
 

 
 

 
 

ZDROJOVÝ MATERIÁL Č. 6 
 
 
Opis: Výňatok z listu Jozefa Kostlana z 26. decembra 1863, vtedy žijúceho v Iowe (USA), v ktorom 
príbuzným v Čechách opisuje svoju cestu  
 
Bolo nás tam dačo vyše štyristo duší. Druhý deň to s nami začalo tak nepríjemne kolísať, že sme ani 
usnúť nemohli, a zrovna viac než polovica trpela nevoľnosťou alebo dávila. Matrózi, čiže námorníci, 
pribíjali a priväzovali kufre k stĺpom, aby sa neprevracali. Až tu nám došlo, že nás ešte čakajú omnoho 
horšie časy, ale vďaka Bohu, plavilo sa nám dobre. Vždy ale deň lebo dva to s nami hojdalo a zase to 
šlo rovno. Trvalo to dva a pol týždňa, potom sa nám už do konca plávalo pekne. Mňa môj slabý žalúdok 
a nátura trápili tri a pol týždňa tak, že som nič nejedol a keď som hlavu zdvihol, začala sa mi točiť, 
žalúdok sa mi prevracal, no potom som si už zvykol a chutilo mi jesť. Francek tiež bol nemocný, ale nie 
tak dlho. Anna a Krystýna boli tiež asi štyri dni nemocné, ale aspoň nedávili ani toľko nestonali. Jozýfek 
a Anička tiež neustále dávili. Tak je to na lodi – je tam strach a smrad, smäd a hlad. 
 
Zdroj: Immigration History Research Centre, University of Minnesota  
 
 
 
Opis: Výňatok z listu Marcianny Dwiatkowskej z Philadelphie (USA) z 24. apríla 1891, adresovaný dcére 
do Poľska s pokynmi na cestu do USA 
 
Milá dcéra, na cestu si nekupuj zbytočnosti, kúp si len riad – menšiu misku a šálku. Keď prídeš do 
Hamburgu, agenti budú od teba hneď chcieť veľa peňazí. Aj keby si nejaké mala, nedávaj im ich. Len 
im povedz, že lístky sú už zaplatené - „my mother paid“. Ak nebudú chcieť vôbec ustúpiť, zaplať im 
najviac dve marky. Zvyšné peniaze nikomu neukazuj! Vezmi si všetko oblečenie, čo máš, aj ten všedný 
šál, zíde sa ti na parníku. Neobliekaj si ten nový, lebo ho budeš potrebovať tu v Amerike, presne tak 
ako v Poľsku. Dcéra moja, ak si teda predala periny a nie vankúše, vezmi ich so sebou ... kúp si ešte 
topánky na zapínanie, ale ak máš dobré, nemusíš si kupovať. Nerob si starosti o peniaze, poslala som 
ti nejaké ku Karpinskej do Goluba, kde budeš mať aj lístok na parník, poslala som ti 24 mariek, to ti 
bude stačiť. Dcéra moja, daj sa na cestu v mene Božom, choď na spoveď, lebo je to cesta hrozná. Budeš 
musieť cestovať niekoľko tisíc míľ po vode, no neboj sa ničoho! Pridržiavaj sa Boha a Boh ťa bezpečne 
dovedie ku mne. Tvoja matka 
 
Zdroj: Johnstown Area Heritage Association 
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http://ihrc.umn.edu/research/dil/Kost/1863p2.html
http://www.jaha.org/edu/discovery_center/push-pull/letterstohome.html


 

 
 

 
 
 
Opis: Výňatok z listu Juliana Kszseszowského z 10. februára 1891, v ktorom priateľovi v Poľsku opisuje 
prácu v USA  
 
Robotníkov tu vyberajú ako zvieratá na trhu u nás doma alebo ako keď verbujú do armády – len aby 
boli silné a zdravé, tak posudzujú aj ľudí. No je pravda, že ak si silný, mladý, zdravý a usilovný, môžeš 
zarobiť aj 100 rubľov mesačne, ale musíš vedieť aj hovoriť po americky. Jeden rubeľ sa tu dá zarobiť 
oveľa rýchlejšie ako pol rubľa za celé leto tam (v Poľsku). Človek tu však nedosiahne rýchlo svoj cieľ, 
lebo nevie jazyk, a to je dôležité pre každého. No keď niekto má tú túžbu a môže si to dovoliť, nemusí 
sa obávať a môže prísť. Musí však byť silný a dynamický, musí žiť v dobrej štvrti a mať slušné bývanie 
a priateľov, potom nedopadne ako ja... Amerika je najbohatšia krajina (na svete), ale všetko jej 
bohatstvo je v zemi; preto je (tu) všade práca taká ťažká. Ale každý sem môže bez váhania prísť a 
zarobiť groše rýchlejšie než doma. Julian 
 
Zdroj: Johnstown Area Heritage Association 
 
 
Opis: Výňatok z listu zo 4. apríla 1938 od Fínky menom Saimi, žijúcej v štáte Ohio (USA), adresovaný 
jej sestre vo Fínsku 
 
Milá sestra,  
 
už toľkokrát som už vzala do ruky pero a papier, že Ti napíšem, ale nedalo sa mi. Slzy v očiach mi bránili 
písať. Mamina smrť ma tak veľmi prekvapila – a zároveň nechala vo viere: naša drahá mama už 
odpočíva v pokoji. Toľkokrát som mala zlý pocit, keď som sa dopočula, že ani na sklonku svojho života 
nedokázala odpočívať. Vždy musela pracovať a až do konca života bola pri plnom rozume. Bola taká 
silná. Milá sestra, som Ti nadovšetko vďačná, že si mohla preukázať mame poslednú službu. Je to 
veľkolepé a krásne. Ďakujem aj sestre Mari a Selme. Vyčítam si, že som mame často nepísala – nie, že 
by som si na ňu nespomenula! Ale myslím, že ty máš dosť práce u teba doma. A mama predsa nevedela 
čítať – kto by jej bol moje listy čítaval... Dúfam, že na mňa nespomínala v zlom. Ak nájdeš nejakú 
drobnosť v Peräkoski, ktorú vyrobila mama alebo ktorá jej patrila, môžeš mi ju prosím ťa, schovať, aby 
som mala na ňu pamiatku? Sama som mala podlomené zdravie. Bol u mňa doktor a povedal, že mám 
vredy. Iikka si zlomil prst na rúbanisku. Celý prstenník na pravej ruke mu odrezalo, sťa šišku. Zasekol 
sa mu medzi ťažké kusy dreva. Tri týždne nechodil do práce. Ako sa má otec? Prosím Ťa, pozdravuj ho 
od nás a odkáž mu, že veríme, že keď bude opúšťať tento svet, urobí tak vo viere v Ježiša. Lúčim sa s 
Tebou, moja milá sestra. Zostávaj s Bohom! 
 
Zdroj: University of Minnesota 
 
 
 
 

 Aké hlavné témy alebo obavy vyjadrujú autori týchto listov? 

 Aké dojmy vyvolávajú tieto listy o živote prisťahovalcov koncom 19. a začiatkom 20. storočia? 

 Nájdete podobné a odlišné znaky medzi skúsenosťami týchto a dnešných migrantov?  
 
 

2 

http://www.jaha.org/edu/discovery_center/push-pull/letterstohome.html
http://umedia.lib.umn.edu/node/88834

