechtěli, že nač se učit, 
když z něj farář stejně nebude. I farář byl proti škole, říkal: ty ho uč a on potom bude 
na tebe psát stížnost. Pravoslavní faráři měli velkou moc a věděli, že když jsou lidi 
negramotní, že je líp ovládnou. 
 
Kdyz Češi přijeli do Ruska, tak Ukrajinci, nežli šli ke zpovědi Boží, tak každý musel 
faráři jít dělat zadarmo.Tři dny řezat a sekat, nebo mlátit obilí a před svatbou ženich s 
nevěstou museli tři týdny chodit k faráři dělat zadarmo a ještě za svatbu, neboli 
oddavky, zaplatit. Když došlo k nějakému sporu, kde svědčil farář, tak muselo být 
devět svědků, aby se vyrovnalo jednomu faráři a aby ho ve sporu premohli, tak 
muselo být deset svědků.  
 
Po smrti cara Alexandra druheho, ruský pravoslavný Sinod (to byl nejvyšší 
hodnostář), si vymohl, ze Češi musí přijmout pravoslavnou víru. Oni byli katolici a 
husité - a mezi sebou se přeli a hádali a toho zmatku Sinod využil. Kladl podmínku, 
že když Češi nepřijmou pravoslavnou víru, tak musí opustit to, co nahospodařili a 
nedostanou na majetek úpisy. Tak někteří Češi odjeli zpátky do Čech, ale velká 
vetšina přijmula pravoslavnou víru.  
 
 
 
 
 
 



Na Plosce, kde jsme také my bydleli, tak tam přijímali pravoslavnou víru, když mému 
tatínkovi byly dva roky. On se narodil v roce 1896. On byl nejmladší ze sourozenců. 
Bylo jich pět - Václav, Josef, Frantík, Rudolf - to byl můj tatínek. Měli také sestru, ta 
se jmenovala Filomena. Ona se provdala do sousedni vesnice Semiduby a vzala si 
Bartu. Václav se oženil padesát kilometrů od nás. Tam mu jeho rodiče koupili 
majetek. Josef si vzal děvče ze vsi. A jemu koupili hospodařství na Sofijuva, 17 km 
od nás. František si vzal děvče také ze vsi a koupili mu majetek 40 km od nás a 
tatinek Rudolf dostal hospodářství doma. Tatínek po první světové válce přikoupil 7 
hektaru a tak jsme měli 24 hektarů.  
 
Děda Formánků nechal kus pozemku u domova, aby tam postavili školu, že aby jeho 
děti měly do školy blízko - a tak byla založena škola na Plosce. Učilo se tam rusky. 
Česky učili rodiče doma své děti.  
 
V sousední vesnici Semidubech - tam byla česká vesnice velká. Bylo tam asi sto 
třicet čísel. Tak tam před první světovou válkou už byla česká škola. My jsme chodili 
do české školy do sousedni vesnice - i Formankovy děti - vnuci dědovi - třeba měli 
školu vedle, chodily 2 km do české školy. 
 
Za Poláků byly české školy už v každé větší české vesnici. Ale musel být v té škole 
určitý počet dětí - tak my jsme chodili do školy v Semidubech, aby tam byl ten určitý 
počet českých dětí. A pak tu českou školu financoval polský stát. Jinak by to musela 
hradit Česká matice školská ze svých prostředků. Ona udržovala české školy v 
menších vesnicích hodně vzdalených od sebe.Učili jsme se kolik hodin týdně 
českých, tolik hodin polských. České pomůcky jsme dostávali zdarma. Dodávala je 
naše Česká matice školská a také přispívala matice z Čech. To byly jen školy 
obecné. Před druhou světovou válkou byla založena jedna měšťanka ve Zdolbunove. 
 
____
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Když začala první světová válka, tak Češi volinští a Česi v Kyjevě, založili českou 
druzinu se souhlasem carské vlády. Družina to byl vojenský útvar. Válka začala ve 
čtrnáctém roce a tu družinu založili v šestnáctém roce. Rusové rozdělili družinu podle 
potřeby k ruským plukum a  Češi tam byli jako průzkum, čili rozvědka. V noci se plížili 
k rakouským zakopům, odposlouchávali jací jsou tam vojáci a když tam byli české 
pluky, tak po návratu do svých zakopů zpíivali české národní písničky a volali na 
české pluky, aby neválčili za Rakousko a císaře ať přejdou do Ruska, že tam jsou 
česká vojska a že chtějí samostatný Český stát. Tím se hodně českých vojáků 
vzdávalo dobrovolně do ruského zajetí a z nich se tvořili české legie. Bylo jich v 
Rusku přes sto tisíc. Tím oslabovali Rakouskou armádu.  
 
