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1.Úvod
Hovorí sa o holocauste, má sa na mysli obvykle obete alebo pachateľov. Boli tu Židia,
ktorí umierali v plynových komorách a inde – alebo nacisti, ktorí ich vraždili. Tieto dve
základné skupiny sú niekedy doplňované skupinou treťou, skupinou tak zvanou divákovalebo
prihliadujúci. Už tu sa však ukazuje, že je to rozlišenie nedostačujúce, veď len hranica medzi
divákom a páchateľom môže byť veľmi nezreteľná. Veľká väčšina ľudí nebola
presvedčenými nacistami alebo antisemitami schopnými vraždiť, ale nebola ani ochotná
Židom pomáhať alebo ich výrazne podporovať. Často to bolo zo strachu o život vlastný alebo
život svojej rodiny, čo je pochopiteľné, pretože v krízových dobách ako je vojna, sústreďujú
ľudia svoje úsilie hlavne na prežitie – aspoň väčšina. Niektorí pozerali na prenasledovanie
Židov so sympatiami, iní s nimi súcitili, ale spojovala ich nečinnosť alebo priamo
ľahostajnosť k osudom svojich susedov či spoluobčanov. Aj napriek tomu sa medzi nimi našli
ľudia, ktorí dokázali podať prenasledovaným pomocnú ruku bez ohľadu na rizika s tým
spojené – ich záchranci.
Na územiach, kde boli Židia ohrozený nacistickým plánom na „konečné riešenie
židovskej otázky,“ žili desiatky miliónov ľudí. Z nich sa na záchrane podieľalo len nepatrné
množstvo. Aj napriek tomu ich však nemožno považovať za bezvýznamnú skupinu. V
situácii, keď sa väčšina ľudí snažila zachrániť seba (alebo svoju rodinu) iba prihliadaním, sa
odhodlali k činu, ktoré im obvykle prinášali nesmierne rizika. Zaslúžia si preto našu pozornosť.
Neexistovali len tí, ktorí svoje ľudstvo popreli napomáhaním k vraždeniu, ale aj tí, ktorí ukázali
inú dimenziu ľudského jednania. Takého, ktoré prekračuje obvyklý pud sebazáchovy. Kto
boli vlastne títo ľudia a čo ich viedlo ich činom?
Ľudia, ktorí sa podieľali na záchrane Židov, tvoria veľmi pestrú skupinu. Sú tu muži
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aj ženy, ľudia majetní aj celkom chudobní, hlboko veriaci kresťania aj ateisti. Tiež ich činy
mali odlišný charakter – niektorí poskytli jednému človeku krátkodobú pomoc spočívajúcu
napríklad v ošetrení alebo v prespaní na jednu noc (aj to mohlo byť však kľúčové pre prežitie),
iní ukrývali väčšiu skupinu celé roky.
Niektorí záchrancovia sa mohli oprieť o svoje postavenie alebo dôležitú
funkciu – medzi nich patria napríklad diplomati alebo vplyvní úradníci. Známym príkladom je
švédsky diplomat Raoul Wallenberg (sfalšoval pasy, aby zachránil tisíce maďarských Židov),
menej známy je napríklad japonský konzul Sempo Suhigara.
Časť záchrancov sa mohla oprieť o podporu širšej skupiny alebo okolia, iní
však žili v prostredí značne antisemitskom a celé roky museli svoje úsilie starostlivo skrývať.
Antisemitizmus bol veľmi silný napríklad v Poľsku, naopak v Dánsku alebo vo Francúzsku
(ale aj inde) sa na záchrane niekedy podieľali celé skupiny obyvateľov. Spoločne majú
záchrancovia to, že sa nepovažujú za hrdinov, mnohí sú proste len presvedčení, že urobili to,
čo bolo nutné či správne.
Pretože sa niekedy môžu objavovať pochyby o motivácii či zásluhách
záchrancov, existujú v izraelskom pamätníku Jad Vašem kritéria, podľa ktorých sú
záchrancovia uznaní za hodné tohto označenia. Predovšetkým záchranca alebo záchrankyňa
nesmie byť židovského pôvodu – pomáhať svojvercom sa považuje za povinnosť a nie za
zvláštnu zásluhu. Pomoc musí byť niečím viac než jedným gestom typu poskytnutia jedla. To
je považované „len“ za čin milosrdenstva. Vyradení sú prirodzene tí, ktorých k pomoci viedol
materiálny či iný prospech (napríklad pokiaľ dostali za ukrývanie zaplatené alebo pokiaľ
chceli ukrývané osoby obrátiť ku kresťanstve). Čin musí byť pochopiteľne dokázaný,
najlepšie osobou, ktorá bola zachránená, dokumenty apod.
Čo viedlo mužov a ženy z východného Slovenska k tomu, že riskovali svoje
životy pri záchrane iných? Kde sú korene altruistického chovania a prečo tak jednali práve
títo ľudia? Tieto otázky – prečo ľudia jednajú určitým spôsobom – sa môžu vzťahovať aj
k variante opačnej, totiž k chovaniu krutému, každopádne sa však táží po príčinách chovania
svojím spôsobom neobvyklého a v prípade záchrancov aj obdivuhodného. Aj napriek tomu by
sa mohlo zdať, že podať človeku pomocnú ruku v núdzi alebo priamo v ohrození života je pre
veľkú časť ľudí samozrejmosťou, existujú situácie, kedy tomu tak nie je. V situácii, keď
musíte riskovať pre cudzieho človeka život svojich detí, sa pravdepodobne väčšina ľudí
rozhodne neriskovať. A ťažko im to mať za zlé. Nič menej niektorí takto riskovali.
6

Obdobie rokov 1939 – 1945 je pre židovské obyvateľstvo na Slovensku
poznamenané nesporne najtragickejšími udalosťami v dejinách. Najskôr boli zbavení svojich
občianskych a ľudských práv, nasledovalo ich vyradenie z politického a hospodárskeho
života, odobranie majetku, prenasledovanie a napokon deportácie. Riešenie „židovskej
otázky“ povýšila slovenská vláda na jeden z najdôležitejších problémov štátu. Antisemitská
politika vychádzala nielen z existujúceho nátlaku nacistov, ale bohužiaľ aj mnohí vtedajší
predstavitelia slovenskej vlády a významní funkcionári boli presvedčení o jej správnosti a
aktívne sa na nej podieľali. Táto Problematika židovských občanov, ktorí žili v rokoch
1938-1945 na území autonómneho Slovenska, resp. Slovenskej republiky, a potom
Slovenského štátu je stále neobyčajne živá, a najmä citlivá. Permanentne rezonuje vo vedomí
slovenskej spoločnosti, kde sa rôzne, neraz protirečivo vykladá a vysvetľuje. Tragédia tohto
obyvateľstva predstavuje asi najčernejšiu škvrnu v dejinách slovenskej histórie. Židovská
otázka je ostrá a bolestivá ako šeticípa Dávidova hviezda, ktorú museli nosiť na hrudi.
Nie všetci Slováci však s touto politikou súhlasili. Aktívne židovskému obyvateľstvu
pomáhali. Z akých dôvodov a akým spôsobom pomáhali? Čo pociťovali a ako na to doteraz
spomínajú? Táto otázka doteraz nieje zmapovaná, a tak by som chcela prispieť k jej riešeniu.
Zamerala som sa na jeden región východného Slovenska, kde pomáhanie nebolo ojedinele.
Záchrankyne pochádzajú z prostredia, kde som prežila detstvo. Z lokality, kde žili moji rodičia.
Jednou z mojich informátoriek je moja babička. Práve ona mi sprostredkovala kontakt na ďalšiu
informátorku.

Obe

záchrankyne

pochádzajú

z

poľnohospodárskych

rodín,

sú

gréckokatolíckeho vierovyznania aboli v dobe 2.svetovej vojny vo veku, kedy si mohli
uvedomovať aký dopad mohli mať ich činy. Chápali, čo robia. Statočnosť si museli
uvedomovať, pretože ukrývali v mladistvom veku. Dnes môžu hodnotiť a spomínať.
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2. Výzkumný zámer a koncepčné východiská

Výskumným zámerom tejto práce je na dvoch príkladoch ukázať názorové
stanoviská a morálne hodnoty slovenských občanov z rady obyvateľov východoslovenskej
dediny, ktoré v dobe druhej svetovej vojny modelovali ich postoje k ľuďom perzekuovaným
štátnym antisemitizmom. V prípadovom štúdiu, ktoré predkládám, chcem ukázať ich jednanie
v okamžikoch nezbytnej voľby medzi vlastnou bezpečnosťou a pomocou druhému,
ohrozenému bezprostrednou likvidáciou. Pracujem so súčastnou reflexiou (výkladom)
minulosti jej priamymi aktérmi. Primárne sa oprieram o epizodické naratívne vyprávanie.
Takto

zhromáždené

data

dolňujem

údajmi

1

získanými následnými pološtruktovynými

rozhovormi.
2.1. Terminologia orálne – historického, etnologického a antropologického
diskurzu
So spomienkami a spomienkovým rozprávaním pracuje rada vedeckých oborov.
Terminologia, ktorú tieto obory používajú, je však často odlišná, prípadne obsadená iným
obsahom (napr. psychologia, literárna veda, lingvistika, semiotika).
Vo vzájomnom zrovnání ako významové ekvivalenty predstavím iba základné termíny
používané pri práci s orálnymi pramenmi orálnymi historikmi, etnologmi, antropologmi, a
tiež sociologmi a psychologmi (lebo aj na výsledky týchto dvoch disciplín odkazuje
etnologický a orálne historický diskurz). 2
Orálni historici nazývajú výpovede o faktoch, vzťahoch a postojoch prežitých minulosti
aj súčastnosti, získané pri rozhovore priamou rečovou komuniksáciou medzi

1

SCHŰTZE, F.: Narativní interview v štúdiaách interaktivného pola. In: Biograf, č. 20, 1999, s. 33–51;
MANNOVÁ, E.: Pravidla narativního interview. In: Genealogicko-heraldický hlas, roč. 5, 1995, č. 2, s. 21–24.
2

V tomto oddiele práce sa opieram o rukopisný text Mirjam Moracvové. Srov. MORAVCOVÁ,
Mirjam: Etnologie. Prameny, metody a techniky etnologovy výzkumné práce. (Přednáškový cyklus.) Praha 2013,
rkp. s. 70-85.
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tazateľom a tázaným (poskytovateľom informácii), životopisným, biografickým alebo
naratívným vyprávěním3 tázaného označujú za naranta. 4
Etnologovia takto získané výpovede o minulosti

nazývajú spomienkovým

rozprávaním (pokiaľ sledujú etnografické fakta a postoje k minulosti) alebo memorátom,
fabulátom, vyprávěním zo života, spominekovým rozprávaním (pokiaľ sledujú folklorne
žánre). Tázaného označujú za informátora alaebo respondenta (v synonymnom význame,
podľa zvyklosti pracoviska alebo osobnej voľby).
Antropologovia n a F H S U K nazývajú výpovede získané v ústnej komunikácii medzi
tazateľom (výskumníkom) a tázaným narativom, tázaného (s ktorým tazateľ vedie rozhovor)
informátorom.5
Sociologovia
(výskumníkom)

nazývajú

výpovede

získané

rozhovorom

medzi

tazateľom

a tázaným v synonymnom význame narativom a rozprávaním,6 v

špecifikácii zameranej na osobné príbehy potom biografickým rozpávaním,7 životopisným
rozprávaním. 8 Tázaného označujejú vypravačom a narantom. 9
Psychologovia výpovede o prežitej minulosti získané z rečovej komunikácie medzi
tazateľom a vypravačom nazývajú narativom, narativitou10 alebo tiež príbehom, tázeného
3

Mirosla Vaněk, Miroslav Mücke a Hana Pelikánová upozornili na užívanie termínov: životný príbeh,
paměti, spomienky,biografické vyprávění, narativné vyprávění,life story, oral biography, personal narrative,
histoire de vie,storia di vita. Srov. VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat
hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007, s.
75-77. – Elena Mannová použila tiež termín vzpomínkové vyprávění. MANNOVÁ, Elena: Oral history a
historiografia . Etnológicke rozpravy, 3, 1996, 1, s. 20.
4VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti…, c.d.,,
s.82-83.
5 NOVOTNÁ, Hedvika: Kvalitativní
strategie výzkumu, e-learningový
kurz, Úvod do
společenskovědních metod vžzkumu, e-learningový kurz, Úvod do společenskovědních metod, FHS UK Praha.
[Online] [21.4.2014]. Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614
6

HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Narativní analýza v sociologickém výzkumu:
přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 48, 2012, 2, s. 201 [Online ][20. 5.
2014]. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/137-sociologicky-casopis-czech-sociological-review2- 2012/2913
7
Tamtéž, s. 200.
8
KUSÁ, Zuzana: Problém pravdivosti informácií v životopisných rozprávaniach. In: Genealogickoheraldický hlas 5, 1995, č. 2, s. 17-18.
9
HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Narativní analýza …, c.d., s. 208.
10
ČERMÁK, Ivo:Myslet narativně (kvalitativní výzkum „on the road“). In: Čermák, I. - Miovský M.
(eds.): Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno,
Psychologický ústav AV ČR/Nakladatelství Albert 2002, s. 11-25.
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narantom11 alebo participantom12 a subjektívnu doposiaľ nevyslovanú predstavu tázaného
o minulosti narativum. 13
Vo svojom výklade budem používať pre zdelený príbeh statočnosti z doby konva
druhej svetovej vojny termín spomienkové rozprávanie (s ohľadom na reflexiu jedinej
životnej epizody) a pre ženy, ktoré mi tieto príbehy zdelili, termín informátorky (s ohľadom
na prax FHS UK).
2.2 Spomienkové rozprávanie: konštruovanie reality minulosti, budovanie
legendy či projekcia životného postoja?
Spomienkové rozprávanie, na ktorých budujem svoj výklad, som zaznamenala
naratívnymi a pološtruktovanými rozhovormi o životnej epizode autenticky prežitej
skúsenosti ukrývania Židov pred deportáciami v kritických rokoch 1944 a 1945. Pri ich
vyhodnocovaní a interpretáciaách som stála pred voľbou medzi štyrmi výkladovými
konceptmi- prístupmi:
a) orálnou historou, ktorá s výpoveďmi narantov pracuje ako s faktami, na ktoré po
kritickej historickej analýze konštruuje a vykládá, jak sa rozne skupiny obyvateľstva
vztají k určitým dejinným událostiam, 14
b) folkloristikou, ktorá spomienkové rozprávanie hodnotí ako jeden zo žánrov ľudovej
slovesnosti,15
c) kongitívnou psychologiou, ktorá na základe spomienkových vyprávění poznáva a
konštruuje osobnosť jedinca16 a

11

SVOBODA, Michal: Bliografická metoda v antopologii. AntropoWEBZIN, 2007, 2-3
ČERMÁK, Ivo:Myslet narativně ..., c.d., s. 11-25.
13
SVOBODA, Michal: Biografická metoda …, c.d.
14
VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti ..., c.d.
15
BENEŠ, Bohuslav: Česká lidová slovesnost: Výbor pro současného čtenáře. Praha, Odeon 1990, s.
318; BENEŠ, Bohuslav: Lidová vzpomínka ve vyprávění o událostech dvacátých let a její folkloristické aspekty.
Online 4.5.2014 Dostupné z: http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/126215/SpisyFF_1861973-1_11.pdf?sequence=1 ; LEŠČÁK, Milan – SIROVÁTKA, Oldřich: Folklór a folkloristika: (o l'udovej
slovesnosti). Bratislava, Smena1982, s. 174; SIROVÁTKA, Oldřich: K vývoji folklorních žánrů. In:
SIROVÁTKA, Oldřich (ed.): Folkloristické studie. Brno, Etnologický ústav AV ČR 2002, s. 45;SIROVÁTKA,
O.: Dějiny a lidové podání. Slovenský národopis, 1971, s. 534-546; MICHÁLEK, J.: Spomienkovérozprávanie
shistorickou tematikou. Bratislava 1971; ŠRÁMKOVÁ, Marta: Česká prozaická folkloristika v letech 19452000: přehled, vývoj, témata, bibliografie. Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2008. s. 57-59.
16
ČERMÁK, Ivo: Myslet narativně: ..., c.d., s. 11-25;ČERMÁK, Ivo: Příběhy žité a vyprávěné: od
psychoterapie k identitě a epistemologii. In: Bianchi, G. (ed.): Identita, zdravie a nová paradigma. Human
Communication Studies, Vol. 7, Bratislava: Veda 2001, s. 77-92; ČERMÁK, Ivo: Autobiografická paměť a
životní příběh. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, 8, 2004, 29-41.
12
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d) konštruktivistickým paradigmatom, ktorý narativ chápe ako sposob situovaní jedinca
v sociálnej realite.17
Pre svoj výklad som zvolila kombináciu dvoch konceptov (prístupov): orálne
historického a konštruktivistického.
Orálne historický prístup18 uplatňujem preto, že chcem zaznamenať činy ľudskej
tolerancie a statočnosti v konkrétnom regióne z pohľadu priamych aktérov, činy, ktoré "veľké
dejiny" mnohokrát neregistrují. Spomienkové rozprávanie aktérov o pomoci Židom
považujem za potrebné ukotviť v historickej realite doby. Politickú klímu v krajinách, v
ktorých vlády prijali, alebo boli prinútené prijať nacistickú doktrínu likvidácie židovského
obyvateľstva, vytvorilo priestor pre odpor - pre konania, ktoré mohlo, ale nemuselo byť
naplnené.
Orálnu históriu definujú Miroslav Vaněk, zakladateľ tohto odboru v Českej republike,
Pavel Mücke a Hana Pelikánová ako "obraz (ľudskej) minulosti popísaný vlastnými slovami"19
ako obraz, ktorý objasňuje "určitý historický proces alebo etapu (v podstate limitovanú
doterajším

