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Knížka mohla vzniknout jen díky souhře 
šťastných okolností. Autor vzpomínek, vy-
sloužilý rakousko-uherský námořník Čeněk 
Vrba (1888-1968), by se jistě divil, že dostaly 
právě tuto podobu. Rád své příběhy, které 
sám nazýval „povídačkami“, vyprávěl a in-
spiroval tak svého staršího syna Čeňka k 
tomu, že je nakonec nahrál, aby zůstaly za-
chovány i potomkům. Nahrávalo se v roce 
1962 ještě na starý cívkový magnetofon. Vy-
pravěči tehdy bylo 74 let. Když syn Čeněk 
v roce 1968 emigroval, dostaly se s ním na-
hrávky až do Kanady. V osmdesátých letech 
minulého století jsem získal jejich kopii na 
magnetofonové kazetě. Stáří původní na-
hrávky i kopírování způsobily zhoršení kva-
lity už tak nedokonalého zápisu. Bylo třeba 
přepsat mluvené slovo do písemné podoby, 
což se podařilo až po mnohonásobném po-
slechu. Korektury jsem pak dělal ještě po-
dle digitálního přepisu nahrávky, při němž 
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se podařilo, za cenu zkreslení, 
původní zvuk poněkud vylepšit. I 
tak se ale nepovedlo přepsat úpl-
ně vše.
Dlouho jsem přemýšlel, zda bych 
měl vyprávění publikovat v au-
tentické podobě, nebo zda bych je 
měl pro tento účel literárně „uče-
sat“. Nakonec zvítězila první vari-
anta. Tam, kde vypravěči nebylo 
přes opakovaný poslech rozumět, 
nedoplňoval jsem chybějící slova, 
ale použil jsem značky v podobě 
tří pomlček. Tři tečky pro změnu 
znamenají váhání, formulaci myšlenek, hledání vhodného obratu. V závorkách jsou uvá-
děny nepříliš časté vstupy syna, manželky i jednoho z vnuků, nikoliv však všechny. Jsou 
většinou zařazeny jen ty otázky či glosy, na něž vypravěč nějak reaguje. Snažil jsem se 

zachovat co nejvíce z původní atmosféry 
„povídaček“. Jejich zvukový originál má 
ovšem své přednosti. Zachycuje i bití ho-
din, mytí nádobí (vzpomínalo se v kuchy-
ni), štěkot psa i vzdálený hlas kozy, připo-
mínající, že by měla být podojena. Ale i tak 
snad něco z oné atmosféry zůstalo.

Jiří Ošanec (1947) je absolventem filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor 
dějepis-filozofie. Působil jako učitel. Od roku 
1990 je profesionálním genealogem. Je auto-
rem více jak dvou stovek příspěvků k regio-
nálním dějinám a vystěhovalectví, medailon-
ků významných osobností, článků věnovaných 
drobným památkám, hlavně smírčím křížům, 
a také rodopisu. Publikoval nejen u nás, ale 
i v USA, na Slovensku, v Polsku, ve Velké Britá-
nii a v Chorvatsku. Je také spoluautorem kníž-
ky Ze slezské vísky plavčíkem u maríny, která 
vyšla v nakladatelství Mare-Czech v roce 2011.
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