Ruské velení  zpočátku moc Čechům nevěřilo. Až po slavném boji u Zborova proti 
Rakousku, kde válčili jen Češi, tak potom Rusové měli k Čechům důvěru. V roce 
1917 v carském Rusku vypukla revoluce a německá vojska se dostala až skorem do 
Kyjeva. Tak byla českým legiím cesta do Čech odříznuta a Bolševici chtěli česká 
vojska odzbrojit. Dost Čechů se přidalo k Bolševikům a pobuřovali další, aby své 
velitele neposlouchali a odmítali jejich rozkazy. Proto se taky zastřelil velitel pluku 
Svec. Museli se probíjet až na dálný východ do Vladivostoku a okolo celého 
kontinentu do Československa. 
 
Můj tatinek v českém vojsku nebyl, on byl poddůstojníkem a byl zásobovatelem 
celého dělostřeleckého pluku. On byl daleko za frontou - taky až 100 km. Nakupoval 
krmení pro koně a posílal to za plukem na frontu. Za celou valku jednou vystřelil z 
pistole na vrány a nic netrefil. 
 
Tatinka chtěli Bolševici zastřelit, že byl burzuj a kulak. Tatínek se doma v tu dobu 
nezdržoval a maminka taky ne. Doma byla jen babička a služka, která mě nosila na 
rukách. Ještě jsem neuměl chodit a Bolševici chtěli, aby mě dala na zem, že mě 
zastřelí. A ona mě držela na prsou a že ať zastřelí taky jí. A tím mě zachránila. 
Babičku moc ztloukli karabáčem. Potom se vesničané vzbouřili proti té bandě a 
postříleli je. V revoluci se to u nas dost střídalo - Poláci, Petlurovec - to byli Ukrajinci, 
pak zas Bolševici a znovu Poláci a konečně nastal mír.  
 
Po válce pak byl pokoj. Už se vrátil normální život. Každý hospodařil, jak dovedl, žilo 
se nám dobře. Bylo dost obilí a hlavně se hodně platil chmel. Za ten se stržilo dost 
peněz. Tatínek přikoupil 4 hektary pole.  
 
Na vesnicích se zakládaly hasičské sbory, sokolské jednotky, divadelní kroužky a jiné 
korporace. V naší vesnici byl jeden hasičský sbor. Naše vesnice česká byla malá, 
jenom asi třicetpět čísel domů. Ukrajinců bylo asi 120 čísel domů. Co byla maminka, 
ta vesnice byla velká. Ti měli hasiče a divadelni kroužek. Hráli často divadla a často 
taneční zábavy. To bylo Dlouhé Pole. Vedle byly Semiduby - tam měly hasiče, 
divadelni krouzek a jednotu Sokol. Další byl Straklov, tam to bylo lepší než v 
Semidubech. Dále byla Mirohost - to byla vyhlášená česká vesnice. Ve městech bylo 
také hodně Čechů. Oni vlastnili hlavně restaurace, pekárny a cukrárny. Všude ses ve 
městě domluvil česky i v polských a židovských obchodech. 
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Tak v naší vesnici Plosce byl založen hasičský sbor  asi v roce 1925. Ve Straklove 
byl založen před válkou za cara a v Semidubach taky a na Dlouhém Poli asi jako u 
nás. A když někde v okolních vesnicích - i v Ukrajinských - hořelo, tak se tam jelo 
hasit, třeba i v noci do vzdalenosti 6 km. Stříkačky a velké bečky s vodou, ty byly 
každá na 100 věder vody. Ty byly na zvlaštních vozech, pořád připravených v 
hasičské zbrojnici. Kdyby byl oheň větší, tak se jelo i dál. Měli jsme i ostatní výzbroj k 
ohni. Všichni hasiči měli parádní uniformy, ve kterých se jezdilo na soutěže a na 
hasičské zábavy. To byly hasičské bály po vánocích a hlavně po velikonocích. 
 