životom narátora) zo zorného uhla narátora, či priamo jeho osudy, prežitky a

stanoviská."20 V tomto zmysle je mojím cieľom ukázať spomienky dvou žien z mikroregiónu
Uličská Dolina na pozadí historickej situácie v období druhej svetovej vojny a najmä v období
posledných dvoch vojnových rokov.
Podľa M. Vaňka orálna história získava nové poznatky "na základe ústneho
oznámenia osôb, ktoré boli účastníkmi či svedkami danej udalosti, procesu alebo doby,
ktoré bádateľ skúma, či osôb, ktorých individuálne zážitky, postoje a názory môžu obohatiť
badatelovo poznanie o nich samých, prípadne o skúmanom probléme všeobecne." 21 Pracuje
teda s narativy. Ako narativy sú v orálnej histórii klasifikované rozprávanie získané
naratívnymi

biografickými

či

epizodickými

rozhovormi,

a

tiež

rozhovormi

pološtrukturovanými, kterými bádateľ mapuje spomienky na určitú etapu prežitej minulosti.
Toto poňatie prijímam a na ňom

zakladám metodiku zberu empirických dát, s ktorými

pracujem.
17

Např. SZALÓ Czaba – HAMAR, Eleonóra: Váš Trianon, náš holocaust: segragace a inkluze kultur
vzpomínání. In: MARADA, Radim (ed.): Etnická různost a občanská jednota. Brno, CDK 2006, s. 117-142;
HAMAR, Eleonóra: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha,
SLON 2008.
18
VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana:Naslouchat hlasům paměti...., c.d.
19
Tamtéž, s. 16.
20
Tamtéž, s. 77.
21
VANĚK, Miroslav a kol.:Orální historie: metodické a "technické" postupy. Olomouc, Univerzita
Palackého 2003,s. 9;VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha, Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, 2004. (Hlasy minulosti; sv. 1.).
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Druhým prístupom, z ktorého pri práci so spomienkovým rozprávaním vychádzam, je
konštruktivistické paradigma. K tomuto paradigmu sa vzťahuje rad spoločenskovedných
odborov, ktoré pracujú so spomienkovým rozprávaním. Uplatňujú ho psychológovia,
sociológovia, antropológovia, etnologovia, orálny historici, literárny historici. Teoretickým
východiskom sa mi toto paradigma stalo preto, že mi nejde iba o doplnenie vedomostí o
dejinnej minulosti. Ide mi predovšetkým o zaznamenie postojov oboch dotazovaných žien k
vlastnému

konaniu, ktoré bolo súčasťou nimi prežité dejinnej minulosti (dnes 70 rokov

vzdialenej). V kontexte svojho výkladu aplikujem prístupy uplatňované v sociológii22,
antropológii, etnológii23 a orálnej histórii24, presnejšie tie z nich, ktoré kladú dôraz na
zaznamenanie kauzality jednania.25 Prijímam tézu M. Hyvärinena, že na rozprávanie nutné
pozerať ako "na priamu súčasť sociálneho diania a jeho významnú organizujúca silu." 26
Martin Hájek, Martin Havlík a Jiří Nekvapil v kontexte sociologickej práce rozlišujú
v konštruktivistickej paradigme tri prístupi ku spomienkovému rozprávaniu (narativu):
štrukturalistický,

ktorý v

rozprávaní

sleduje

predovšetkým

konstituvní

invarianty,

hermeneutický, ktorý hľadá a interpretuje významy vložené informátorom, rozprávanie
považuje za spôsob, akým možno explicitne vyjadriť implicitné významy ľudského života a
interakcionistický, ktorý študuje rozprávanie "v určitom interakčným kontexte" ako "sociálne
situovanú aktivitu".27
HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Narativní analýza v sociologickém
výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 48, 2012, 2, s. 199-224.
[Online ][20. 5. 2014]. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/137-sociologicky-casopis- czechsociological-review-2-2012/2913
23
KREKOVIČOVÁ, Eva: Etnokultúrne tradície a sociálna pamäť. Folklór ako prameň historického
poznania? Etnologické rozpravy, 3,
1996/1, s. 44-49. [Online] [7. 5. 2014].
Dostupné
http://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/06-ER1-96.pdf ; HLÔŠKOVÁ, HANA:
z:
Historické ústne tradície ako etnoidentifikačný faktor. Slovenský národopis, 40, 1992, S. 131-150; HLÓŽKOVÁ,
Hana: Interpretácia minulosti - nástroj formovania sociálnej pamät.Etnologické rozpravy, 3, 1996/1, s. 50-56.
[Online] [7.5.2014]. Dostupné z: http://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/06-ER1-96.pdf
24
VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti ..., c.d.,
s. 133-135.
25
Tamtéž, s. 58.
26
HYVÄRINEN, Matti: Towards a Conceptual History of Narrative.“ In: HYVÄRINEN, M. –
KORHONEN, A. – MYKKANEN, J. (eds.). The Travelling Conceptof Narrative. Helsinki, The Helsinki
Collegium for Advanced Studies 2006. – citováno dle HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří:
Narativní analýza …, c.d., s. 200.
27
HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Narativní analýza …, c.d., s. 203-208.
22
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Hermeneutický prístup, teda hľadanie významov obsiahnutých vo rozprávaniach, potom podľa
tých istých autorov, uplatňuje doterajšia prax sociologického výskumu:
a) pri sledovaní osobnej skúsenosti28 (biografick aj epizodicke rozprávanie / narativ),
b) pri riešení problému konštruovaní spoločenských a identitních postojov - "význam, ktorý je
v interpretácii rozprávanie odhaľovaný, nie je preto chápan ako .... význam žité skúsenosti
rozprávača, ale ako význam rozprávačom konštruovaný pomôcí vlastného rozprávania ", 29 a
c) pri hľadaní kultúrnych významov obsiahnutých v rozprávaniach - "skrze rozprávanie ľudia
interpretujú a komunikujú kultúrne významy, ktoré sú prisudzované ľuďom, ich jednaniu,
událostiam a sociálnemu dianiu".30
Vo svojom výskume vychádzam z takto formulovaného hermeneutického prístupu ku
spomienkovému rozprávaniu. Mojou snahou bude pri interpretácii uplatniť nielen sledovanie
osobnéej skúsenosti, ale tiež odhalenie kultúrnych významov, ktoré moje informátorky do
spomienkových rozprávaní vkladali.

2.3 Pojmy analýzy spomienkového rozprávania
Orálne historický prístup aj konštruktivistické paradigma (vo forme presadzované v
sociológii, etnológii, antropológii a orálnej histórii) pracujú s pojmami pamäť, zabúdanie,
selekcia pamäti, tabu.
Pamäť
Ľudská pamäť je bežne považovaná za základ, na ktorom buduje spomienkové
rozprávania. Každá vedecká disciplína, ktorá sa rozprávaním zaoberá, definuje pamäť zo
svojich odborových pozícií. Z radu definícií a charakteristík, na ktoré odkazujú orálna
historici, etnologovia a antropológovia pri úvahách o pamäti ako fenoménu, s ktorým pracujú,
uvádzam prierezovo tri definície a tri charakteristiky.

28

33–51.

Srov. i SCHÜTZE, Fritz: Narativní interview ve studiích interakčního pole. Biograf , 20, 1999, s.

29

HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Narativní analýza …, c.d., s. 206.
HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Narativní analýza …, c.d., s. 207.

30
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Definícia:
Historik Jacques LeGoffa definuje pamäť ako: "... vlastníctvo, ktoré uchováva určité
informácie, odkazuje teda k určitému súboru psychických funkcií, vďaka ktorým je človek
schopný obnovovať svoje minulé pocity alebo informácie, ktoré sa mu ako minulé javí ...". 31.
Historik Henry Rousso uvádí: "pamäť je psychická a intelektuálne rekonštrukcie, ktorá z
tohto titulu prináša selektívne predstavu minulosti, tej minulosti, čo nikdy nie je minulosť
samotného jedinca, ale jedinca vklíněného do rodinných, sociálnych a národných súvislostí."
32

Etnologička Gabriela Kiliánková, inšpirovaná myšlienkami J. Fentress a Ch Wickhama33, na
pamäť pozerá "ako na mechanizmus uchovávaním a ukladania informácií v hlave. ... "34,
Avšak súčasne ako na" mechanizmus vyvolávaním si týchto nformácií, kombinovanie
informácií a vytvaranie nových myšlienok. "35
Charakteristiky:
Psychológ Michal Svoboda o pamäti uvažuje: "Pamäť neslúži ako prostredník histórie, ale
prinajlepšom ako jej interpret - interpret, ktorý ale nemá po ruke iné nástroje pre uchopenie
historických" skutočnosťou ", než tie, ktoré mu poskytuje jeho prítomnosť.

36

Sociologička

Zuzana Kusá: "Akákoľvek - profesionálna či laická Pamäť je menlivé, oportunistické,
pohodlná a selektívne. Či Ako hovori John Nerone (Nerone J. 1989), každá Pamäť je jednou
nohou v záujmoch

prítomnost

"37

Françoise Mayerová a Zdeněk Vašíček: "Pamäť sa dnes opiera o informácie z individuálne
skúsenosti, ďalej o tých z počutia alebo čítania a konečne o informácie odovzdávané školou a
médiami. Začleňuje do seba aj fakty prezentovaná dejepisom, isteže vyvolané na a
modifikovaná podľa svojich vzorcov-."38
31

LE GOFF, Jacques: Paměť a dějiny. Praha, Argo 2007, s. 68-115. (Historické myšlení sv. 36.).
ROUSSO, H.: Paměť už není co byla? In: Dějiny a paměť. In: Dějiny a paměť. Výběr francouzských
studií o vztahu dějin a paměti válek, odboje a kolaborace. Praha, Historický ústav armády České republiky 1993,
s. 25. (Sestavil Karel Bartošek.)
33
FENTRESS, J. - WICKHAM, Ch.: SocialMemory. Oxford – Cambridge 1992, s. 15 - Citováno dle
KILIÁNKOVÁ, Gabriela: Prehľad bádania o sociálnej pamäti a inšpirácie pre etnológiu. Etnologické rozpravy, 3,
1996/1,
s.
60.
[Online]
[7.
5.
2014].
Dostupné
z: http://www.zuzanabenuskova.sk/wp- content/uploads/2013/08/06-ER1-96.pdf
34 Tamtéž, s. 60.
35 Tamtéž, s. 60.
36 SVOBODA, Michal: Biografická metoda …, c.d.
37
KUSÁ, Zuzana: Problém pravdivosti informácií v životopisných rozprávaniach. In: Genealogickoheraldický hlas 5, 1995, č. 2, s. 17.
38
MAYEROVÁ, Françoise – VAŠÍČEK, Zdeněk: Minulost a současnost, paměť a dějiny. In: Soudobé
dějiny, 11, 2004, č. 4, s. 15.
32
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Pamäť je teda v orálnej histórii, etnológii a antropológii chápaná ako prirodzená schopnosť
človeka uchovať informácie o minulosti, avšak informácie rekonštruované, poznačenej
zabúdaním, transformované vplyvom nových informácií a sociálnych súvislostí života
nositeľov pamäti. 39 je chápaná ako prameň poznania historických faktov, ktorý je limitovaný
prítomnosťou a ktorý je jedinečný v situácii, kde neexistujú iné pramene.
Individuálna a sociálna pamäť
Súčasný spoločensko-vedný diskurz rozlišuje pamäť individuálnej a sociálnekolektívnej40. Obe tieto formy "pamäti" - individuálnej a sociálnej - chápe ako neoddeliteľne
prepojené a vzájomne sa ovplyvňujúce. Vo výskumnej práci aj pri interpretácii získaných dát
uznáva však ich osobitosť. Kým etnologický a antropologický diskurz prijíma toto poňatie,
diskurz orálne historický hovorí o pamäti kolektívnej.41
Vo svojom výskume pracujem s individuálnou pamäťou. Eva Krekovičová vymedzila
tri základné rysy tejto pamäti. Individuálne pamäť podľa nej: a) nekopíruje presne realitu,
vždy ju deformuje a výberom vymedzuje, b) nie je teda neutrálny, minulosť nazerá
prítomnosťou, prežité hodnotí aktuálnymi postojmi a c) má dve úrovne - krátkodobú
("imanentná kategória") a dlhodobú (proces "vyberania informácií z pamäti").42

39

F. Mayerová a Z. Vašíček označili paměť jako tvárnou, účelovou, citově podmíněnou a
kaleidoskopickou. Srov. MAYEROVÁ, Françoise – VAŠÍČEK, Zdeněk: Minulost a současnost, ..., c.d., s. 12.
40
Termíny kolektivní paměť a sociální paměť jsou některými badateli chápány jako synonyma, jinými
jako termíny významově odlišené, přičemž sociální paměť je vnímána jako strukturovaná pamět společnosti,
kdežto kolektívní paměť jako nestrukturovaná paměť užší skupiny. Sociální paměť je pak charakterizována jako
skupinová zkušenost, která identifikuje skupinu, dává smysl její minulosti a formuluje její vize budoucnosti.
Srov. např. KREKOVIČOVÁ, Eva: Etnokultúrnetradície a sociálna pamäť. Folklór ako prameň historického
poznania? Etnologické rozpravy, 3, 1996/1, s. 44-45, 59. [Online ] [5.5. 2014]. Dostupné
z: http://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/06-ER1-96.pdf
Srov. také: TOMÁŠEK, Marcel – ŠUBRT, Jiří: Jak se vyrovnáváme s naší minulostí? České a
československé nedávné dějiny prizmatem teorie kolektivní paměti a kvalitativní metodologie (focusgroups).
Sociológia, 46,2014, č. 1, s. 88-115.
41
Srov. VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana:Naslouchat hlasům paměti ...,
c.d.,s. 63.
42
KREKOVIČOVÁ, Eva: Etnokultúrnetradície …, c.d., s. 46.
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Pamäť epizodická
M. Vaněk a jeho spolupracovníci chápu epizodické pamäť ako súčasť dlhodobej
pamäte, ktorá zaznamenáva skúsenosti konkrétnych udalostí odohrávajúcich sa v konkrétnom
čase a na konkrétnom mieste. Ako vysvetľujúce príklady uvádzajú napospol pamäť na
jednorazové akcie krátkodobého trvania (a "dlhodobý študijné zájazd").43
Zabúdanie
Zabúdanie je prirodzenou vlastnosťou človeka a sprievodným príznakom pamäti. Fakt
zabúdanie je všeobecne zdôrazňovaný ako jedna z transparentných charakteritik pamäti. M.
Vaněk a jeho spolupracovníci z pozície orálnych historikov váži zabúdanie - v zmysle
uchovávanie pamäti na prežitú minulosť - na nezáujem "skupín a spoločenstiev" o tému
spomienky (reprodukované v

spomienkovom

rozprávaní)

a

na

nesúhlas

s

jej

myšlienkovým oznámením. V rámciakceptované spomienky potom zabúdanie podľa nich
postihuje predovšetkým deskriptívnej opis, nie príbeh.44
V predloženej práci pracujem s individuálnymi spomienkami. K "zabúdania" pristupujem
ako k prirodzenému procesu, ktorý poznamenal pamäť mojich informátorek, avšak mohol
byť

ovplyvnený aj ďalšími príčinami (vplyv dobových spoločenských názorov,

bezprostredného okolia, atd.
Selekcia pamäti
Vedomá aj nevedomá selekcia je považovaná za jednu zo základných vlastností
pamäti. "Akákoľvek - profesionálna či laická Pamäť je menlivá, oportunistická, pohodlná
a selektívna."

45

Selekcia pamäti pri "spomínaní" je potom vysvetľovaná vytesnením

negatívnych spomienok, cielenú sebereprezentací, vzhľadom na "poslucháča" (adresáta
spomienky), vplyvom rozšírených "verejných" interpretáciou minulosti

46

, a významne tiež

47

sociálnym kontextom doby, v ktorých bola spomienka vyslovená.
43

Na protipól paměti epizodické kladou paměť sémantickou (získanou učením). VANĚK, Miroslav –
MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti ..., c.d.,s. 63-64.
44
VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti ..., c.d.,
s. 65.
KUSÁ, Zuzana: Problém pravdivosti informácií v životopisných rozprávaniach. Genealogicko45

heraldický Hlas, V, 1995, 2, s. 17.
46
Tamtéž, s. 17-18.
47
SVOBODA, Michal: Biografická metoda v antropologii. …, c.d. (s odkazem na BURKE, Peter:
History as SocialMemory. In: BUTLER, T. (ed.): History, Culture and the Mind.New York/Basil, Blackwell
1989, s. 98.
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Termín selektivita pamäte je potom v orálne historické a sociologické literatúre
užíván ve dvoch významoch:
vo význame podmieňujúcich okolností formovanie pamäti - "Pamäť sa netýka minulosti, ale
vzťah mezi minulosti a prítomnosti"

48

a

vo význame transformácie individuálne spomienky a jej prijatie do pamäte skupiny, teda do
pamäti sociálnej/kolektívnej - "Selektivita paměti nieje ničím iným než schopnosťou vyjadriť
zmysel prostrednictvom predstáv, symbolov, pojmov, ktoré dovoľujú sociálnej skupine
usporiadať prítomnosť." 49

Tabu
Tabu tém, ktoré informátor nechce oznamovať, ktorým sa vyhýba, zahmlieva či
zmieňuje skratkovito, je považované za sprievodný prejav spomienkových rozprávaní50. Toto
vedomé a cielené "ticho", "mlčanie" je spájané jednak s vôľou zamlčať prejavmi, skutky a
názory pre spoločnosť neprijateľné, informátora ohrozujúce či dehonestujúce jednak s vôľou
vytesniť

spomienky na traumatizujúce zážitky51. Je však dávané do súvislosti so

sebakontrolou informátora, jeho cielenú sebeprezantací a elimináciou informácií, ktoré
nepovažuje za dôležité. 52

2.4.Heuristika: pramene úradnej preveniencie, literatúra, výskum

Prácu štruktúrujem do dvoch oddielov. V prvom z nich podávám stručný nástin vývoja
postavenia židovského obyvateľstva v Slovenskej republike (september 1938 – začiatok mája
1939). V tomto výklade sa opieram jenak o publikované úradné dokumenty (zákony,
ministreské výnosy a nariadenia,...) a jednak o historickú literatúru, ktorá je pre analýzu
a hodnotenie tohto obdobia slovenských dejín považována za základnú a o literatúru, ktorá sa
zaoberá regionom východného Slovenska. Nástin meniaceho sa právneho, hospodárskeho
48

KUSÁ, Zuzana: Problém pravdivosti ..., c.d., s. 17 (s odkazem na POPULAR MEMORY GROUP :
Popular Memory: Theory, Politics, Method. In: Richard Johnson (ed): Making Histories: Studies in History Writings and Politics. Minneaoplis, University of Minneapolis Press 1982, s. 211).
49
MAYEROVÁ – VAŠÍČEK: Minulost a současnost..., c.d.,s. 12.
50
KUSÁ, Zuzana:Dilemy nad tichom v autobiografických rozprávaniach. In: Etnologické rozpravy, 3,
1996, 1, s. 25–48;
51
Tamtéž, 25-26.
52
Temtéž, s. 27.
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a existenčného postavenia židovského obyvateľstva a náčrt aktov slovenskej štátnej
administratívy, ktoré viedli k likvidácií slovenských Židov, zakládám na primárnych
a sekundárnych prameňoch. Fakta obsiahnuté v úradných dokumentoch aj interpretácie
historickej literatúry prejímam. Moj kritický prístup sa dotýka výberov událostí, o ktorých sa
zmieňujem.
Druhý oddiel, v ktorom sa pojednáva o postojoch dvoch vybraných žien z východného
Slovenska k Židom, bezprostredne ohrozeným fyzickou likvidáciou, budujem na životných
príbehoch, teda na autentických výpovediach informátoriek. Získala som ich opakovanými
narativnými/biografickými

(epizodickými)

rozhovormi.

Svoje

spomienky

ani

jedna

z informátoriek neropzrávala v časovej súslednosti, ale ako vstupy do jednotlivých situácií,
ktoré časovo zaraďovala (sama, prípadne na moj podnet53). Epizody zaznamenané pri
jednotlivých rozhovorech som porovnala. Doložila som síce obohatenie či vypustenie
niektorých detailov, nie však vzájomne si odporujúce tvrdenia. Spomienky na reálie a vlastné
prežitky utvrdili v pamati oboch žien emocie (najma stret závazkov pomoci a permanentného
strachu).
2. 5. Metodické poznámky
Slovo „Žid“ pišem s veľkým začiatočným písmenom. Výnimkou sú prípady, kedy
výslovne uvádzam, že v istých významoch sa toto slovo píše s malým začiatočným
písmenom. Dovodom je, že Židov vnímam skor ako etnickuú skupinu než ako nábožensku
skupinu. 54
Názov „Židovský kodex“ (skrátene „Kodex“) s veľkým začiatočným písmenom v
zmysle platnej pravopisnej úpravy.55 Takéto písanie používa napríklad aj Hubenak.56 K
takémuto sposobu písania sa prikláňam aj napriek tomu, že počas Slovenského štátu sa
označenie „židovský kodex“ písalo s malým začiatočným písmenom.57
Označenie „Slovenský štát“ uvádzam s veľkým začiatočným písmenom, aby
53

Dotaz na časové zařazení nepřerušoval výklad informátorky. Byl formulován na závěr rozhovoru nebo
při jeho opakování).
54
Obdobny pristup si osvojil aj E. Nižňansky. NIŽŇANSKY, E. (ed.): Holokaust na Slovensku [ 1].
Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu 2001, s.12.
55
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 2000, s. 68.
56
HUBENAK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). Bratislava, PF UK 2003, s. 42.
57

Napríklad v dovodovej sprave k vladnemu navrhu zakona o zabezpečeni hospodarenia na
Poľnohospodarskych nehnuteľnostiach, Židmi obhospodarovanych. Slovensky snem, I. Volebne
obdobieobdobie.
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bolo zrejmé, že mám na mysli štátny útvar, ktorý vznikol 14. marca 1939 a zanikol v
apríli/máji 1945 a taktiež preto, lebo išlo o oficiálny názov štátu, ktorý sa písal s veľkým
začiatočným písmenom.58 Označenie Slovenský štat ale používam pre obdbodie celého
trvania daného štátu, aj vrátane času, kedy jeho oficiálny názov bol „Slovenská republika“.

58

Zakon č. 1/1939 Sl.z. zo 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štate.
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3. Autonomní Slovenská republika a židovské obyvatelstvo
Mnichovský diktát v roke 1938 podmienil vznik Česko-slovenskej republiky, kde
Slovensko získalo autonomiu. České zemy boli prinútené odstúpiť pohraničné územe. Prvná
Vídeňská arbitráž z 2. novembra 1938 potom tiež Slovensko stratilo v prospech Maďarska
svoje rozsiahé územia na juhu a juhovýchode zeme (včetne Košic). Autonomna Slovenská
republika naďalejj existovala od 2. 11. 1938 do 4. 4. 1939 v týchto okleštených hraniciach.
Do jej územa ovšem naďalej patrilo východné územie hraničiace s Podkarpatskou Rusou a
Poľskom, územie ku ktorému náležala ai Uličská dolina.
Teprve po tvz. Malej vojne mezi už konštituovaným Slovenským štátom a Maďarskom
v poslednej tretine marca bolo Slovensko prinútené k 4. 4. 1939 postúpiť Maďarsku aj
východné územie ohraničené liniou: Zvol, Starina, Stakčín, Kolonica, Remetské Hámre,
Blatná Poljanka, Bežovce, Pinkovice.

3.1. Židovské obyvateľstvo v autonomnej Slovenskej republike (6. 10.1938 – 13.
3. 1939)
Je historickou skutočnosťou, že židovská komunita v období existencie vojnovej
Slovenskej republiky zažila podobne ako iné európske komunity genocídu v podobe
holokaustu. Početnosť židovskej komunity na Slovensku sa pohybovala okolo 87 314
obyvateľov (podľa sčítania v roku 1930 - okolo 135 000 obyvateľov), pričom po I.
Viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa približne 40.000 Židov dostalo na územia, ktoré
získalo Maďarsko s pomocou nacistického Nemecka a fašistického Talianska.

Využívajúc oslabenie Československej republiky po Mníchovskom diktáte sa k moci
na Slovensku dostala Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS) a 6. 10. 1938 bola vyhlásená
autonómia Slovenska. Autonomistický režim sa následne za niekoľko týždňov premenil za
aktívnej účasti predstaviteľov HSĽS v režim jednej strany, ale aj jednej predstavy o
politickom, kultúrnom, ale nakoniec aj duchovnom a náboženskom vývoji v štáte. Podľa
ideológie tejto strany a jej prívržencov sa mali všetci Židia čo najskôr zbaviť „nakradnutého“
majetku – peňazí, zlata, nehnuteľností a ostatného bohatstva.
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3.2. Začiatky štátneho antisemitizmu a jeho dopad na židovské obyvateľstvo
Na pozadí všeobecne antidemokratických zásahov sa začal prejavovať aj
antisemitizmus. Už v jeseni 1938 došlo k radikálnemu zásahu proti židovskej komunite deportáciám viac ako 7.500 Židov na územie, ktoré po Viedenskej arbitráži okupovalo
Maďarsko. Tieto deportácie boli bezprostrednou reakciou Jozefa Tisu a predstaviteľov HSĽS
na I. Viedenskú arbitráž (2. 11. 1938),59 ktorou slovenská autonómna vláda utrpela svoju
prvú zahraničnopolitickú porážku. Tiso a jeho spolupracovníci potrebovali v tej chvíli nájsť
obetného baránka zodpovedného za územné straty. Tým sa stali Židia.60 Xenofobický pocit
vedúcej politickej elity HSĽS byť obeťou viedol k nenávisti a priniesol už vtedy bezohľadné a
neľudské riešenie. Židovská komunita na Slovensku vykreslená ako neslovenská a
protislovenská bola vtedy jedinou minoritou, ktorá nemala ochranu. Autonómna vláda
postihla tých, na kterých si trúfala.
Zmena politiky slovenskej vlády vo vzťahu k židovskej komunite na Slovensku je od
jesene 1938 evidentná.61 V radoch HSĽS bolo jednoznačne vidieť klasický predvojnový
antisemitizmus, ktorý však v parlamentnej demokracii nemohol dostať charakter štátnej
politiky.

59

Prvá viedenská arbitráž ((Prvý) viedenský diktát) bola medzinárodná arbitráž, ktorá sa konala 2.
novembra1938, a ktorou fašistické Nemecko a Taliansko donútili Česko-Slovensko vzdať sa územia na juhu
Slovenska a Podkarpatskej Rusi obývaného prevažne maďarsky hovoriacim obyvateľstvom.
60
Na začiatku vojny tvorili Židia 4,11 percenta obyvateľov Slovenska, no ich majetok tvoril takmer 40
percent národného bohatstva. „Židia na Slovensku predstavovali klasickú strednú vrstvu, boli výrazne zastúpení
aj ako mestské obyvateľstvo. Slováci predstavovali najmä roľnícku kultúru, preto aj na dedinách mali Židia
zastúpenie v živnostiach, hostincoch a pod. Židia boli z tohto pohľadu vykresľovaní ako úžerníci a
vykorisťovatelia Slovákov," píše historik Eduard Nižňanský v analýze Židovská komunita na Slovensku 1938-45.
(NIŽŇANSKÝ, Eduard: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a
slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov, Universum 1999.
61
SALNER, Peter: Židia v období autonómie Slovenska (6.10.1938-14.3.1939) In:Kuklík, Jan – Gál,
Egon: Židovská menšina za druhé republiky: Sborník přednášek zcyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru
Židovského muzea v Praze v lednu ažčervnu 2007. Praha, Židovské muzeum v Praze 2007, s. 132-145.
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Slovenskamôžeme nájsť vo viacerých rovinách. V národnej (prípadne jazykovej) rovine chcela
nacionalisticky orientovaná HSĽS vykresliť Židov ako nenárodný až protislovenský element,
ktorý v období Rakúsko-Uhorska pomáhal pomaďarčovať Slovákov. Túto rovinu
podopieralo aj to, že Židia sa po vzniku I. ČSR nehlásili všetci k slovenskej národnosti a ako
dorozumievaciu reč používali nemecký jazyk, jidiš i maďarčinu.
Druhou – veľmi významnou rovinou, ktorú HSĽS podporovala v slovenskej politike od
predvojnového obdobia - bol hospodársky antisemitizmus.62 Židia na Slovensku predstavovali
klasickú strednú vrstvu, boli aj výrazne zastúpení ako mestské obyvateľstvo. Slováci
predstavovali najmä roľnícku kultúru, preto aj na dedinách mali Židia zastúpenie v
živnostiach, hostincoch a pod. Židia boli z tohto pohľadu vykresľovaní ako úžerníci a
vykorisťovatelia Slovákov.
Antisemitizmus môžeme nájsť aj v rovine politickej. Židia najmä z hľadiska
konzervatívnej, národnej a klerikálnej HSĽS boli predstaviteľmi liberálnej, prípadne aj
ľavicovej politiky. Ďalšiu rovinu antisemitizmu predstavoval aj klasický konfesionálny
antisemitizmus - v zmysle „Židia zabili Krista“. Vzhľadom na fakt, že na Slovensku sa ku
katolicizmu alebo iným kresťanským náboženstvám hlásila prevažná väčšina obyvateľstva,
takýto typ antisemitizmu mohlol mať ohlas.
Židovská komunita na Slovensku sa takto po vzniku autonómie Slovenska veľmi
rýchlo

dostala do pozície akoby „neplnohodnotných občanov“ alebo „občanov druhej

kategórie“. Pre vládnucu elitu HSĽS prestali byť Židia partnermi pre diskusiu o ich ďalšom
osude. Rokovalo sa o nich bez nich. Stali sa len objektom, na ktorom režim realizoval svoje
predstavy o riešení židovskej otázky. Ako najmarkantnejší dôkaz tohto jednania možno
uviesť, že už v januári 1939 vytvorila vláda komisiu pre riešenie židovskej otázky,63 pričom
jej členom nebol žiadny zástupca židovskej komunity na Slovensku.
62

Ich majetok sa v predvojnovej atmosfére stál tŕňom v oku najprv vtedajšej politickej reprezentácii. So
stupňovaním protižidovskej propagandy, ktorá používala heslá typu: „Židia sú príčina vašej biedy.", „Židovský
majetok do Slovenských rúk," „Žid nie je človek, ale diabol." sa však proti nim obrátila aj verejná mienka.Vo
vládnej Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (HSĽS) boli dva názory na to, ako riešiť židovskú otázku. Umiernené
krídlo, ktoré reprezentoval aj prezident Jozef Tiso, chcelo spočiatku obmedziť vplyv Židov na 4 percentá,
radikálne krídlo, reprezentované Tukom a Machom chceli úplné vyradenie židovskej komunity z
hospodárskeho života. Hlavným bodom riešenia židovskej otázky sa stalo odobratie majetku Židom. Viac:
http://www.sme.sk/c/2361054/arizacia-zidovsky-majetok-do-slovenskych-ruk.html#ixzz313iiPFoE
63
Vláda Slovenskej krajiny dňa 23. 1. 1939 vytvorilakomisiupreriešeniežidovskej otázky na Slovensku.
Jej členmisa stali Karol Sidor, štátnyminister,Mikuláš Pružinský, ministerhospodárstva, Pavel Teplánsky,
ministerfinancií,Ferdinand Ďurčanský, minister dopravy a verejných prác a Július Virsík, advokát.
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Medzi radikálmi64 a umiernenými65 v radoch HSĽS v ich antisemitizme bol rozdiel najmä z
hľadiska rýchlosti vyraďovanie židovskej komunity z občianskeho, politického a kultúrneho
života v štáte. Umiernení chceli použiť pri riešení židovskej otázky princíp „numerus clausus“
- teda obmedziť ich vplyv a postavenie na 4% (toto číslo predstavovalo približne ich
početnosť vo vzťahu k majoritnej komunite). Radikáli chceli vyradiť židovskú komunitu na
Slovensku absolútne a za každú cenu nehľadiac na ekonomické či profesionálne straty.

64

Predstavitelia - Vojtech Tuka (* 4. júl1880, Štiavnické Bane – † 20. august1946, Bratislava) bol
slovenský politik, predstaviteľ radikálneho pronacistického krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, vojnový
zločinec a jeden z organizátorov odvlečenia slovenských Židov do koncentračných táborov.
Alexander (Šaňo) Mach, pseud. Alexander Mach Mederský (* 11. október1902, Slovenský Meder,
dnes Palárikovo – † 15. október1980, Bratislava) bol slovenský ľudácky politik a novinár. Od roku bol 1936
členom vedenia HSĽS a vedúcim predstaviteľom tzv. radikálneho krídla.
65
Bol ním ThDr.Jozef Tiso (* 13. október1887, Veľká Bytča (dnes Bytča) – † 18. apríl, 1947, Bratislava,
popravený) bol rímskokatolíckykňaz, poslanec česko-slovenskéhoparlamentu, člen česko-slovenskej vlády a
jediný prezidentprvej Slovenskej republiky, vtedajšieho satelitného štátu Tretej ríše. Po vojne bol odsúdený
za vlastizradu a popravený.

23

4. Maďarský zabor východoslovenského územia (4. 4. 1939)
V roku 1938 boli územné požiadavky Maďarska voči Slovensku čiastočne uspokojené
rozhodnutím prvej Viedenskej arbitráže. Týmto diktátem sa Maďarsko rozšírilo o časť
východného Slovenska a západnej Ukrajiny. Neskôr anektovalo i severnú časť Sedmihradska
(druhá Viedenska arbitráž, 30. 8. 1940) a po napadnutiu Juhoslávie, tiež Vojvodinu (květen
1941). Za pomoc pri získaní týchto území očakávalo Nemecko lojalitu maďarských
predstaviteľov. Maďarsko pristúpilo v roku 1940 k paktu troch veľmocí. Boli to Nemecko,
Taliansko a Japonsko. 27 júna 1941 vstúpilo s Nemeckom do vojny proti Sovietskemu
zväzu.
Autonomná Slovenská republika od 2. 11. 1938 do 14. 3. 1939 a potom aj Slovenský
štát až do 4. 4. 1939 existoval v hranicích, stanovených diktátom prvej Viedeňskej arbitráže. Do
jej územia ovšem naďalej patrila východné územie hraničíciace s Podkarpatskou Rusou a
Poľskem, území k němuž náležela i Uličská dolina.
Teprve po tvz. Malé válce mezi již samostatným Slovenským štátem a Maďarskem,
teda po vojenskom konflikte, ktorý vyvolalo Maďarsko obsadením východosloveského
územia, došlo k dalšej revízi slovenských hraníc. Malá vojna zasiahla východné Slovensko v
dňoch 23. 3. 1939 – 31. 3. 1939 (podepísanie mírovej zmluvy).66 Slovensko k 4. 4. 1939
muselo posdtoupit Maďarsku dalšie územie na svoej východnej hranici. Toto územie
vymezovala demarkačáí línia (od severu k juhu): Zvala, Starina, Stakčín, Kolonica,
Remetské Hámre, Blatná Poljanka, Bežovce, Pinkovice.67 Do tohto území spadala i Uličská
dolina s obcami Kolbasov, Nová Sedlica, Prislop, Runina, Ruský Potok, Ulič, Uličské Krivé,
Tpoloľa a Zboj.
Od 4. apríla 1939 podliehalo teda obyvateľtvu Uliča a všetkých obcí Uličskéj doliny
maďarské štátne administrative a maďarským zákonom, včetne zákonov protižidovských.
66

BAKA, I. - ŠUMICHRAST, P.: Dokumenty o činnosti slovenského letectva v maďarskoslovenskom ozbrojenom konflikte v marci 1939. In: Vojenská história , 2003, č. 1; CSÉFALVAY, F.: Horúci
záver marca 1939. In: Armáda, 2001, č. 3.
67
POTEMRA, Michal: Sobranecký kraj za maďarskej okupácie v rokoch 1939-1944. In: DEÁK, L.: Malá
vojna (vojenský konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939). Bratislava 1993, s. 79. Citováno podľa:
VARŠOVA, Katarína: Tragické udalosti v obci Remetske Hámre na jaseň roku 1944. Historické rozhlady, 5,
2009, s. 130, pozn. 11.
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5. Postavenie židovského obyvateľstva v Maďarsku 1939-1945
Pred vypuknutím vojny, žilo v Maďarsku asi pol milióna Židov. Po prvej viedenskej
arbitráží asi 750 tisíc.68
Situácia maďarských židov sa postupne zhoršovala. V jari, v roku 1938 bol prijatý
prvý protižidovský zákon, ktorý obmedzoval podiel Židov na národnej ekonomike na 20%.
Druhým zákonom bol podiel znížený na 5%. Tretí zákon z roku 1941, ktorý definoval
židovstvo na rasovom základe, bol obdobou norimberských zákonov, no prísnejší. Za Žida sa
považoval každý, kto mal dvoch židovských prarodičov, najviac zakazoval zmiešané
manželstvá. Na základe tejto definície vzrástol počet Židov na území Maďarska aj

s

anektovanými oblasti z 750 tisíc na 850 tisíc.
V rámci mobilizácie vláda zriadila takzvané pracovné jednotky (munkaszolgálatos).
Príslušníci týchto jednotiek (Židia, Slováci, Rómovia a ďalší „nepriatelia“ Maďarska) boli
využívaní na otrockú prácu prevažne na stavbách. Časť z nich bola poslaná na východnú
frontu priamo do tylu protivníka, kde za neustáleho týrania a mučenia velitelia vykonávali
nebezpečnú prácu. Z asi 52 tisíc židovských príslušníkov týchto jednotiek zomrelo ešte pred
nemeckou okupáciou na 42 tisíc osôb.
Na základe rozhodnutia, ktoré v lete v roku 1941 vydala vláda, bolo vyhostených asi
17 tisíc Židov ukrajinského a poľského pôvodu, ktorí žili na území Maďarska bez štátneho
občianstva. Boli odvezení na územie Ukrajiny pod nemeckou civilnou správou a po skupinách
hnaní do mesta Kamenec Podolský. Počas dvoch augustových dní ich spolu s miestnymi
Židmi, bolo ich celkom asi 23 600 , zavraždili príslušníci Einsatzgruppen.69
Táto událosť sa zapísala do dejín konečného riešenia ako vôbec prvá svojho druhu.
kapitola se opirá o publikaci L. Kontlera. Srov.: KONTLER, László: Dějiny Madarska. Praha,
Nakladatelství Lidové novony 2008. Srov. tiež : http://www2.holocaust.cz/cz2/history/countries/hungary/
68 Táto

69

Einsatzgruppen bola nemecká skupina špeciálneho určenia. Nacistické vojenské oddiely, ktoré operovali na
obsadených územiach. Ich úlohou bolo terorizovať miestne obyvateľstvo.
.
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K druhému masakru došlo v Novom Sade, v oblasti Juhoslávie anektovanej
Maďarskom. Pod zámienkou boja proti partizánom tu príslušníci maďarskej armády v januári
v roku 1942 zavraždili 5 000 osôb. Približne polovica z nich boli Židia, tretina celkovej
židovskej populácie v oblasti, 6 židovských obcí bolo vyhladené. Vláda MikloseKállayho sa
pod medzinárodným tlakom od akcie dištancovala a zinscenovala súdny proces s vinníkmi.
V decembri 1942 premiér Kállay jednoznačne odmietol naliehanie nacistov, aby sa
v Maďarsku začalo s „konečným riešením židovskej otázky“, ktoré bolo v okolnej Európe
v plnom prúde. Jeho hlavný zámer bol zbaviť sa predovšetkým nemeckého vplyvu, zvlášť po
porážke pri Stalingrade, v ktorej Nemci obetovali desiatky tisíc maďarských vojakov.
Jednanie so západnými mocnosťami sa však nepodarilo pred nemeckým velením, ktoré
pristúpilo k radikálnejšiemu riešeniu utajiť. K obsadeniu maďarského územia došlo 19. Marca
1944. Nemecká armáda ho obsadila hladko a bez odporu. MaršálHorthy nahradil premiéra
Kállaye pre nacisticky zmýšľajúcim DömeSztójaym, dosavadním veľvyslancom v Ríši.
Vládu v zemi prakticky prevzali nacisti a „konečné riešenie“, ktorým bol poverený Adolf
Eichmann, sa z ohľadom na blížiacu sa frontu rozbehlo na plné obrátky.
Piateho apríla vstúpilo v platnosť nariadenie o povinnom označovaní Židov žltou
hviezdou. Od 28. apríla platilo nariadenie o sústreďovaní obyvateľov venkova do ghett
vytvorených vo viac ako 55 obciach. Ľudia strávia v ghettu v strašných spodmienkach pár
týždňov. Potom budú nahnaní do nákladných vagónov a odvezení do plynových komôr
v Osvietime. Podľa správy nemeckého zmocnenca Edmunda Veesenmayera bolo z Maďarska
do Osvienčima deportovaných okolo 400 tisíc Židov. Z nich bolo 80% zavraždených.
Mašrál Horthy bol týmto riadením Nemcov v zemi zaskočený. Snažil sa naviazať
styky s opozíciou a ukončiť tak spojenectvo s Nemeckom. Keď 7. Júla zastavil deportácie,
Maďarsko bolo s výnimkou hlavného mesta Judenrein, bez Židov. Horthy sa zúčastňoval
tajných jednaní v Moskve, na základe ktorých v októbri 1944 vyhlásil prímerie so Sovietskym
zväzom a vystúpenie Maďarska z vojny.
Deportácie sa znovu rozbehli. Tento krát sa týkali aj budapešťských Židov, ktorí boli
do tej doby chránení. Tí žili zo sťahovaní vo vyhradených domoch označených žltou
hviezdou. V tej dobe boli uzavreté osvienčimské plynové komory, preto bolo viac než 70 000
tisíc Židov vyhnaných z Budapešti v pochodoch smrti na západ do Ríše do pracovných lágrov.
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Ďalšie tisíce Židov boli masovo vyvražďovaní ozbrojenými príslušníkmi Strany šípových
krížov priamo v hlavnom meste. Ešte počas decembra 1944, keď už bola Budapešť obliehaná
sovietskou armádou, bolo 70 tisíc Židov poslaných do ghetta v židovskej štvrti. Behom
dvoch mesiacov, ktoré ostávali do oslobodenia, tu ešte mnohí z nich podľahli otrasným
životným podmienkam. 13. februára 1945 vstúpila rudá armáda do Budapešti, celá zem bola
dňa 4. apríla 1945 oslobodená.
Aj napriek tomu, že „konečné riešenie“ prebiehalo za tichého súhlasu väčšinovej
populácie, existovali tu aj prípady pomoci prenasledovaným Židom.70 Vedľa jednotlivcov
mali maďarskí Židia oporu v antifašistickom odboji, ktorý zosílil po nacistickej okupácii.
Neutrálne štáty Švédsko a Švajčiarsko vydávali takzvané Schutzpassy, mnohé sionistické
organizácie vyrábali falošné dokumenty a posielali do ghett potraviny. Dôležitú úlohu pri
záchrane maďarských Židov zohral švédsky diplomat RaoulWallenberg, ktorému sa od júla
1944 podarilo dostať z Maďarska tisíce Židov.
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Maďarská spoločnosť a jej predstavitelia nebola Rómom tiež nijak zvlášť naklonená. Vládou

nariadená perzekúcia však začala až po nemeckej okupácii. Okrem povinného zaradenia Rómov do pracovných
jednotiek platil až do októbra zákaz pohybu mimo miesto bydliska. Onedlho na to boli deportovaní do Nemecka
a Poľska. Počet deportovaných, zavraždených ani tých, čo prežili nie je dodnes známi. Odhady sa pohybujú
v tisíckach. Veľa Romov bolo tiež povraždeno na území Maďarska. Celkom počas olokaustu zahynulo 564 500
Židov.
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6. Fašistické represie na Maďarmi obsadenom východnom