Hasičské zábavy byly v zahradě. Měli jsme na to připravena prkna - na stoly a lavice 
a na podlahu, kde se tancovalo. Po zábavě se to zas uklidilo do zbrojnice. Přijížděli k 
nám z těch třech vesnic čeští hasiči. To každý spolek dostal pozvánku. Přišli v 
uniformách v řadách je vedl velitel. My jsme taky stáli v řadách a hudba hrála řízný 
pochod. Přivítali jsme se pozdravem ”Na zdar”, zařadili se za nás a s řízným 
pochodem se šlo do zahrady, kde se tančilo do večera. A večer se šlo do sálu. 
Hasiči, kteří přišli v uniformách neplatili vstupné a od našeho spolku dostali vodku, 
pivo a jídlo. Když jsme my přišli k nim, tak jsme měli od nich to samé. 
 
Pořádaly se i zabavy od jiných spolků v každé vesnici - několikrát do roka. Chodili 
jsme tam tančit - i do vzdálených vesnic jsme chodili. 
 
Pak prišel rok 1939 a válka. Polská republika padla za 14 dní. 16. září k nám vtrhli 
Rusové, všechno strnulo, nastalo diktátorství a teror. Každý se třásl strachem, 
protože je každý u nás znal z dřívějška. Přihnali k nám polské zajatce. Poláci s nimi 
neválčili, Poláci si mysleli, že jim jdou Rusové na pomoc a oni ze zadu Polákům 
vráželi nůž do zad. U nás udělali lágry a tam ti zajatci byli nějaký čas a potom je 
odvedli do lesa a tam káceli stromy. My jsme ty stromy vozili na pilu a na nádraží.  
 
Koncem prosince začali Rusové vyvážet polské úředníky na Sibiř. Nahnali je do 
dobytčích vagónů, kde se netopilo, ani tam nebyl zachod - na to bylo v koutě vědro. 
Vyváželi je do Archandělska a Murmanska na nucené práce. Potom vyváželi 
zemědělce, kteří byli započítáni jako kulaci.  
 
Pro nás byla záchrana, že vypukla válka, že Německo napadlo Rusko a Rusové nás 
nestačili vyvést na Sibiř. A tak jsme se ocitli pod vládou Hitlera.  
 
Za německé nadvlády to bylo mírnější, z počátku nebyl takový teror, ale pak začali 
Němci ukazovat co umějí. Nejdřív se museli odevzdat rádia. Za rádio byl trest smrti. 
Za kolo trest smrti. Němci se báli aby někdo nebyl ve spojení s Ruskem. Bylo 
omezení mlít obilí a mnoho jiných nařízení. Židi se nesměli volně pohybovat. Němci 
udělali gheta - to ohradili část města ostnatým drátem do výšky 2,5 metru a tam Židy 
nahnali. 
 
 
 
 
 



Za městem bylo letiště, které Němci nepoužívali. Tam museli Židi vykopat velké 
šachty a potom tam Židy vodili po skupinách  - tak 150 - 200 Židů a tam je stříleli. Židi 
se museli svléknout, stoupnout si na prkno. Přes tu jámu tam Němec s kulometem po 
nich zarachotil, a oni spadli a museli tam nastoupit další. Děti, které ještě neuměly 
chodit, tak pro ně měli sud s vodou. Němec vzal dítě za nožičky, chvilku ho podržel 
hlavičkou ve vodě a hodil ho do jámy. Potom je posypali vápnem .  
 
Tak bylo na tom letišti zabito přes 20 tisíc Židů. Ty Židy tam na popravu vodili 
ukrajinští policajti, kteří sloužili Němcům. Jen tak dva, tři Němci šli s nimi, vzadu.  
 
Oni Němci slíbili Ukrajincům autonomii a tím si Ukrajince získali. Ukrajinci byli dobře 
organizováni, seděli na úřadech a policii. Potom utvářeli své pluky, že půjdou taky na 
frontu a Němci měli z nich obavy, že Ukrajinci budou mít v rukou hodně zbraní. Tak 
jednu noc chtěli Němci ukrajinskou policii zatknout. Ukrajinci se to dozvěděli a večer 
všechna policie utekla do lesa a byli z nich Benderovci. Předák Ukrajinců se 
jmenoval Bendera. Ten byl organizátor ukrajinských nacionalistů OVN, kteří v roce 
1936 zabili polského ministra vnitra ve Waršavě. Ministr se jmenoval Pieracky. 
 