Slovensku po porážke Slovenského národného povstánia

Porážka Slovenského národného povstania a aktivita partizánskych oddielov
bojujících na východnom území Slovenska (bez ohľadu na tehdajšie štátne hranice aj blížiaci
sa front), vyvolali represie maďarských fašistov.
Od polovice novembra 1944 do 18. januára 1945 poslali nyilašovci71 v Košiciach
najmenej 1200 ľudí do koncentračných táborov a najmenej 530 osôb popravili. Mimoriadne
brutálne sa nyilašovskí vrahovia zachovali v októbri 1944 na košickej železničnej stanici, kde
kyanovodíkom v transporte vovozňoch z Miškovca usmrtili 220 bezbranných ľudí - deti,
ženy, mužov, starcov židovského pôvodu. Na tento účel si zavolali špeciálnu jednotku z
Prešova. Aj formy ich výsluchov boli bezohľadné, a neraz pripomínali stredoveké mučenie.72
Ich obľúbenou metódou bolo bitie policajnými obuškami po chodidlách a pätách, až sa nohy
premenili na jednu opuchlinu, pichanie špendlíkom pod nechty, bitie po tvári a celom tele,
prepichovanie uší, polievanie zamdletých studenou vodou atď.
Při výsluchuoch títo fašisti s obľubou používali elektrické šoky, medzi nimi aj
„stípik". Mučeného vytiahli na stíp, pričomsa špičky nôh slabo dotýkali zeme. Ruky mal
zviazané vzadu a zavesenéna štípe. Vytiahnutý visel takto dokiaľ neomdlel, alebo nezačínal
modrieť. Potom ho polievali studenou vodou, kým neprišiel k vedomiu. Takto sa celý proces
opakoval niekoľkokrát. Teror v južných oblastiach východného Slovenska okupovaných
horthyovcami sa zosilnil najmä roku 1944, keď Hitler vyslal do Maďarska svojho
splnomocnenca Adolfa Eichmanna kvôli deportovaniu antifašistický zmýšľajúcich ľudí, najmä
občanov židovského pôvodu. Za pomoci príslušníkov Strany šípových krížov začal svoju
„prácu" uskutočňovať v Mukačevea v Košiciach. V neľudských podmienkach
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Nyilašovci alebo také szálášovci bol hovorový názov Strany Šípových krížu – Hungaristického hnutí,
ktoré je také zkráceně označováno NYKP (Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom). Tuto totalitní
nacistickou stranu, jejímž politickým programem byl antisemitsmus, vedl Ferenc Szálasi.V říjnu 1944 se tato strana
v Maďarsku uchopila moci.
72
Táto kapitola vznikla na základe následnej literatúry: LAPPINOVÁ, Eleonore: "Maďarští Židé v
Terezíně. Osud 'privilegovaných' pracovníchotroků". In: Terezínskéstudie a dokumenty 2005. Sefer: Praha 2006,
s. 136 – 150; BRAHAM, Randolph L. : Studies on the Holocaust in Hungary . Social Science Monographs: Boulder
1991.
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potom 1300 deportovaných väznili vo väznici v Sátoraljaújhely (dnes na československomaďarských hraniciach při Slovenskom Novom Meste).
Fašistické represálie na východnom Slovensku vyvrcholili v jesenných mesiacoch roka
1944, keď fašistické vojská ustupujúce před Sovietskou armádou, v snahe vyčistiť si tyl,
používali veľmi tvrdé represívne opatrenianielen proti partizánom, ale aj proti civilnému
obyvateľstvu. V rámci zdokonaľovania nemeckého obranného systému nútili civilné
obyvateľstvo kopať zákopy a podporovať nemeckú armádu.
Mimoriadne veľké škody fašisti spôsobili počas ústupu aj na hmotnom majetku.
Vyviezli mnoho zariadení zo závodov a na dedinách okrádali obyvateľov o dobytok a
poľnohospodárske plodiny. Len z bývalého Prešovského kraja v jeseni 1944 vyviezli 2000
ošípaných, 1381 oviec a 1640 kusov hovädzieho dobytka. Z celej expozitúry Slovpolu
v Prešove vyviezli materiál v hodnote 30 miliónov korún.
Celkove represáliám, ktoré uskutočnilo Zvláštne komando ZbV 27 na východnom
Slovensku, padlo za obeť 275 osôb. Po odchode komanda tu zostalo 36 masových hrobov a
44 vypálených obcí. Taký bol výsledok fašistickej zvole na východnom Slovensku.
Represálie sa dotkli aj obyvateľov Uliča a Uličskej doliny. Zasiahli ich pred i v
priebehu vojenských operácií. V Uličskom Krivom Maďaři vybudovali pracovný tábor na
nutené práce v lese. V okolí Uličea začali v roku 1943 stavať obranné opevnenie (tzv.
Arpádovu líniu). Do týchto prací boli nutene zapojení mnohí Uličania. Rada obyvateľov
Uliča, ktorí sa zapojili do miestneho boja a spolupracovali so sovětskou kontrarozvědkou,
bola zatknutá a dva z nich boli popravení. Pri oslobodzovacích bojoch v roku 1944 sa Ulič
dostal do obkľúčenia; maďarskí a nemeckí vojáci Ulič držali niekoľko mesiacov. Ulič bola
oslobodená 26. oktobrra 1944.73
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Vzpomínky Márie Hejdové zpracované v projektu Paměť národa. [Online ] [10. 6. 2014] . Dostupné z:
http://www.pametnaroda.cz/story/hejdova-maria-1934-2079
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7.Uličská dolina
Najvýchodnejší cíp Slovenska, Uličská dolina sa rozprestiera při hraniciach s
Ukrajinou a Poľskom v lone Bukovsnkých vrchov a rozľahlých polonín. V deiatich
Malebných dedinách tu dnes žije dokopy 2400 obyvaťeľov, z toho 932 v prirodzenom
centre doliny, obci Ulič. Dolina s očarujúcim svetom rozkvitnutých strmých strání, hlbokých
lesov a pramenistých horských bystrín je oázou ticha a pokoja. Uličská dolina bola za 1. ČSR
súčasťou okresu Veľkyj Bereznyj v Podkarpatskej Rusi.
Obec Ulič bola založená na valašskom práve koncom 14. a začiatkom 15. storočia.
Prvá doložiteľná práva pochádza z roku 1451, kedy dvorský sudca Ladislav z Pavlovies riešil
dedičské záležitosti Drugethovcov74 týkajúce sa panstva Humenného, ktorého majetkovou
súčasťou bol aj Ulič. Ďalšia zmienka o Uliči pochádza z obdobia z posobenia zbojníckej
družiny Fedora Hlavatého,75 ktorej členmi boli v roku 1942 aj obyvatelia obce Ulič. Počas
druhej svetovej vojny bola obec v rokoch 1939-1944 súčasťou Maďarska.
Pred druhou svetovou vojnou v každej z rusínskych dedín v Uličskej doline žili Židia.
Tento kraj bol odjakživa ich domovom a ostatní obyvatelia dedín ich so samozrejmosťou
považovali za svoju súčasť. Po vojne sa zo všetkých deportovaných vrátilo len dvanásť
Židov, ostatní zmizli v pekle koncentračných táborov. Tých čo prežili a chceli na samom
okraji Slovenska začať nový život, zavraždili už po prechode frontu v Kolbasove
banderovci.76 Z celej židovskej komunity zostala v Uličskej doline len jedna žena – Gizeala
Lipovská, ktorá dodnes žije v Uličskom Krivom. (Zrovnaj príloha č.3)
74

Drugetovci (staršie Drugethovci, Drughetovci) je šľachtický rod francúzsko-neapolského pôvodu zo
Salerna pri Neapole. Jeho členovia Filip a Ján prišli v 14. stor. do Uhorska na Slovensko spolu s kráľom Karolom
Róbertom z Anjou.
75
Fedor Hlavatý bol rodákom obce Ruská Volová. Bol kapitánom mnohých zbojníckych družín v 15.
storočí. Veľký význam v období po potlačení bratríckeho hnutia Uhorským Matejom Korvínom nadobudla práve
jeho družina, ktorá bola na vtedajšie podmienky dobre organizovaná a hovorí sa, že mala znaky dobre
organizovanej bratríckej jednotky. V družine pôsobili aj jeho bratia Danko a Vasko. Fedor ako kapitán dokázal
viesť takmer päťdesiat člennú družinu. Neskôr bol chytený a popravené v Trebišove.
76
Menom banderovci (niekedy benderovci) sa označovali skupiny ľudí, ktorésa v závere 2.svetovej
vojny sformovali z Ukrajinskejpovstaleckej armády (UPA). Meno dostalipodľaStepanaBanderu, ktorý UPA
viedol. Bola to ozbrojená zložkaOrganizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorá usilovala o obnovu
samostatnej Ukrajiny. Jej príslušníci po napadnutí Sovietskeho zväzu fašistickou armádou využili situáciu a
vyhlásili samostatnú Ukrajinu. Po tom, čo Nemci v roku 1941 ukrajinskú vládu rozohnali, bojovala časť UPA
proti nim. V roku 1944 sa ale Nemci rozhodli banderovcov využiť, preto začala UPA bojovať proti postupujúcej
sovietskej armáde. Po ichporážke početné skupiny banderovcov prešli do lesov v poľsko- ukrajinskom pohraničí,
kde sa udržali aj po prechode frontu. Počítali s tým, že sa im podarí prejsť do Rakúska alebo Nemecka, kde
dúfali, že získajú štatút vojnových zajatcov. Na územie východného Slovenska sa začali dostávať od leta 1945.
Rabovali najmä jedlo, dobytok, šatstvo, alkohol a lieky. Ich hlavné sily však boli zlikvidované v Poľsku a na
Ukrajine, na území Slovenska operovali až do roku 1947, keď proti zbytkom banderovcov zasiahla armáda a zbor
SNB v tzv. Akcii B.
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8. Spomienky slovenských žien, záchrankyň Židov počas holokaustu
8.1

Metodika terénneho dotazovania

Data, s nimiž pracuji v následujících oddílech své práce, jsem shromáždila přímými
rozhovory s informátorkami. Použila jsem metodu vzpomínkového epizodického vyprávění a
rozhovoru.77
Moje respondentky somdopredu informovala o cielimojej práce. Zaručila somim,
pokiaľ na tom budútrvať, absolútnu anonymitu a v neposlednej rade som ich uistila, že ak
by nechceli pokračovať, majú možnosť okamžitého prerušenia ich participácie na výskume.
Ako jeden z argumentov, prečo by už nechceli pokračovať je fakt, že ide o veľmi citlivú
tému, plnúemócii, ktoré môžu vyvolať nepríjemné spomienky. A tiež to, že vzhľadom na ich
vek, ich može výskum natoľko rozrušiť, že by bolo lepšie v ňom nepokračovať. Nestalo sa tak.
Úspešne som s nimi naviazala kontakt.
V prvej fáze výskumu som vykonávala naratívny epizodický rozhovor orientovaný na
konkrétnu epizódu ukrývania Židov pred deportáciami do koncentračných táborov.78
Informátorku som nechala voľne rozprávať príbeh ich rodín. Pri týchto rozhovoroch som v
podstate do ich spomienkového rozprávania nevstupovala, s výnimkou podnecujúcich
poznámok pri emocionálnych zámlkách a určitej únave z rozhovoru. Odmlky spôsobené
únavou som rešpektovala a podnet k ďalšiemu rozprávaniu dala až v okamihu, keď už naznačili
schopnosť v téme, rozhovore pokračovať. V tejto fázi som rozprávanie informátorek
neprerušovala doplňujúcimi otázkami na časový horizont, na reálie týkajúce sa úkrytu,
spolužitie a sebahodnotiacich postojov, ani som sa nevypytovala na iné etapy ich života, alebo
na podmienky ich súčasnej existencie. Nechala som ich rozprávať. Musím priznať, že to
nebolo občas jednoduché, s čím som samozrejme počítala. Rozhovory som niekoľkokrát
prerušila a pokračovala až na druhý deň. Súčasné podmienky ich života som však poznala už
pred začatím výskumu.
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VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti: Teoretické
a praktické aspekty orální historie. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007, ; MANNOVÁ, Elena:
Pravidla narativního interview. In: Genealogicko-heraldický hlas, roč. 5, 2, 1995, s. 21–24.
78
HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikece. Praha, Portál 2005, s. 177.
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V druhej fázi výskumu som dáta získané prvým rozhovorom doplnila o údaje, ktorými
som potrebovala ukotviť už získané spomienkové rozprávania informátorek v dobových
súvislostiach ich každodenného života a života lokálnej spoločnosti. Použila som
pološtruktúrované rozhovory. Osnovu týchto rozhovorov som vypracovala na základe analýzy
prvého rozhovoru. Orientovala som sa už nie prioritne na príbeh, ale na opis reálií a na
hodnotiace stanoviská.
V tretej fázi výskumu som informátorku oslovovala s konkrétnymi otázkami,
cielenými na vysvetlenie niektorých výpovedí, ktorým som nie celkom porozumela (a ktoré
boli pre nich samozrejmosťou). Toto dotazovanie som vykonávala aj telefonicky.
Bola som si vedomá, že dostávam reflexie, iba spomienky. Moje informátorky mi o
všetkom hovorili s odstupom niekoľkých desiatokrokov. Ich spomienky môžu byť zabudnuté,
transformované a ovplyvnené súčasnosťou. Dostala som dnešné výpovede o davno prežite
minulosti a nie aktuálny zážitok roku 1944. Aj napriek tomu považujem výpovede za veľmi
dôležité.
Spomienková rozprávanie každej z informátorek som zostavila do časovo usporiadaného
textu. Pre zrozumiteľnosť som ich preložila z miestneho dialektu rusínčiny do

spisovnej

slovenčiny. Pôvodný zápis som redigovala som je len potiaľ, že som vynechala
návraty (opakovanie informácií v priebehu rozhovoru), odmlky, "vypchávky" a záznam
emócií. 79 Aby som zachovala prehľad o spôsobe získania rozprávané spomienky, presnejšie o
type rozhovoru, ktorým bola spomienka zaznamenaná, používam kombináciu dvoch rôznych
písiem. Svoje vysvetlivky, ak je nezaraďujem do poznámok pod čiarou, píšem kapitálkami.
Pri vyhodnocování získaných dát som sa orientovala na koncepty jednania80 a
vykonávala porovnávaciu analýzu dvoch sledovaných prípadov. V týchto súvislostiach som
venovala pozornosť informáciám, ktoré informátorku prvorado zdôrazňovali, ktoré naopak
nevšímali (alebo úplne vytlačili), ktorým sa vyhýbali a ktoré zamlčovali.
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VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti: Teoretické
a praktické aspekty orální historie. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007, s.114-118.
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SILVERMAN, David: Jako robiť kvalitatívny výskum. Pratilava, Ikar 2005, s. 96-98.
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8.2 . Spomienky pani Anny na záchranu židovského chlapca, jeho sestry
a jej priateľa
Stručný životopis pani Anny
Pani Anna sa narodila pred 91 rokmi v Uličskej Doline, kde prežila celý svoj život, a
kde žije dodnes. Bola druhou z troch súrodencov. Jej rodina patrila ku skupine stredne
zámožných roľníkov, rodičia boli gréckymi katolíkmi a v etnickej identite sa vnímali ako
Lemkovia a Rusíni. Ako 7 ročná začala navštevovať základnú školu v obci Ulič. Po 9 ročnom
štúdiu nastúpila na Hotelovú Akadémiu v Humennom, odbor kuchár, čašník. Po úspešne
ukončenom štúdiu sa vydala za dnes už zosnulého manžela Mikuláša, s ktorým vychovali
štyri krásne deti. Pracovala ako kuchárka v materskej škole v obci Ulič, v Uličskej doline.
Tejto profesii sa venovala celý život. Dnes žije spokojný život v tejto malebnej dedinke.
Radosť jej robí 9 vnúčat a tri pravnúčata. Aj napriek svojmu veku je stále veľmi usilovná
a pracovitá. Stará sa o svoj dobytok a dve záhrady. Pravidelne navštevuje gréckokatolícku
cirkev. Pani Anna je slovenskej národnosti, ale aj napriek tomu sa považuje za hrdú Rusínku.

Situácia pri zapisovaní výpovedi
S panni Annou som sa po našej telefonickej dohode stretla začiatkom októbra
minulého roku. Náš rozhovor prebiehal medzi štyrmi očami. Respondentka vypovedala o
svojich vojnových zážitkoch. Rozprávala plynulo, ale často preskakovala z jednej udalosti na
druhú a taktiež odbiehala od témy. Radšej by hovorila o súčasnosti, musela som ju občas
opatrnými otázkami vracať k tomu, čo ma zaujímalo. Hovoriť o minulosti bolo pre ňu ťažké.
Jej výpovede boli plné silných emócii a náhlych zvratov. Niektoré veci ju očividne veľmi
rozrušovali, chvíľami plakala, chvíľkami sa smiala. Raz hovorila potichu, potom zase veľmi
nahlas. Svoje rozprávanie prekladala obrazovým materiálom – ukazovala mi fotografie svojej
rodiny.
Redakčné úpravy textu
Respondentka používala počas celého rozhovoru rusínsky jazyk, ktorý som preložila
do spisovnej slovenčiny. S respondentkou som previedla najprv naratívny rozhovor, v ktorom
hovorila svojimi vlastnými slovami. Potom som s ňou viedla pološtrukturovaný rozhovor.
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Niekoľko krát som s ňou telefonovala, aby som mohla doladiť informácie, ktoré som
potrebovala.