Bendera ještě s dalšími utekli do Německa a v roce 1941 se z Německa vrátil do 
Lvova. On odtud pocházel. 
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Když Německo prvního září 1939 přepadlo Polsko, tak měli se Sovětským Svazem 
dohodu o rozdělení Polska. A tak 16. září Rusové napadli Polsko a Poláci si mysleli, 
že jim Sověti jdou na pomoc proti Němcům, tak se nebránili. Oni už ani nemohli, 
protože byli na útěku a Rusové je začali odzbrojovat a brát do zajetí. My jsme byli 60 
kilometrů od sovětských hranic. 17. září byli Rusové už v našem městě, tak jsme jeli 
na kolech se na ně podívat. To byli chudáci. Od nikoho si nic nevzali, ani cigaretu si 
nevzali. Oni jim komisaři namluvili, že jim kapitalisti budou dávat otrávené jídlo a 
cigarety, tak se báli. Polsko přestalo existovat a tím i polské peníze. 
 
My jsme měli ten rok spoustu brambor a tatínek mi povídal, co trochu jich prodat 
Rusům. U nás byl zemědělský kraj, továrny větší nebyly, tak žádný odbyt na obilí 
nebyl a Rusové s radostí ty brambory koupili. Platili malo, ale alespoň něco. Přijeli 
pro ně dvěma traktory a každý měl dva valníky. To jsme poprve viděli pasaky 
stelince. Odkryli jsme jeden krecht. Sešli se Ukrajinci a okukovali traktory a Rusové 
okukovali brambory. A jeden Rusák se ptal tatinka. Povida, poslyš, táto, kolik let ty 
brambory rostly? A náš soused mu povidá dva roky - a on si udělal hm, u nás by za 
dva roky taky takovy narostly. Kdyz se jich, i jiných zeptal, jestli mají takový fabriky, 
tak říkali, máme ještě větší. A jeden se jich zeptal, jestli maji fabriku na nouzi, ale to 
slovo řekl polsky. A Rusák povidá máme, dokonce pracuje na dvě směny. 
 
To bylo u nás konec svobody a nastala komunistická diktatura. Nejdříiv vyváželi na 
Sibiř polské úředníky, polské legionaře a ty, co měli velkostatky a ty, co něco řekli 
proti komunistům. Pak přišli Němci a chvíli byl klid, než se Němci rozkoukali. To byla 
válka, tak se s nikým nemazlili. Nejdřív museli mladí lidé na práci do Německa a to 
nebyl žádný med. Potom chtěli Ukrajinci ukrajinskou autonomii - Němci jim to slíbili. A 
když jim to Němci nechtěli dát, tak se vytvořila partizánka benderovská. Ti se 
zdržovali v lesích a pro živobytí přijižděli do vesnic v noci a brali, co potřebovali - 
krávy, prasata, koně, obilí, šatstvo. Kdo jim to nechtěl dát, tak ho zastřelili a vzali si to 
stejně. Někdy přepadali německá auta, ale málo, protože se báli. Němci zas pálili 
vesnice a stříleli lidi a ničili celé vesnice. Když Němci ucouvli do Polska a dál na 
západ a přišli Rusové, tak to bylo horší, protože člověk Němce poznal, ale Rusa a 
Benderovce težko se rozeznalo. Benderovci uměli mluvit rusky a měli také ruské 
obleky. V noci přicházeli a ptali se, kdo je při Benderovcích a Rusové zas přicházeli 
jako Benderovci a ptali se kdo je při Rusech. Člověk nevěděl, co říct, musel říkat, že 
nevím, nikoho se neptám atd.  
 
A tak to trvalo, než jsme odjeli do Československa. Bylo to těžké, velké kontigenty, 
daně a půjčky. Rusům se ve dne muselo dát a večer přišli Benderovci a těm si musel 
dát co chtěli, nebo tě zastřelili. Po válce to zas smrdělo kolchozy, tak jsme raději 
reemigrovali do ČSR.  
 
Naši představitelé volyňských Čechů, co byli na vojně, tak žádali českou vládu, aby 
projednala s vládou SSSR naše přestěhování do Čech. Tak na základě této dohody 
jsme se z Ruska přestěhovali.Jenomže v Rusku všechna pole, louky a lesy byly 
zestátněny. Za to jsme nedostali nic. Jen obytné stavení a hospodářské budovy nám 
zaplatili a to odhadovali moc málo.  



 
 

 
 



 