Vyrozprávaný príbeh ukrývania Židov
Vyrozprávanie záchrany židovského chlapca, jeho sestry a jej priateľa, ktorí prežili
deportácie zo Slovenska počas druhej svetovej vojny.
Židovská rodina mala 4 deti. Chlapca menom Matúš, ktorý mal v dobe 2. svetovej
vojny 9 rokov a tri dcéry vo veku 16, 17 a 18. Všetci sa narodili v menšom meste na
východnom Slovensku ( Humenné), odkiaľ pochádzali aj ich rodičia. Vlastnili pohodlný dom
v neďalekej obci Jasenov, kde aj žili. Mali prenajatú pôdu, na ktorej pestovali obilie, v
stajniach chovali domáce

zvieratstva

(kravy,

husi,

sliepky) a v ovocnej

záhrade sa

každoročne urodilo veľa ovocia. Zamestnávali miestnych roľníkov. Ich deti boli Matúšovi
rovesníci, navštevovali spolu dvojtriednu školu.
Pochádzali z ortodoxnej rodiny v tradíciách a vyznaní viery. Mali KOSHER81
domácnosť, ale obliekali sa do moderných odevov. Otec ho [Matúša] spolu s jeho troma
sestrami vychovával k disciplíne a rešpektu. Brával ho často so sebou do práce na svoje
pozemky a láskavo mu odpovedal na všetky jeho otázky. Na všetko, čo ho zaujímalo. Celá
rodina bola hlboko nábožensky založená, povinnosť modliť sa trikrát denne sa nevynechala
ani na poli. Striktne a pravidelne dodržiavali všetky židovské sviatky. Matka rodiny Tereza,
bola zo siedmich detí, časť rodiny žila v Maďarsku. Dobre sa vyznala v modlitbách a
hebrejčine. Bola vynikajúca pekárka a kuchárka. Piekla domáci chlieb a CHALLAH,
židovský chlieb používaný vždy v piatok večer. Dni väčšinou trávievali objavovaním v
prírode, doma učením hebrejčiny, prácou na farme a hraním sa. Bol to radostný čas. Všetky
ich deti mali šťastné detstvo, až kým vyhrážky proti Židom nezastihli ich dedinu.

81 Pravý význam slova označuje rituálne bezchybný, čistý pokrm, alebo jedlo podľa židovských
predpisov: Raňajky, ktoré sú vždy mliečne. Čiže mlieko, maslo, jogurty, syry plus vajcia. Žiadne
mäso. Mäso býva na obed a na večeru. Raňajky sa jedia z iných tanierov jako obed a večera. Ďalšia zásadu košér
kuchyne – vajcia vždy musí rozbíjať žena židovka. Takisto musí každé ráno zapáliť oheň. Povolené zvieratá
musia byť absolútne zdravé a zabité jedným rezom.
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[SITUACIA ŽIDOV NA SLOVENSKU:
POŽIADAVIEK

HITLERA

A NA USPOKOJENIE

ČESKOSLOVENSKO

BOLO ROZŠTIEPENÉ PODĹA

EURÓPSKYCH KRAJÍN.

DNE 14. M ARCA 1939

SLOVENSKO

VYHLÁSILO NEZÁVISLOSŤ A NAZÝVALO SAMO SEBA

SLOVENSKÁ

REPUBLIKA.

SLOVENSKÍ

PRAVICOVÍ RADIKÁLI SA ZORGANIZOVALI DO POLOVOJENSKEJ TZV.

82

HLINKOVEJ

GARDY, KTORÁ BLIZKO SPOLUPRACOVALA S NACISTICKY ORIENTOVANOU MENŠINOU VEDENOU

FRANZOM KARMAZINOM.83 15. MARCA 1939

SA NĚMECKÉ VOJSKO ZAČALO USADZOVAŤ NA

SLOVENSKU.
HLINKOVÁ GARDA ZAČALA NAPADÁŤ ŽIDOVSKÝCH OBČANOV A V

SEPTEMBRI

1941 BOL

VYDANÝ ŽIDOVSKÝ KÓDEX. PODOBAL SE NORIMBERSKÉMU ZÁKONU. OKREM JINÉHO PRIKAZOVAL

ŽIDOM

NOSIŤ ŽLTÉ PÁSKY NA RAMENE.

NOSENÍM

TÝCHTO PÁSOK SA

ŽIDIA

STALI OZNAČENOU

SKUPINOU OBYVATELSTVA, ČO PRINESLO ZMENU SPRÁVANIA OSTATNÍCH NEŽIDOVSKÝCH
OBYVATEĽOV, KAMARÁTOV.

ČOSKORO PO ŽLTÝCH PÁSKACH PRIŠLO NOVÉ NARIADENIE, KTORÉ

PRIKAZOVALO ŽIDOM NOSIŤ DÁVIDOVU HVIEZDU PRIPEVNENŮ NA PREDNEJ STRANE OBLEČENIJA.

NASLEDOVALO ĎALŠIE, PRIKAZUJÚCE PRIŠITIE EŠTE VËČŠEJ, DOBRE VIDITELNEJ HVIEZDY.]

V roku 1940 začal [Matúš] ako 6 ročný navštevovať školu. Bola to dvojtriedna škola.
Vo veku sedmi rokov, bol ako Žid úplne izolovaný od akejkoľvek činnosti s deťmi.
Nasledovali hanlivé poznámky nielen od spolužiakov, ale aj od pani učiteľky. Nastalo ťažké
obdobie. Veľa otázok bez odpovedí a pochopenia. To, čo sa dialo, sa vymykalo pochopeniu.
Jeho detská myseľ to nedokázala prijať a pochopiť. Rodičia, sestry ťažko hľadali slová,
ktorými by utešili jeho smútok. Prečo zrazu toľká nenávisť? Čo sa stalo? Prečo si všetci držia
od nich odstup? Otázky plné bolesti, smútku a nepochopenia ....
V dedinke Jasenocve boli v tom čase tri židovské rodiny. Rodina Matúša, rodina
brata jeho otca a ešte jedna rodina. Matúšová celá rodina aj rodina jeho strýka bola
poľnohospodárska. Tie mali v tom čase isté výnimky. Tretia rodina bola z dediny násilne
odvezená.
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Od 14. března 1939 do přijetí ústavy (21. června 1939) název Slovenský štát, ústavou změněn na
Slovenská republika.
83
Míněna nacisticky orientovaná část německé menšiny na Slovensku.
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Prvý veľký šok pre rodinu, ktorý ich veľmi zasiahol, bol edikt z roku 1942.84 Ich
dvom sestrám 16 a 17 ročnej bolo oznámené, že budú transportované vlakom do pracovného
tábora. Skľúčenosť a smútok poznačili ich tváre. Mama pomáhala obom dcéram zbaliť veci,
ktoré by mohli byť v tábore potrebné . Zbalila im poľnú fľašu, kuchynský riad, jedlo a vodu
na cestu. Dievčatá odišli. Na druhý deň sa rodine dostalo správy, že poľnohospodárske rodiny
majú z tejto povinnosti výnimku. Matúšov strýko sa snažil situáciu zachránit, ale... už bolo
neskoro. Vlak z Popradu bol dávno preč. V tom čase vedeli, že niektoré vlaky boli poslané do
Osvienčima. Nevedeli však, kam presne smeruje vlak s ich dcérami, sestrami. Za krátko ale
zistili, že cieľom tohto vlaku, plného mladých slovenských dievčat, bol Osvienčim. Nastúpili
do vlaku smrti, ktorý ich odviezol do vyhladzovacieho tábora, rovno do plynových komôr.
Bol to prvý transport z území Slovenska. [ POPRADSKÚ
MARCA O

20:20. NA

POPOLUDŇAJŠÍCH

DRUHÝ DEŇ KRÁTKO PRED

HODINÁCH

26.

OSVIENČIMSKÉHO TÁBORA PRVÝCH

MARCA

999

ŽELEZNIČNÚ STANICU OPUSTIL

4:00

1942

OPUSTIL SLOVENSKÉ ÚZEMIE.

PODSTÚPILO

SELEKCIU

ŽIEN, JEDNA CESTOU ZOMRELA.
PREŽILO

ASI

20

MLADÝCH

PODĽA

NA

25.
V

RAMPE

SVEDECTIEV

DIEVČAT Z PRVÉHO

PAMÄTNÍKOV

KONCENTRAČNÝ TÁBOR

TRANSPORTU.]

Dom rodiny zachvátil smútok a plač. Vedeli, že je zle. Ale akási malá nádej v

nich stále bola, až kým nedostali správu: „Vaše dcéry sú s Rebekou a Sárou.“ Sára bola
žena Abraháma a matka Izáka, ktorý si za svoju ženu vzal Rebeku. Touto správou im
symbolicky oznámili, že ich dcéry sú už po smrti na mieste, kde odpočívajú aj tieto dve
požehnané ženy, v nebi. Rodina sedela sedem dní doma. Bolo to dlhých, ťažkých sedem dní
smútku. Pozakrývali všetci zrkadla a zachovali všetky obrady. Zahalil ich ťažký závoj
tragédie. Ťažko sa vyrovnávali s definitívnou stratou sestier, dcér. Nič už nebolo také, ako
predtým. Po tejto trpkej osobnej skúsenosti s nespravodlivosťou a po strate milovaných dcér
a sestier sa všetko zmenilo. Otec rozhodol, že nechá svoje deti pokrstiť u evanjelikov. Chcel
takto ochrániť svoju rodinu a vyhnúť sa deportáciám. V srdci ostali Židmi. Narodili sa tak,
žili tak, a tak chceli aj zomrieť. Nepomohlo to.
Deportácie pokračovali. Ich rodina mala na počiatku deportácií výnimku, pretože boli
poľnohospodári. Až do mája 1944 židovskí roľníci boli v bezpečí, krátko potom bola táto
výnimka zrušená. Dostali avízo, že budú deportovaní. Rodina začala horlivo baliť všetky
potrebné veci a nakladať na konský voz. Uprostred noci opustili domov v nádeji, že sa vyhnú
záťahu a ujdú niekam do bezpečia. Že nájdu úkryt a zachránia sa.
84

Jednalo se zřejmě povolávací rozkaz k nástupu do transportu. Prvý transport mladých Židů odjel ze
Slovenska v noci ze 25. na 26. března 1942.
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Neušli ďaleko. Boli chytení a zatknutí. Rodina strávila jeden deň vo väzení. Na druhý
deň ich previezli do určitej farmy, kde dospelí pracovali vo všetkých oblastiach
poľnohospodárstva. V tejto farme pracoval aj priateľ ich dcéry. Obaja súrodenci sa na malú
chvíľku cítili byť slobodný. Boli všetci spolu, a tak sa cítili bezpečnejšie.
Deviäteho septembra 1944 pristavili nákladné autá a zobrali členov dediny aj ich
rodičov z farmy a odviezli ich.85 Matúš, jeho sestra a jej priateľ boli zhodou okolností mimo
tohto záťahu. Nevedeli, čo robiť, no boli si vedomí, že ak neutečú, nezachránia sa. A tak
utiekli do blízkeho lesa a vyhli sa tak deportáciám. Blúdili lesom cez deň aj v noci. Bez
teplého oblečenia a stravy. Sprevádzala ich nádej na záchranu, zároveň s ňou aj neopísateľný
strach. Strach z budúcnosti a výčitky voči rodičom. Nevedeli, či bolo ich rozhodnutie správne.
Nechceli rodičov opustiť. Žiaľ nemali na výber. Ich pocity boli otupené vedomím, že ich
rodiny zabijú. Na posilnenie brali rajčiny a hrozno z miestnych rolí, pojedali lesné plody.
Takže prežívali niekoľko týždňov, až kým im nedochádzali sily. Sestra s priateľom došli
k rozhodnutiu, že je potreba nájsť lepšiu možnosť úkrytu a prežitia. Kráčali lesom, až došli do
dediny Ulič. Naša dedinka v Uličskej doline bola miestnymi obyvateľmi rozdelená na dve
časti. Tak zvanú Prednú časť a časť „za horkou“ [ČO

V PREKLADE ZNAMENÁ

- ZA

MALOU

Tu stál náš dom.86 Jednoduchý, jednoposchodový s veľkým dvorom a záhradou, za

HOROU.]

ktorou bol už len les, odkiaľ prišli aj Židia, prosiaci o pomoc. Okolné domy boli postavené
jeden hnedvedla druhého pri okraji cesty. Náš dom bol menšou výnimkou. Nebol postavený
hneď na okraji cesty, ale niekoľko metrov ďalej na pravej strane veľkého dvora. Nebol tak
nápadný ako ostatné domy. Obývala ho naša 4 členná kresťanská rodina, rodina pokrstených.
Ja so svojou mladšou sestru a rodičmi, brat už s nami nebýval. Naša kresťanská viera
nespočívala len na názoroch a spôsobu života, ale na Bohu, ktorý pri krste dáva sám seba.
Modlili sme sa dvakrát denne a uctievali všetky kresťanke sviatky. Celú dôveru sme vkladali
do Boha.
Naš dom bol veľmi jednoduchý. Mal dve izby a pivnicu. Spálňu, kde všetci spali a
obývací pokoj spolu s malou kuchyňou. Tam bola jedna posteľ, jedálny stôl, kredenc a pec.
Väčšinu času sme trávili na poli, ktoré sa nachádzalo asi pol kilometra za dedinkou. Moji
rodičia pracovali v poľnohospodárstve ako roľníci.

85

Auta přistavili příslušníci oddílů SS za pomoci Slovenskej gardy.
Dom pani Anny. Bol postavený okolo roku 1919 jej rodičmi.

86
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Písal sa rok 1944. Bol marec.87 Deň začal ako každý iný. Rodina vstávala o 5 ráno
a hneď začínala pracovať. Každý mal pridelenú prácu. Rodičia väčšinou na poli, po príchode
sa venovali práci v domácnosti. Pani Anna mala spolu so svojou mladšou sestrou na starosti
dobytok a prácu v záhrade. Pani Anna chodila často pásť kravy na pastvinu neďaleko ich
domu. „ Život bol v tej dobe veľmi ťažký. O všetko sme sa museli starať sami.“ [SMUTNE
POVZDYCHLA PANI

ANNA.] „ V ten osudný deň niekedy vo večernej hodine, keď slnko už

zapadlo a začalo sa stmievať, zaklopal niekto na dvere domu. Trikrát a potichu. Bolo to
zvláštne. Nebolo obvyklé, aby nám niekto vo večerných hodinách klopal na dvere. Nastalo
ticho. Otec sa pozrel na mamu a pohybom hlavy zhora nadol jej dal najavo súhlas, aby dvere
otvorila. Vo dverách stáli traja ľudia. Dvaja dospelí a jedno dieťa. Jeden z nich prehovoril.
Povedal, že sú Židia, ktorí ich zúfalo prosia o pomoc. Prišli k nám z lesa, boli hladní,
smädní, špinaví, unavení na smrť. Nevedela som, čo sa deje. Matka stála bez slova vo
dverách, výraz je tváre bol zvláštny. Videla som tam veľkú ľútosť, ale aj akési pochybnosti
a strach. Mlčky jemne privrela dvere a išla za otcom. Mala pochybnosti a váhala. Nerozhodla
sa hneď, čo je samozrejme pochopiteľné a aj z jej strany veľmi zodpovedné. Mala predsa
rodinu a tento čin predstavoval obrovské riziko. Vrátila sa k dverám a pohladila tvár 8 ročnému
chlapcovi, ktorí spolu so svojou sestrou a jej priateľom stáli vo dverách. ,Poďte´ povedala
tichým hlasom a priviedla ich do kuchyne. Obaja rodičia nás, mňa a sestru poslali do spálne.
Povedali, abysme si išli ľahnúť a z miestnosti vôbec nevychádzali. Pamätám si, že mladšia
sestra mala veľa otázok, všetko sa ma vypytovala, ničomu nerozumela a bola veľmi zvedavá.
Povedala som jej, že sú to nový obyvatelia našej dedinky, ktorí sa prišli rodičov na niečo
opýtať. Potom už bola ticho.

87Tato

informacia je nepresná, paní Anna sa mýlila v časovom údaji. Ulič bola oslobodená Rudou

armádou 26. 10. 1944. V okolí Uliča a v Uličskej doline ovšem i po oslobodení operovali oddiely

Banderovcov. Dne 6. 12. 1945 zastrelili v Uliči 4 členy židovské rodiny. Oficiální stránky města Ulič. [Online]
[18. 6. 2014]. Dostupné:http://www.ulic.ocu.sk/sk/index.php?ids=3 – Táto událost je pripisovaná
Banderovcům, ktorí pricházeli z okolí polskej Wetliny od novembra 1945. Zavražděni boli Alexander Stein,

jeho manželka Růžena, jej sestra Lenka Schonbergerova (Levia Riedermanová) a Ester Hlohrová (Ester
Klehrová). Srov. ŠMIGEĽ, Michal: Správa o činnosti Banderovcov na území Slovenska. (2011). [Online] [18. 6.
2014]. Dostupné:http://www.regionalnedejiny.sk/index.php/archives/587
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Rodičia im dali najesť, napiť, nechali ich umyť sa, dali im čisté šaty a odviedli do
pivnice. Pivnica mala dva vchody. Jeden bol zvonku vedľa vchodových dverí a ten druhý bol
akýsi tajný vchod. Tak som ho so sestrou nazývali. Bol to totiž poklop na chodbe, na ktorom
bol ešte k tomu položený koberec. Takže ho nebolo vidieť a nikto o ňom nevedel. V pivnici
mali zásoby zemiakov. Výška miestnosti, kde ich schovávali bola si 2 metre 30 centimetrov,
šírka do dvoch metrov a dlžka 4 a pol metra. Odniesli im tam aj dve deky na prikrytie, pretože
tam bolo dosť chladno. Ukryli ich a vrátili sa do kuchyne. Od tohto momentu bolo všetko
iné. Aj keď sa rodičia snažili všetko zakryť vnímala som ten tlak a strach, ktorí prežívajú.
Nevedela som, aké riziko podstúpili, ba ani to, že deportovaní idú na smrť, ale vedela som, že
sa niečo deje. Chcela som im pomôcť. Mladšia sestra žila v domnelí, že majú nových
susedov, ktorí nás prišli pozdraviť. Boli sme radi, že nič nevedela. Bola ešte malá,
nepochopila by to. Tak začali dni plné strachu, tlaku a pretvárky. Rodičia mi povedali, že
dole v pivnici budú nejakú dobu u nich bývať títo traja ľudia. Aby som nikomu nič nevravela
a nekládla žiadne otázky. Prikývla som hlavou a nič sa nepýtala. Svojich rodičov som vždy
rešpektovala, a vedela, že to, čo robia je správne. Nekládla som otázky, plnila som príkazy.
Každé ráno dostávali jedlo. Nosili sme im suchú stravu dvakrát denne, asi každý druhý deň aj
teplú stravu. Okrem toho vodu, čaj a kávu. Vonku takmer vôbec nevychádzali. Bolo to veľmi
nebezpečné. Vyšli asi len dvakrát do týždňa aj to v noci, keď bola úplná tma. V tejto malej
pivničnej miestnosti spali, jedli, robili vykali. Nosili sme im tam vedro na vykali, ktoré vždy
večer vynášali na rôzne miesta, aby nevzbudili žiadnu pozornosť. Neviem si ani predstaviť,
čo museli prežívať. Jak oni, tak moji rodičia. Raz týždne, ich rodičia po jednom púšťali do
domu, aby sa umyli. V tom čase poslali mladšiu sestru na záhradu, pole, či do obchodu, aby
nič nevedela. Matka im pomáhala umyť sa, dala im naše šaty. Šaty im prala, potom ich vešala
na dvore, aby vyschli. Tie ich spálila v ohni. Bála sa. Bolo nutné zakryť všetky možné
dôkazy, ktoré by mohli vzbudiť podozrenie.
Počula som, že ukrývanie židov v našej Uličskej doline nebolo ojedinelé, zároveň sa
ale aj šeptalo, že susedkin bratranec je udavač. Bola ťažká doba. Aj keď ukývanie nebolo
ojedinelé, všetko bolo prísne tajné. Nemohlo sa nikomu veriť. Bolo to veľké tajomstvo. Nikto
nikomu nič nepovedal. Pred udavačmi si človek musel dávať pozor na ústa.
Takto pokračoval deň za dňom. Jedného dňa, keď som išla do obchodu som počula,
ako sa rozpráva, že naša suseda ukrýva za domom v stodole 9 židov.88 Hovorilo sa o tom, a to
88

Pani Mária uvedla pouze čtyři ukrývané.
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nebolo dobré znamenie. Bol to znak toho, že medzi nami je niekto, kto zjavne nie je na strane
záchrancov, udavač. Vystrašená som utekala domov. Pravdu povediac som nevedela, aké
riziko moji rodičia podstupovali každý deň, ale z ich tváre som cítila nielen odvahu
a odhodlanie, ale aj veľký strach. Pýtali sa nás zo sestrou na každý jeden krok, ktorý sme
urobili. Kde a s kým sme boli, koho sme videli, s kým sme sa bavili, či sa nás niekto na niečo
nepýtal atď. Nebola som už dieťa, vnímala som ten tlak a strach, uvedomila som si, že nie je
všetko v poriadku. Cítila som, ako sa všetko od toho chladného večera, keď sme prijali 3 ľudí
„do našej rodiny“ zmenilo. Videla som tie smutné očká 8 ročného chlapca, ktorý nevedel
pochopiť, prečo sa jeho deň zo dňa na deň takto zmenil. Prečo sa musí ukrývať, keď nikomu
nič neurobil. Vždy keď sme sa dostali do kontaktu, bol plný nejasných otázok. Chcel sa hrať,
vyjsť na dvor, chcel, aby som mu ukázala náš dobytok. Nemohla som mu splniť jeho
priania. [DODALA SO SLZAMI V OČIACH PANI ANNA.] Bolo to hrozné.
Keď som sa vystrašená vracala domov z obchodu, aby som rodičom povedala, čo
som počula, nastal pre mňa veľký šok. Nikoho som doma nenašla. Sestra bola s kamarátmi pri
rieke neďaleko domu, ale rodičia nikde. Utekala som na pole, chcela som ich varovať, povedať
im, že v našej dedinke je udavač. Ani na poli však neboli. Vrátila som sa domov a v tichu
čakala. Rozhodla som sa, že sa pozriem do pivnice, či sú naši židia v poriadku. Po ceste som
im zobrala kávu a čaj. Potichu som otvorila poklop. Zašeptala, nikto neodpovedal. Zliezla
som schodmi dole a neverila vlastným očiam. Pivnica bola prázdna. Nikto tam nebol.
„Rozplakala som sa“. Nevedela som, čo sa stalo, ale ničomu dobrému to nesvedčilo. Vrátila
som sa do kuchyne. Sedela, pila čaj a čakala. Pamätám sa, že v ten večer bola hrozná búrka.
Pršalo a fúkal silný vietor. Sestra prišla premočená domov a pýtala sa na rodičov. Nebolo
jednoduché, tajiť pred ňou túto situáciu, ale nemala som na výber. Povedala som, že sú
u susedky pani Márie. Odišla do izby. Trvalo to veľmi dlho. Po niekoľkých hodinách sa
otvorili dvere. Vo dverách stáli rodičia. Unavení, vyčerpaní, premočení a celí zablatení.
Nepovedali ani slovo. Okamžite začali zo seba strhávať zablatené oblečenie. Všetko hodili do
malej vaničky89 a mama začala veci čistiť. Potom ich povesila na dvor. Matke po tvári stekali
dve malé slzičky. Od radosti, že sme obidve v poriadku doma, a od žiaľu, že našich Židov
museli odviesť do lesa. Dva domy od nás žila pani Mária so svojou rodinou. Tá taktiež
ukývala Židov, ukývala ich deväť v bunkri za záhradou pod lesom. Nemám o tom veľa
informácii, len viem, že v deň, keď som počula o tom údajnom udavači, ju stihol niekto
varovať. S mojimi rodičmi mala pani Mária dobrý vzťah. Poznali sa už ako deti. Mama mi
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neskôr povedala, že pani Mária vedela, že ukrývame Židov. V tú noc, keď sme ich prijali,
nebolo s mamou niečo v poriadku. Dosť ju to poznačilo. Veľmi sa bála. Odišla v noci k pani
Márii a priznala sa jej k svojmu činu. Pani Mária ju pohladila po tvári, utrela jej slzy a
povedala: „Dobre si urobila, neplač.“ [SPOMÍNA PANI ANNA, NA SPOMIENKY JEJ MATKY.] Pani
Mária sa jej zdôverila, že za jej záhradou už dlhšiu ukrýva Židov. Neverila vlastným ušiam.
Objala pani Máriu a povedala jej, že Boh im pomôže.90 Údajný udavač nahlásil, že pani Mária
ukrýva vo svojom dome židov. Našťastie bola v čas varovaná a keďže vedela, že my taktiež
židov ukrývame, varovala aj mojich rodičov. Nemci boli všade. Neustále židov hľadali. Bolo
to veľmi nebezpečné. Vedeli sme, že sú neľútostní, nehanbili sa k ľudom chovať ako k
zverstvu, mučiť ich a strieľať. Keďže dom pani Márie bol v blízkosti nášho, bolo viac ako
pravdepodobné, že prehľadajú aj domy v blízkosti. Nemohli sme si dovoliť takto riskovať.
Všetkých židov odviedli večer do neďalekého lesa. Uličská dolina je celá obklopená lesmi.
Otec ich pozná naspamäť, vedel o dobrom mieste, kde ich možno ukryť. Išli lesom pešo asi 4
kilometre až došli k spomínanému miestu. Bola tam menšia búdka. Postavil ju otec s
kamarátmi už veľmi dávno, v čase keď ako mladý chodil na lov. Nemám žiaľ presné
informácie, ako ta búdka vyzerala, viem, že bola postavená z dreva a nebolo v nej veľa
miesta. Všetci sa tam zmestili, ale bolo to obtiažne. Nechali ich tam pár dní, asi tri alebo 4.
Ešte v tú noc vtrhli Nemci do dediny. Smerovali priamo k domu pani Márie. Celý dom
prevrátili hore nohami. Bez ľútostne kopali do nábytku, vyhadzovali veci von oknom,
šermovali tam so zbraniami a kričali dokola “Kde sú?“ Najhoršie bolo, že to všetko pred
očami vystrašených detí pani Márie. Nič, nikoho nenašli. Odišli a kričali varovné poznámky
a vyhrážky, čo postihne ľudí, ktorí pomáhajú, ukrývajú Židom. Až vtedy som si uvedomila,
aké riziko moji rodičia podstúpili, aby zachránili úplne cudzích, neznámych ľudí. Musím sa
priznať, že ma najprv ovládol hnev. Neriskovali len svoje životy, ale aj životy nás, ich
vlastných detí. Nevyčítam im to, ba naopak. Veľký obdiv, pre ich statočnosť, hrdinstvo a
odvahu.
Nemci opustili našu dedinu. Situácia sa trošku ukľudnila. Židia boli ešte pre istotu
chvíľku v lese. Otec spolu s pánom pani Márie chodili raz denne do lesa a nosili im jedlo
a vodu. Po pár dňoch usúdili, že ich vezmú spať. Našu pivnicu zase obývali naši židia. Neboli
u nás dlho, ale zvykli sme si na nich. Medzi mnou a chlapcom Matúšom vznikol akýsi vzťah.
Bol mi ako brat. Nosila som mu do pivnice hračky, aby som mu aspoň takto spríjemnila tie
ťažké chvíle. Boli sme radi, že sú spať a v poriadku. Spomínam si, ako som raz videla otca, že
90

Obe rodiny boli křesťanské. Viera v Boha hrala v ich živote veľkú úlohu.
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do pivnice spolu s jedlom odnáša sekeru. Zaujímalo ma, na čo mu bude. Neskôr mi otec
povedal, že Žid ho o to poprosil. Chcel ju mať ako ochranu. Bolo po povstaní,91 svet bol
nebezpeční. Ľudia strieľali ako nič. Otec sa s nimi dohodol, že si v prípade nebezpečenstva
dajú znamenie – trikrát dupnutie na podlahu. Keďže sa pivničné priestory nachádzali pod
domom, pod ich chodbou, bolo počuť každý krok. Nevedeli sme, kedy sa zase vrátia.
Predstava, že v našej blízkosti žije udavač bola hrozná. V pivnici museli byť ticho ako
muchy. Aj kýchnutie mohlo byť nebezpečné. Dni pokračovali. Nevedeli sme kedy, a či sa to
vôbec niekedy skončí. Naučili sme sa za tú krátku dobu s tým žiť. Chceli sme im pomôcť.
Modlili sme sa k Bohu a prosili o ich záchranu, prosili sme, aby to všetko už skončilo. A ono
to prišlo...
Po šiestich týždňoch prišla sloboda. Dočkali sme sa slobody a oslobodenia, keď
skončila vojna, keď ich oslobodili ruskí vojaci. Otec otvoril poklop pivničného priestoru
a radostne zakričal „Je koniec“. Jeden z momentov, na ktorý nikdy nezabudnem. [DODALA SO
SLZAMI V OČIACH.]

Naši traja židia vyšli von a hodili sa rodičom k nohám. Plakali a bozkávali

im nohy. Všetci sme plakali. Nebolo nič krajšie, ako vidieť ich tváre. Z tvár mojich
rodičov vyžarovala obrovská láska a zodpovednosť. Slovensko bolo oslobodené.
Naši židia nás opustili. Rozlúčili sme sa. Matúšovi som darovala plyšového
medvedíka, ktorého som dostala ešte ako dieťa. Táto hračka mu počas tejto ťažkej doby
pomáhala aspoň nachvíľku zabudnúť na ťažké chvíle. Zaslúžil si ju za jeho neskutočnú
odvahu a statočnosť.
Náš život pokračoval ďalej, aj keď musím poznamenať, že nás táto skúsenosť
poznačila. Nevracali sme sa viac k tejto téme, žili sme ako predtým. Raz, po rokoch od tejto
udalostí som sa predsa matky opýtala, prečo to urobila. „Môj čin bol mojou ľudskou
povinnosťou. Prežili sme hrozný strach, strach o nich. Každý deň bol plný strachu,
zodpovednosti a pochybnosti o tom, či je ich úkryt dosť bezpečný. Či ich dokážeme ochrániť.
Vytrpeli sme si dosť, ale nás blažilo, že sa nedostali do koncentračných táborov. Delili sme sa
o chlieb, ale aj strach.“ [SPOMÍNA PANI ANNA NA SPOMIENKY SVOJEJ MATKY.]
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Slovenské národní povstání 29.srpna– 28.října 1944. Boje se po porážce povstání změnily
v partyzánskou válku.
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8.3 Vyrozprávanie pani Márie

Stručný životopis pani Marie
Pani Mária je 95 ročná starenka z Uličskej doliny, ktorá počas druhej svetovej
vojny preukázala neskutočnú statočnosť a hrdinstvo. Narodila sa v obci Ulič, kde celý svoj
život prežila a žije tam až do dnes. Po skončení základnej školy išla študovať do
Humenného, odbor kuchár-čašník. Po škole pracovala ako čašníčka v Humennom. Potom sa
vydala, odišla žiť do Uliča a pracovala v st. podniku Vihorlat Snina ako bufetárka.
Pochádzala zo 4 detí, všetci je súrodenci, sú už žiaľ po smrti. Ona je jediná, ktorá ešte žije,
a ktorá sa so mnou podelila o svoje spomienky na ťažkú dobu – 2.svetovú vojnu.
Situácia pri zapisovaní výpovedi
K stretnutí s pani Máriou došlo po dopredu dohovorenej telefonickej dohode. Kontakt
som dostala od pani Anny. S informátorkou som sa stretla v Uliči v jej dome, kde sme boli po
celý čas samy. Infrmátorka rozprávala sama, ale občas som jej musela pomáhať otázkami,
ktoré niesu v texte zaznamenáné. Jej výpoveď bol s miernym emociálnym zafarbením. Často
bola kľudná a uvolnená.
Redakčné úpravy textu
Pri rozprávaní používala respondentka skor obecnú slovenčinu, ktorú som
neprevádzala do slovenčiny spisovnej. Text som si zapisovala, robila poznámky, neskor
spracovala.
Vyrozprávaný príbeh ukrývania Židov
DNES

PATRÍ MEDZI ZNÁME SKUTOČNOSTI, ŽE POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

PREBEHLO PRENASLEDOVANIE A HROMADNÉ VYVRAŽĎOVANIE

ŽIDOV. VIACERÉ

RODINY SA VŠAK PRED TRAGICKÝM OSUDOM PODARILO ZACHRÁNIŤ.

ŽIDOVSKÉ

„Aj v našej Uličskej

doline a okolí sa podarilo počas holokaustu uchrániť časť ľudí, ktorí boli rasovo
prenasledovaní.“ SPOMÍNA PANI MÁRIA.
JEDNÝM Z MNOHÝCH PRÍKLADOV ŤAŽKÉHO ŽIVOTNÉHO OSUDU ŽIDOVSKÝCH OBČANOV JE
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AJ PRÍBEH, KTORÝ MI VYROZPRÁVALA PANI MÁRIA.

Bolo to už veľmi dávno. [ SPOMÍNA.] Boli to štyria zúfali mladí ľudia. Dvaja muži
a dve ženy. Muži boli v bratraneckom príbuzenskom vzťahu. Jedna zo žien bola manželkou
jedného z bratrancov a tá druhá bola neznáma žena. Nič som o nej nevedela. Všetci
pravdepodobne pochádzali z okolia Medzilaboriec.92 Nepovedali mi toho veľa. [ DODALA.]
Spomínam si, ako rozprávali o tom, že ich život bol dobrý. Napriek tomu, čo sa všade vo
svete dialo, oni to nejako nepociťovali. Mali aj nežidovských kamarátov. Všetko sa vraj
zmenilo prijatím Židovského kódexu93, všetko im vzali. [Ž I D O V S K Y
9. SEPTEMBRA 1941. TENTO

KÓDEX V 270 PARAGRAFOCH USTANOVIL NA

PRÁVNY REŽIM PRE OBČANOV ŽIDOVSKEJ NÁRODNOSTI.
OZNAČENIE, ZAKAZOVAL

A

VOLITEĽNOSŤ

UZATVÁRAŤ MANŽELSTVO MEDZI ŽIDOVSKOU A

DO

VEREJNOPRÁVNYCH KORPORÁCIÍ.

SNEMU
ŽID

SLOVENSKEJ

BOLI

3

ROKOV),

ŽIDIA

REPUBLIKY

NEŽIDOVSKOU

STRATILI VOLEBNÉ
A

DO

ORGÁNOV

NEMOHOL DRŽAŤ ALEBO NOSIŤ ZBRAŇ, LOVIŤ RYBY A

NEMOHOL RIADIŤ SLOVENSKÉ MOTOROVÉ VOZIDLO.
ŠTÁTU.

SLOVENSKU OSOBITNÝ

NARIAĎOVAL ŽIDOM NOSIŤ ŽIDOVSKÉ

ČASŤOU (PORUŠENIE SA MALO TRESTAŤ VÄZENÍM DO
PRÁVO

K Ó D E X BOL PRIJATÝ

NESMELI

BYŤ ZAMESTNANÍ V SLUŽBÁCH

MALI OBMEDZENÉ SPOLKOVÉ A ZHROMAŽDOVACIE PRÁVO, AKO AJ TLAČOVÚ SLOBODU.

VYLÚČENÍ ZO ŠKÔL, OKREM ŠKÔL ĽUDOVÝCH...

V ROKU 1942,

KEĎ UŽ VÄČŠINA

ŽIDOV

94

BOLA OBRATÁ O VŠETKY PRÁVA AJ MAJETOK,

ŠTÁT ROZHODOL O ICH VYSÍDLENÍ. ZAČALI TRANSPORTY, KTORÉ TRVALI OD MARCA DO OKTÓBRA

1942. JEDNÝM

ZO ZBERNÝCH STREDÍSK BOLI AJ

MEDZILABORCE. BOLO

V PREVÁDZKE OD

MARCA DO OKTÓBRA. ŽIDIA, KTORÍ BOLI URČENÍ NA TRANSPORT TU ZOTRVÁVALI NIEKOĽKO DNÍ
AŽ TÝŽDŇOV A POTOM BOLI ODVÁŽANÍ DO VYHLADZOVACÍCH KONCENTRAČNÝCH TÁBOROV.]

Keď začali transporty oba bratranci so ženou jedného z nich sa dostali do zberného
střediska v Medzilaborcach, ktore sa nachádzalo v konských stajniach neďaleko kasární. Štvrtá
žena, ktorá bola pre mňa vždy neznáma sa tam dostala tiež. Práve tam sa s ňou spoznali.
Všetci, čo tam boli vedeli, že budú transportovaní. Otázny bol len čas. Dnes, zajtra, o týždeň,
o mesiac? Nikto nevedel. Jeden z bratrancov mi povedal, že v tom čase sa v
92

Medzilaborce (rusín. Меджілaбірці) je mesto na Slovensku ležiace v Prešovskom kraji.
Podrobný obsah viz Príloha – Židovský kódex.
94
Pozri Prílohu – Židovský kódex.
93
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meste začala stavať betónová tribúna na športovom štadióne. „Naše mesto bolo známe tým,
že sme mali veľa dobrých športovcov, ktorí nás úspešne reprezentovali na rôznych súťažiach.
Táto udalosť pre nás veľa znamenala. Zvlášť pre mňa, keďže ja sám som sa aktívne venoval
atletike, behu na dlhých tratiach.“ [SPOMÍNA

NA ROZHOVOR S JEDNÝM Z BRATRANCOV.]

Na

túto stavbu bolo potrebných veľa rúk. Človek, ktorý bol stavbou poverený vzal niekoľko
židovských rodín so

zberného tábora a umiestnil ich na stavbu, čím ich zachránil pred

transportmi. Nasledovali dni ťažkej práce, driny, všetko bolo však lepšie ako nastúpiť do
vlaku smrti, ktorý smeroval do vyhladzovacích koncentračných táborov. Židia, ktorí sa
podieľali na stavbe štadiónu, boli ubytovaní v jednom zo súkromných domov. Po nejakej dobe
ich presťahovali do iného domu. Nie všetkých len pár. Všetci 4 boli medzi nimi. Počas celej
tejto doby, začal medzi bratrancom a neznámou ženou vznikať akýsi vzťah. Boli si stále bližší.
Všetci spoločne pracovali na stavbe štadiónu. Ľudia týchto Židov nazývali „betonári“,
pretože stavali betónovú tribúnu, ktorá nahradila starú drevenú. Takto bol vytvorený židovský
pracovný tábor. Vedúci stavby, bol k ním veľmi milý. „Bol to dobrý človek. Chcel nám
pomôcť.“ [SPOMÍNA PANI MÁRIA NA ICH SLOVÁ.] Vyzeralo to, že tábor slúžil istým spôsobom
ako záchrana obyvateľov židovského pôvodu. Židia tu umiestnení totiž pracovali a nehrozili
im perzekúcie.
Tento život narušila až okupácia Slovenska Nemcami po vypuknutí Slovenského
národného povstania v auguste 1944. O pár dní začali zberať židovské rodiny, ktoré zostali po
prvých transportoch v roku 1942. Obnovili sa deportácie. Židovským občanom, ktorí
pracovali na štadióne, bolo najskôr oznámené, že sa ich transporty netýkajú, lebo majú
výnimku. Na druhý deň sa však situácia zmenila a gardisti nariadili, aby sa zbalili a pripravili
na transport. Keďže oni mali veci v inom dome, išli sa pobaliť do domu, kde bývali
v doprovode gardistu. V dome, kde malú chvíľku prebývali zbadal jeden z bratrancov
dlhoročného kamaráta jeho otca. Bol to doktor Juraj. Spoznal ich. Vedel, čo sa deje a chcel im
pomôcť. Doktor mal v tej dobe dobré postavenie a rešpekt. Bol to uznávaný človek. Poznal aj
niektorých gardistov. Gardistu, ktorý ich priviezol pekne poprosil, aby ich tu nachvíľku
nechal, že sa na nich potrebuje pozrieť. Nenápadne gardistovi vložil niečo do dlane a ten
odišiel so slovami, že sa za chvíľu vráti. Nemali veľa času. Museli sa rýchlo ukryť. Doktor ich
ukryl vo vedľajšom dome. Keď sa gardista po nich vrátil, nikoho tam nenašiel. Doktor mu
povedal, že práve odišli s iným gardistom. Dom prevrátil hore nohami. Nikoho našiel.
Jeden z transportov odišiel. Všetci 4 boli niekoľko hodín nehybne ukrytí v dome.
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Čakali do noci. Potom doktor povedal, že musia odísť, nebolo to bezpečné. Doktora Juraja
každý poznal. Mal veľa kamarátov. Niektorých poprosil o pomoc. Riskovali. Ukývali nás
jedni pár dni v stodole, iní v pivnici. Všetko to bol len na krátky čas. Museli sme z mesta
odísť. Utiekli sme do lesa. Schovávali sa v lese niekoľko týždňom. Cez deň ukrytí a v noci
pokračovali stále ďalej a ďalej. Boli slabí, hladní, unavení. Nemali nič. Neviem si ani
predstaviť, čo prežívali a akú diaľku museli prejsť, keď došli až k nám.
Dom, v ktorom som vtedy s mojim manželom a dvoma detmi 8 ročným chlapcom a 5
ročným dievčatkom žila, bol úplne odrezaný od všetkých ostatných. Bol pár metrov od lesa.
Môj otec chodil kedysi do lesa na lov každý deň. Bola to jeho veľká záľuba. Za domom sme
mali obrovskú záhradu a za záhradou už len hlboký les.
V ten deň, keď k nám prišli som mala veľmi zvláštny pocit. Cítila som, že sa niečo
stane. Bola som v kostole. Farár hovoril o udalostiach, ktoré sa vo svete dejú. Hovoril nám,
aby sme sa modlili k Bohu a on nám pomôže. „Hlavne si navzájom pomáhajte, bratia a
sestry“ dodal. Mali sme ho všetci veľmi radi. Vždy sa s nami porozprával a pomáhal nám, keď
sme to potrebovali. „Doba bola veľmi ťažká.“ [SMUTNE POVZDYCHLA.]
Vrátila som sa z kostola, manžel ma už očakával. Vonku sa už stmievalo a my sme sa
už chystali do postele, odpočinúť si. Ráno sme vždy skoro vstávali a pracovali na poli. V tom
momente začal náš pes veľmi štekať. Nebolo to obvyklé. Štekal ak niekto išiel okolo. Ale náš
dom bol úplne na okraji, nemali sme susedov a o takomto čase sa v okolí nikto nepohyboval.
Mala som strach. Štekal a neprestával. Poprosila som manžela, aby sa išiel pozrieť, čo sa tam
vonku deje. Postavila som sa k oknu a sledovala, či niekoho neuvidím. Pred domom nikto
nebol. Pes štekal vzadu na záhrade a díval sa smerom k lesu. Nikoho sme nevideli. „Možno to
je len nejaká zver. Ono ho to prejde.“ Povedal pán manžel. Vrátil sa do domu. Bolo ticho. Už
neštekal. Odišla som sa do spálne. Bola som veľmi unavená.
Ono to však znovu začalo. Manžel vybehol s palicou v ruke vonku na záhradu a kričal,
kto je tam. Nikto sa neozýval. Rozsvietila som svetlo na chodbe a išla som za ním. Stáli sme
tam v tme a čakali. Naraz sme niekoho zbadali. Muž vysoký asi 180 cm, štíhlej postavy,
špinaví s utrápenou tvárou. Dal ruky hore a prosil, aby sme im neublížili, že sú len neškodní
Židia na úteku, ktorí potrebujú pomoc. Zavolala som psa k sebe, priviazala ho k búde a
rozbehla sa k tomu mužovi. Podala som mu ruku a povedala mu: “poďte, pomôžeme vám.“
Neviem, prečo som takto reagovala. Mohol klamať, mohol byť nebezpečný, ublížiť nám. Bol
to úplne neznámy človek. Ja som ale v jeho očiach videla, smútok, zúfalstvo, beznádej.
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Neváhala som ani minutú. Chcela som mu pomôcť.
Neznámy muž mi povedal, že nie je sám. V tom okamihu prišli z lesa ďalší traja ľudia.
Dve ženy a jeden muž. Mala som chvíľku pochybnosti. Nie o tom, čo im pomôžeme, o tom
som bola presvedčená v okamihu, ako som muža zbadala. Bála som sa, či ich dokážeme
bezpečne ukryť. Nebol čas na myšlienky. Boli tu a my sme boli pre nich jediná nádej. Vzali
sme ich s mužom do domu. Deti už spali. Chcela som ich ukryť do pivnice, ale nebol by to
dobrý nápad. Pivnicu sme mali na prízemí, vedľa chodby. Chodili sme cez ňu každý deň.
Z pivnice totiž boli dvere, ktoré viedli rovno na zadný dvor a záhradu. Nebolo by to bezpečné.
Manžel rozhodol, že ich ukryjeme do bunkru. Žiadny sme nemali. Bolo potrebné ho v čo
najkratšom čase vykopať. Spočiatku kľudný večer sa behom okamihu zmenil na dlhú noc
ťažkej práce a strachu. Manžel dal mužom náradie, preglejku95 a dechtový papier96 na
vybudovanie ochranného bunkra v lese. Bunker sme začali stavať pár metrov za záhradou.
Naša záhrada bola obrovská, takže bunker nebol v tesnej blízkosti domu. Vzdialenosť bola
približne 50 metrov. Bunker bol stavaný s veľkým úsilím. Vykopanú zeminu sme dávali do
vriec a následne odnášali do lesa. Vysypávali sme ju na rôznych miestach vo väčších
vzdialenostiach od seba. Všetky detaily boli veľmi dôležité. A jedna malá nepatrnosť mohla
znamenať veľké nebezpečenstvo. Museli sme byť opatrný, aby sme neprezradili jeho
existenciu. Bola to dlhá a náročná noc. Odbiehala som niekoľko krát do domu po vodu
a kontrolovať, či sú deti v poriadku.
V bunkri bolo miesto len na ležanie. Jeho povrch sme zarovnali a zamaskovali
rašelinou.97 Doniesli sme im jednu perinu, vonku bolo v noci veľmi chladno. Dala som im
tam vedro na výkaly, vodu a suchú stravu. Odišla som manželom do domu. Obaja veľmi
vyčerpaní. Uvedomovali sme si, aké riziko sme práve podstúpili, ale považovali sme to za
našu ľudskú povinnosť. Bála som sa len o deti.
V tú noc sme veľa nespali. Prišlo ráno. Ráno, od ktorého sa naše životy zmenili.
Navonok sme žili, tak ako doteraz, ale skutočnosť bola iná. Každý jeden deň bol bojom. Boli
to dni plné strachu. Báli sme sa o nich, o naše deti ...

95

Preglejka je pevný stavebný materiál vyrobený z viacerých vrstiev drevenejdýhy. Jej kvalitu udáva
počet vrstiev, lepidlo ktorým je zlepená a kvalita dýhy.
96
Nepremokavý papier na pokrývanie striech.
97
Rašelina je tmavohnedé až čierne rezíduum, ktoré vzniká pri rozklade a rozpade machov, trávnatých
rastlín a stromov vo vlhkom a močiarnom prostredí, v tzv. rašeliniskách.
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Ráno, keď som sa zobudila, utekala som skontrolovať, či sú v poriadku. Cestou som
im zobrala chlieb, čaj a kávu. Spočiatku sme k ním chodili dvakrát denne, potom už len raz.
Muselo to byť veľmi ťažké, ležať tam toľké hodiny. [SMUTNE

POVZDYCHLA PANI

MÁRIA.] Nosili sme im suchú stravu, chlieb, domácu slaninu (chovali sme ošípané, mäso,
slanina, toho bolo u nás vždy dostatok), raz týždenne aj teplú stravu a zásoby vody. Keď im
voda došla, jeden z mužov chodili raz - dvakrát do týždňa k nám do domu po ďalšie zásoby.
Väčšinou sme už aspoň približne vedeli, kedy k nám v noci prídu. Jedlo a vodu sme pripravili
na vopred dohodnuté miesto. Vonku takmer vôbec nevychádzali. Bolo to nebezpečné. Nemali
sme síce na blízku susedov, ale Nemci mohli byť všade. Prehľadávali lesy, koho našli, zastrelili.
Vychádzali iba v noci, aj to len raz, maximálne dvakrát do týždňa, keď si išli po vodu,
alebo vyniesť výkaly. Ženy nevychádzali takmer vôbec. Takto prechádzal deň za dňom. Bolo
to ťažké. Asi najťažšie bolo skrývať toto tajomstvo pred deťmi a príbuznými. Bolo náročné
schovávať svoje pocity vo svojom vnútri. Spomínam si na okamžik, keď sa moje deti hrali na
záhrade. Naháňali sa a utekali smerom k lesu. Bežala som za nimi a veľmi na nich kričala. Ich
vystrašené očká sa na mňa dívali a nepoznávali ma. Vždy sa hrávali na záhrade, aj v lese
neďaleko. Mali to dovolené. V tom momente, som si neuvedomila svoje konanie. Ovládla ma
panika a hrozný strach. Nechcela som im zle. Veľmi plakali a mne to bolo ľúto.
Bol to okamžik, kedy som si myslela, že už to ďalej nezvládnem. Nebola som to ja.
Musela som ale pozbierať všetky sily a ísť ďalej.
Odo dňa kedy k nám prišli, prešli dva mesiace. Bola zima. V našom kraji je zima
vždy tuhá a plná snehu. Tento krát to ale predstavovalo veľký problém. Napadalo veľa snehu.
Miesto, kde sme Židov ukrývali už nebolo bezpečné. Sneh sa teplom, ktoré z bunkru unikalo
roztápal. Museli sme nájsť nový úkryt. Rozhodli sme sa s manželom, že postavíme prístrešok
pod stodolou.
V ten večer zaklopal niekto na zadné dvere pivnice. Otvorili sme. Stál tam jeden zo
Židov. Povedal, že jeho bratranec ochorel a potrebuje našu pomoc. Počkali sme, kým nastane
hlboká noc. Vybrali sme sa k bunkru. Oznámili im, že teraz spoločne postavíme prístrešok
pod stodolou, lebo bunker už nie je bezpečným miestom. Obe ženy aj jeden z bratrancov vyšli
z bunkru von. Ten posledný ale nie. Nevládal. Nemohol ani chodiť. Museli sme ho vytiahnuť.
Manžel ho spolu so Židom odniesli na rukách do nášho domu. Bol to priveľký risk. Nemala
som na výber. Umrel by. Bol veľmi slabý. Ostala som sním v dome. Mala som strach, že sa
niektoré z detí zobudí a uvidí ho. Bála som sa aj o jeho život.
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Dotkla som sa jeho čela. Bol horúci. Umyla som ho, dala mu čaj, chlieb a slaninu.
Potreboval jesť, nemal energiu. Ale to bol ten problém. On nejedol. Nejedol po celú dobu, čo
sme ich ukývali. Zjedol len chlieb. Nikdy si nedal mäso ani slaninu.
Jeho rodina žila v kosher98 domácnosti, dodržala prísne všetky židovské pravidlá
a sviatky. Jeho otec počas vojny umrel v Osvienčime. Nechcel svojho otca nikdy sklamať.
Tvrdil, že navždy bude Židom, takým, akým ho otec vychoval. Tvrdohlavo odmietal prijať
túto stravu. Išlo mu o život. „Ak nezačneš jesť, umrieš. Tvoj otec by chcel, aby si žil.“
Povedala som mu. Potom som mu natrela pery medom a prikryla perinou. Zaspal. Nevedela
som, či sa dožije rána. Bolo to s ním zle. Sedela som pri jeho posteli až do rána. V tom
čase zatiaľ manžel postavil s ostatnými prístrešok pod stodolou. Nový bunker vystlali slamou
a dali im vlniaky na prikrytie. Chorého Žida sme nechali dva dni v dome, kým sa jeho stav
nezlepší. Zamkla som ho na poschodí v jednej z izieb. Deti tam mali zákaz vstupu. Ničomu
nerozumeli. Bolo to tak dobre. Museli sme im klamať, aby sme ich ochránili. Zakázali
sme im aj chodiť do stodoly.
Židov stav sa nezlepšoval. Potreboval lieky. To bol v tej dobe problém, pretože lieky
boli len na prídel. Navštívila som svojho pána doktora a žiadala o lieky. Tvrdila som mu, že
sa necítim dobre, či mi môže pomôcť. Chvíľu sa mi díval mlčky do očí. Myslím, že mi
neveril. Podal mi lieky a poprial veľa šťastia. Bolo to zvláštne. Nemohol predsa nič vedieť.
Dôležité pre mňa však bolo, že som mala lieky pre Žida. Nasadila som mu liečbu, dokonca
začal normálne jesť a mohol sa tak vrátiť k ostatným.
Boli u nás už štyri mesiace. Zvykli sme si na nich. Neboli sme síce veľmi často
v kontakte, ale patrili k nám. Počas tej doby vznikol medzi chorým Židom a neznámou ženou,
ktorú spoznal v zbernom stredisku v Medzilaborciach blízky vzťah. Bola to láska. Láska,
ktorá vznikla v tak ťažkej dobe a za tak ťažkých okolností. Snáď bolo o to viac silnejšia
a vydržala im, kto vie, možno aj dodnes.

98

Pravý význam slova označuje rituálne bezchybný, čistý pokrm, alebo jedlo podľa židovských
predpisov. Raňajky, ktoré sú vždy mliečne. Čiže mlieko, maslo, jogurty, syry plus vajcia. Žiadne mäso. Mäso
býva na obed a na večeru. Raňajky sa jedia z iných tanierov ako obed a večera. Ďalšia zásada kóšer kuchyne –
vajcia vždy musí rozbíjať žena Židovka. Takisto musí každé ráno zapáliť oheň. Povolené zvieratá musia byť
absolútne zdravé a zabité jedným rezom.
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Židov sme naďalej ukrývali v prístrešku pod stodolou. Cítili sa tam lepšie, a aj mne
bolo akosi lepšie, že ich mám bližšie pri sebe, aj keď to bolo o to nebezpečnejšie,
riskantnejšie.
Nebolo to už také, ako na začiatku. Delili sme sa s nimi každý deň o stravu, vodu
a strach, ale naučili sme sa s tým žiť. Bolo to ťažké, ale už nie také, ako na začiatku. Nevedeli
sme, ako dlho to ešte potrvá, ale verili sme, modlili sme sa, aby to všetko už skončilo a mohli
sme nielen my, ale oni žiť zase ako predtým.
V apríli 1945 naše územie oslobodili Rusi. Prišiel dlho očakávaný koniec a s ním nový
začiatok. Židia boli slobodní. Keby ste videli ich tváre, vedeli by ste, že to všetko stálo za to.
Naši Židia nás opustili. Dali sme im našu adresu, žiaľ nikdy viac sme v kontakte neboli.
Rozhodli sme sa pomôcť, zachrániť. Aj my, aj ukrývaní sme žili v neustálom strachu.
Strach z udavačov alebo susedov, strach z kolaborantov.
Vzdali sme sa nášho doterajšieho života. Vzdali sme sa pohodlia a prispôsobili sme sa
podmienkam nelegálneho života. Veľakrát sme sa postavili proti normám spoločnosti,
v ktorej sme žili. Urobili sme to vedome a neľutujeme toho. Sme radi, že sme ich zachránili.
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9. O čom vypovedajú spomienky:
Interpretácia spomienok
Cieľom mojej práce bolo zachytiť spomienku žien, ktoré poskytovali dlhodobú pomoc
perzekuovaným Židom na toto obdobieich života, na motiváciu a stratégiu ich jednania.
Základnou výskumnou otázkou, ktorúsom si kladla, bola retrospektívna reflexia
vlastného jednania v krízovej situácii mocenského útlaku, jednania, ktoré spoločnosť hodnotí
ako statočnosť a hrdinstvo.
Prečo ukrývali, čo ich motivovalo? Čo títo ľudia prežívali a prečo takto riskovali?
Cieľom mojej práce bolo objasniť dôvody a stratégie ukrývania. Subjektívne pocity a názory
na dôsledky ukrývania.
Zmapovala som dva príbehy. Spomienky, vyrozprávanie dvoch žien. Moje
respondentky som dopredu informovala o cieli mojej práce, zaručila som im,že ak by nechceli
pokračovať, majú možnosť okamžitého prerušenia ich participácie na výskume. Ako jeden
z argumentov, prečo by už nechceli pokračovať je fakt, že ide o veľmi citlivú tému, plnú
emócii, ktoré môžu vyvolaťnepríjemné spomienky. A tiež to, že vzhľadom na ich vek, ich
môže výskum natoľko rozrušiť, že by bolo lepšie v ňom nepokračovať.
Nestalo sa tak. Úspešne som s nimi naviazala kontakt. Bolo pre mňa veľmi dôležité
získať si ich dôveru. Hlavne u pani Márie. Je to veľmi citlivá žena, ktorá si v živote prešla
mnohým zlým. Nebolo niekedy jednoduché spomínať, pretože obdobie 2. svetovej vojny, ju
okrem iných udalosti pripravilo o sestru. S obidvoma statočnými ženami som viedla
rozhovory.
Bola som si vedomá, že dostávam reflexie, iba spomienky. Moje informátorky mi
o všetkom hovorili s odstupom niekoľkých desiatok rokov. Mnohé ich spodmienky môžu byť
zabudnuté, transformované a ovplyvnené

súčasnosťou.

Dostala som dnešný pohľad na

minulost a nie aktuálny dobovy zážitok. Aj napriek tomu považujem výpovede za veľmi
dôležité.
Prešlo veľa rokov. Je to už dávno. No aj napriek tomu obe ženy na túto událost
spomínajú ako keby sa to stalo včera. Hovoria o tom, jako keby to práve prežívali. Necítia
sa ako hrdinky. Bola to ich povinnosť. Sú radi, že Židov zachránili. Aj keď oba príbehy
mali „šťastný koniec“, ich výpovede sú plné smútku, slz...
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Oba dva príbehy majú spoločné dôvody ukrývania. Tie môžeme vidieť v troch
rovinách. Prvá rovina predstavovala morálnu povinnosť. Táto povinnosťvyplýva z hlbokej
viery gréckokatolíckej cirkvi. Obe ženy pochádzali z křesťanských rodín. Viera v Boha pre
nich predstavovala veľmi veľa. Práve viera má veľký podiel na ich činoch. „Môcť znamená
musieť“: krátka veta s tak hlbokým významom. Pani Anna ju niekoľko krát opakovala. Ak
môžeš pomôcť, musíš. „Nemal iby sme žiť tak, aby sme po smrti odišli do neba, ale tak,
abysme to nebo priviedli na Zem.“ Slová pani Anny.
Druhá rovina vychádzala z presvedčenia, že všetko, čo sa na svete deje, je rozhodnutie
Boha, že Boh riadi osudy ľudí. Pani Anna povedala, že to, že Židia zaklopali práve na dvere
ich domu nebola náhoda. „Poslal ich za nami Boh, abysme im pomohli.“ dodala. „Viera má
v našich životoch veľký význam. Bez vieryby sme to neboli nezvládli.“
Tretia rovina vysvetlenia vlastného jednania spočíva v presvedčení oboch žien o
rovnosti všetkých ľudí na svete. Ľudia sú vnímaní ako božský tvorovia, „všetci sme si
rovní bezohľadu na národnosť, vyznanie, farbu pleti. Neexistuju rozdiely, pretože pred Bohom
sme si všetci rovní.“ (Paní Anna.) Z tejto pozície nerobili rozdiely medzi Židmi a Nežidmi.
„Všetci sme ľudia, všetci sme si rovní.“ (Paní Anna.)
Další spoločný prvok, ktorý celkom imperativne prolína spomienky oboch žien, je
bázeň z možných dôsledkov vlastného jednania. Ich rodiny sa podielali na ukrývani Židov urobili to, aj keď si uvedomovali dôsledky, toho, čo robili. „Uvedomovali sme si, aké riziko
sme práve podstúpili, ale považovali sme to za našu ľudskú povinnosť. Bála som sa len o
deti.“ (Pani Mária.) Spoločný byl i dôraz položený na utajeni. „Navonok sme žili, tak ako
doteraz, ale skutočnosť bola iná. Každý jeden deň bol bojom. Boli to dni plné strachu. Báli
sme sa o nich, o naše deti ...“ (Pani Mária.) Používali všetky možné stratégie, napríklad to, že
to nehovorili deťom. Podľa pani Márie bola práve ta tajomnosť pred deťmi a okolím jedno z
najťažších. Museli to robiť, aby ich ochránili. „Bolo to ťažké. Asi najťažšie bolo skrývať
toto tajomstvo pred deťmi a príbuznými. Bolo náročné schovávať svoje pocity vo svojom
vnútri.“ (Pani Maria.)
Čin skrývania nebol však zpochybnený. Len jedenkrát – při spomienke na šok, ktorý
prežila patnástročná Anna při poznaní nebezpečnosti ukrývania – zaznel nesouhlas
s rozhodovaním rodičov. Bol motivovaný strachom o seba, sestru a rodinu z pozície už
uvědomovaného nebezpečia nacistickej represie. Z pozície dneška sa však zmenil v jednoznačný
obdiv. „Musím sa priznať, že ma najprv ovládol hnev. Neriskovali len svoje životy, ale aj
životy nás, ich vlastných detí. Nevyčítam im to, ba naopak. Veľký obdiv, pre ich statočnosť,
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hrdinstvo a odvahu. (Paní Anna.)
Reflexia priestoru a času
Priestor Uliča a jeho okolia sa v spomienkách oboch žien delil na bezečnú
a nebezpečnú zonu. Bezpečie skýtal dom (nie záhrada) a les, naopak potencionálné nebezpečie
a ohrozenie prichádzalo zo všetkých území verejného priestoru obce, ktoré neboli lesom.
Verejný priestor obidve ženy z rozprávania vytesňovali, obsadzovali ho v podstate iba
deti svojími hrami a mladiství plnením úloh, ktoré vyplývali z ich pracovných povinností
(pasenie dobytka, obstaravanie nákupu). Aj tak bol verejný priestor zmieňovaný len v priamej
naveznosi na jednanie členov rodinny v situáciách možného prezradenia.
Čas sa v spomínaní oboch žien míjal s časom reálnym, aj keď v neistej mierre (toto
„míjane“ bolo príznačné zejména pre výpovedi pani Anny). Ukrývanie Židov akoby vytvorilo
autonomnú časovú jednotku, ktorá tok život oboch žien delila na etapu pred ukrýváním, etapu
ukrývania a etapu po skončení ukrývanie. Fakt ukrývania, prevádzaný permanentným
strachom, vytesnil v spomienkach krízové dobové súvislosti, v ktorých toto ukrývanie
prebiehalo. Vytesnil urputné boje na frontovej línií, prítomnosť nemeckých a maďarských
vojenských jednotiek, ktoré sa v priestore Uliča „zakopaly“ a zotrvali na „Arpádovej línii“ po
dobu niekoľkých týždňov, vytesnil útrapy, ktorými bolo v tejto dobe vystavené obyvateľstvo
Uliča (včetne zásobovacích povinností). Životná etapa ukrývania nemala v spomínaní
predohru ani návaznosť. Perzekúcia miestnych židovských rodín, ktoré sa v Uliči odohráli
pred a po jej skončení, nenaliezli v spomínaní žien miesto.

Nosné motivy príbehov. Na čo informátorky kládli doraz
V rámci svojích vyprávení sa obe ženy rozpovedali a venovali pozoronosť
životným príbehom skrývaných Židov a ich rodín. Schovať neznáme pre nich znamenalo
poznať ich v ich osudoch, v ich názoroch, poznať ich príbehy.Mali o nich záujem. Aj napriek
ombmedzenej komunikácii s nimi, hovorili o ich osudoch. Určitým sposobom ich prijali do
rodiny. Chceli vedieť, kto sú. V príbehu pani Márie zostala jedna ukrývaná hostiteľom
neznáma. Nevedeli o nej takmer nič. Tam kde nepoznali osud toho človeka, ostaval pre nich
neznámy a určitm sposob vylúčený. A absencia tejto znalosti životného príbehu ukrývanej
ženy vadia. Aj po sedmdesáti rokoch Pani Mária opakovane o tejto žene hovorí ako o
neznámej.
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Doraz bol kladený na stratégie, jak utajiť fakt ukrývania Židov pred deťmi. Utajovanie
skutočnosti, že tam (v dome, za záhradou v lese) niekto je, v oboch príbehoch zaznelo
opakovane. Zazneli tiež spomienky na vlastné reakcie z pozície vybočenia z noriem
a jednania a vysvetlenia jeho príčin. „Spomínam si na okamžik, keď sa moje deti hrali na
záhrade. Naháňali sa a utekali smerom k lesu. Bežala som za nimi a veľmi na nich kričala.
Ich vystrašené očká sa na mňa dívali a nepoznávali ma. Vždy sa hrávali na záhrade, aj v lese
neďaleko. Mali to dovolené. V tom momente, som si neuvedomila svoje konanie. Ovládla ma
panika a hrozný strach. Nechcela som im zle. Veľmi plakali a mne to bolo ľúto.Bol to okamžik,
kedy som si myslela, že už to ďalej nezvládnem. Nebola som to ja.“ (Paní Marie.)
Prítomnosť Židov rodičia aj starší súrodenec deťom vysvetľovali s použitím účelových
nepravd, napríklad hovorili, že je to „len návšteva“, ktorá zase odíde. Neprezentovali to ako
ukrývanie Židov. Hovorili to, čomu deti mali veriť a verili.Tajili skutočnosť, aby ich ochránili.
Ženy vo svojom spomínaní venovali veľkú pozornosť popisu miesta a sposobu
ukrývania. Hovorili o stavbe a sposobe poskytovania potravy, o sposobe hygieny v mimoriadne
stiesnených podmienkách úkrytu a o praktikách utajenia, ktoré tieto činnosti prevádzali.
Skutočne to oni zaraďovali do naratívneho rozhovoru, ale nehralo to významnú úlohu. V
rámci spontánneho rozprávania nehovorili naopak napríklad o konštrukcii bunkru – tieto reálie
v príbehu nezaujali. Zaujalo to, akým sposobom ukrývali.

Čo informátorky vynechali
V príbehoch obe ženy vobec nehovoria o existencii maďarského záboru,

a

organizačného začlenenia obce Ulič (a Uličskej doliny) do Maďarmi ustavenej správnej
jednotky „Karpatská Ukrajina.“ Nezaznelo, že v priebehu doby, o ktorej hovorili, oddelovali
Ulič od Slovenska štátne hranice. Obe ženy nezmienili skutočnoť, že Židia, ktorých ukývali,
prichádzali z územia Slovenského štátu. Evidentne ich vnímali naďalej ako príslušníkov širšej
oblasti rusínskej, slovenskej národnosti.
V rozhovoroch rovnako nezaznelo nič o posobení partýzanských oddielov v okolitých
lesoch a informácia o posobení oddielov a skupín Banderovej „Oslobodeneckej“ armáde,
ktoré sa už v oktobri 1944 pohybovali v lesoh pod Vihorlatom.99 Zamlčeno zostalo tiež, že
50

Banderovci sa v lesoch Uličskej doliny pohybovali ešte celý rok 1945 a tiež že, v Uliči
6.12.1945 zavraždili 4 členov miestnej židovskej rodiny, ktorá prežila holokaust a vrátila sa
z koncentráčneho tábora.100 Absencia tejto informácie je zrejme sposobená tým, že pre obe
ženy fakt ukrývania končil v okamihu oslobodenia (jak som už naznačila vyšie).
Ženy takmer zamlčali, a len okrajovo zmienili smútok, zlosť, hnev nad tým, že sa
ukývaní, ktorých na čas prijali do svoích rodín už nikdy neozvali. Ničmenej je veľmi
zaujímavé, že túto skutočnosť nanazvali nevdačnosťou. Prijali to ako fakt.

Reflexia války
Spomínanie ani jednej zo žien neobsahovali odkazy na vojnové udalosti, na pôsobenie
paryzánských oddielov v okolí Uliče a Uličskej doliny, na sovietske výsadky, ktoré sa zaradili
do partizánskych oddielov, na frontovú líniu prebiehajúcu priamo v oblasti Uličskej doliny.
Nezaznela ani skutočnosť, že front sa niekolko týždňov nehýbal a že ukrývanie spada práve
do tejto kritickej doby prítomnosti nemeckých a maďarských vojsk v Uličskej doline a bojov,
ktoré viedly k oslobodeniu Uliča. Také stesky na nedostatok potravín a na perzekúciu
miestneho obyvatelstva chýbali. Vojnu pripomenuly jedine tieto výroky: „Nemci mohli byť
všade. Prehľadávali lesy, koho stretli zastrelili“ (pani Mária), „Bolo po povstaní, svet bol
nebezpeční. Ľudia strieľali ako nič. … Nemci boli všade. Neustále Židov hľadali.“ (pani Anna).
Informácie o prenásledovaní Židov v Uliči a Uličskej doline v dobe maďarskej
okupácie vo vypráveniach boli pripomenuté iba v súvislosti s hľadaním ukrývaných v roku
1944. Obe dotazované ženy nedávali príbehy perzekúcie a deportácie Židov z Uliča, teda
tých, ktorí boli obyvatelia Uliča a ich súsedov, do súvislosti s ukývaním a pomocou, ktorú ony
a jejich rodiny poskytli náhodne prichadzajcim.
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VARŠOVÁ, Katarína: Tragické udalosti v obci Remetske Hámre na jaseň roku 1944. Historické
rozhĺady, 5, 2009, s. 141 (Ulič, 132).
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Oficiálne stránky mesta Ulič, dostupné http://www.ulic.ocu.sk/sk/index.php?ids=3

S ukrývaním Židov však

zaznela iná informácia – jediná zmienka o perzekúcií
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miestneho obyvateľstva Uliča. Za iniciátorov a vykonavateľov tohto násilia boli onačení
nemeckí vojáci (a nie hortyovští Maďari).

Odchylky od historické reality
Obidve ženy nedokázali dobre časovo zaradiť ukrývanie Židov. My to možeme
identifikovať len podľa toho, že uviedli dlžku ukrývania hovorili o zmene počasia. Pevným
bodom časovej identifikácie je oslobodenie Uliča 26. oktobra 1944.
V príbehu pani Márie je doba ukrývania vymedzená štyrmi mesiacmi. Udaj, ktorý
nemože byť pravdivý. Počátol putováním lesmi skrývanych Židov z Medzilaborec do Uliča je
v príbehu kladený do doby po vypuknutí Slovenského národneho povstania (29. august 1944).
Putovaním mohlo započať až v septembri. Vo vyprávenej spomienke pani Márie po dvoch
mesiacoch ukrývania už napadol sneh a museli preto ukrývaných presťahovať z lesního
bunkru do stodoly (pravdepodobne oktober). U pani Anny je jednine údaj, že obdobie ukrývania
trvalo 6 nedeľ a skončilo príchodem Rudé armády. Začalo teda pravdepodobne v polovici
septembra. V obi dvoch príbehoch je teda zjavné nepresné časové určenie. Ženy hovoria iba o
dlžke ukrývania, nespominajú však v ktorých mesiacoch roku 1944 prebehlo.

Zásadní odchylkou bolo i zaradenie času oslobodenia Uliča. Obe ženy ho kládli až na jar
roku 1945 – zrejme pod vlivem celostátních osláv oslobodeniaja.

O čom ďalej zaznamenané spomienkové rozhovory vypovedali
Nad rámec tematického zadania vypovedali spomienkové rozprávanie oboch žien o
každodennosti a živote rusínských rodín.
Susedská spoločnosť v Uliči koncom prvej polovice 40. rokov 20. storočia, teda na
samom sklonku druhej svetovej vojny, v smere k nemeckej armáde a maďarskej správe
fungovala na dvoch princípoch: kolektívne solidarite a rešpektovaní anonymity činov, ktoré
podliehali perzekúcii.
V príbehov vidíme, že udavači, aj tí, ktorí sa rekrutovali z rady miestného obyvateľstva
(a príbuzných), boli odcudzovaní, a v rámci osobnej komunikácie medzi

známymi a

príbuznými identifikvaní ako nebezpeční. Obrana proti udavačom bola kolektívna. Tiež v
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zmienených prípadech podozrenia či priameho aktuálneho nebezpečenstva sa sousedi
navzájom informovali.
Z rozprávania oboch žien a zcela otvorene z rozprávania pani Márie vyplýva, že lokálna
spoločnosť vedela o ukrývaniu Židov v rodinách obyvateľov Uliča. Tento fakt patril do
dobového podvedomia miestných obyvateľov. Aj napriek tomu nieen ľudia, ktorí ukrývali, ale
i ti co stáli mimo, rešpektovali tajomstvo druhých a pristupovali na „hru o neexistencii“
ukrývania Židov.„Židov stav sa nezlepšoval. Potreboval lieky. To bol v tej dobe problém,
pretože lieky boli len na prídel. Navštívila som svojho pána doktora a žiadala o lieky. Tvrdila
som mu, že sa necítim dobre, či mi môže pomôcť. Chvíľu sa mi díval mlčky do očí. Myslím, že
mi neveril. Podal mi lieky a poprial veľa šťastia. Bolo to zvláštne. Nemohol predsa nič
vedieť.“ (Pani Maria.) V rámci vyprávania teda vyplynulo, že k etickým normám spoločnosti
v Uliči náležalo, nehvoriť o tom, žeby niekto mohol ukrývať. Nepodozrievať. Bola to téma
TABU.
Naopak, pokiaľ sa nejaké rodiny vzájomne dohovorili, že obidve ukrývajú, dochádzalo
k utuženiu vzájomných vzťahov a poskytovania vzájomnej pomoci pri ohrození. Vedomie
nutností informovať druhého o nebezpečenstvu, vzájomná solidarita a neupnutie sa len na
vlastný osud a bezpečnosťpatrilo k závazku susedských vzťahov.
Rodina v Uliči. V spomienkových rozhovoroch podali pani Anna aj pani Márie
niektoré informácie o postaveniu členov stredne zámožných zemědělských rodín v Uliči v
prvej polovici 40. rokov 20. storočia.
Rodiny fungovaly na princípe rohodujúceho postavenia muža, otce, hospodára. Muž
bol vždy ten, ktorý mal vždy hlavne slovo, o všetkom rozhodoval. Rozhodovali o poskytnutí
úkrytu Židom, aj keď žena mala svoj názor a chcela im poskytnúť pomoc. Rozhodoval nielen
o tom, či ukrýt poskytne, ale aj o tom, akým sposobom ich ukryje. Jemu tiež náležalo
budovanie úkrytu, organizovanie odnosu a manipulácia s biologickým odpadom a případných
presuov do nových úkrytov. Rešpekt voči mužovi možeme vidieť na príbeu pani Márie, ktorá
počas celého rozhovoru oslovovala svojho muža „pán manžel“.
Žena, aleaspoň v súčasnom pohľade na prežitú minulosť, nezostávala ovšem pasívna.
Pomáhala mužovi a tiež iniciovala radu úkonov v rodine. Sama sa aktivne zapojovala do
riešenia „krizových“ situácií, které nastaly v priebehu skryvaní. Jednou z hlavných povinností
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ženy bolo pomáhať v poľnohospodárstve (včetne práce na poli) a ovšem starať sa o
domácnosť, deti. K jej povinnostiam patilo oteváranie dverí domu cudzím prichádzajúcím a
„vítánie“ či uvádenie hostí do domu. V súvislosti s prítomnosťou Židov ona pripravovala
pokrmy pre ukrývaných, prala im prádlo, pomáhala v osobnej hygiene, starala sa o choré,
obstarávala lieky.
Dieťaťom sa rozumelo dieťa pod 10 rokov. Do tohto veku bolo považované za dieťa,
to znamená, že ešte nemalo právo dozvedieť sa o nebezpečenstve, ktoré rodina podstupuje.
V príbehu pani Anny, 15 ročná dcéra (pani Anna) preberá svoju úlohu dozoru nad mladšou
sestrou, má už povinnosť utajiť pred ňou prítomnosť Židov, ochrániť ich a starať sa o nich. Z
této „normativní“ povinnosti se starala nielen o svoju mladšiu sestru, ale automaticky prebrala
zodpovednosť za Matúša. Starala sa o neho, dávala mu svoje hračky, vysvetľovala mu všetky
veci, prečo nemože ísť von atd.

Deti v rodinách stredne zámožných rolníkov mali svoje pracovné povinnosti: starosť o
dobytok a záhradu. K rodičom mali velký rešpekt, doverovali im. Nepýtali se na príčiny ich
rozhodnutí, vedeli, že to, čo rodiča robia, je správne.
Remeslné dovednosti stredných rolníkov. V rámci výpovedi oboch žien vyplynuli i
skutočnosti, ktoré sa neviažu na medziľudské vzťahy, ale viažu sa k hmotnej kultúre tej doby.
Vybudovať v krátkej dobe niekoľkých hodín „bunkry“ (funkčné zemljanky, nenápadné
a skryté náhodnému návštevníkovi lesa či stodoly) patrila zrejme k bežným znalostiam a
dovednostiam. Je obdivuhodné, ako rýchlo ich dokázali postaviť. Je zjavné, že pre obyvateľov
obce nejde o nič neznáme. Poznali to. Zostáva otázkou, či túto dovednosť neposíil aj príklad
stavby Arpádovej obrannej línie v bezprostrednom okolí Uliča. Na túto možnosť upozorňuje
predovšetkým materiál použitý na stvabu bunkru (dehtový papier, prefabrikát na výstuž bočných
stien, drevené steny), ktoré mali ukrývatelia-záchranci v dobe vojny doma k dizpozícií.
Vzpomínky obou žien zaznamenaly i dispozíciu obytných prostor domu a umiestne
pivnice tak, že mala dva východy – jeden do domu, druhý na zahradu či dvor. Zrejme išlo
o regionální typ ľudovej architektúry, z hľadiska poskytováni úkrytu výhodný, v spomínaní
ovšem interpretovaný iba s ohľadom na hry detí (paní Anna). Zaznamenaly tiež ako
samozrejmosť znalosti praktik miestneho ľudového liečitelstva. Ženy sa k nim uchylovali a
v rade prípadov si vedeli pomocť sami. Až keď to zlyhalo, došli k doktorovi. (Príbeh pani
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Márie, kde sa snažila vyliečiť Žida ľudovým liečiteľstvom, ktoré sa predáva tradíciou.)
S ohľadom na vzťah miestného rusínského obyvateľstva Uliča k Židom potom
výpovede oboch žien doložily dobrú znalosť židovského prostredia a dobré povedomia
o sposobe života ortodoxných židovských rodín, včetně náboženskej príkazovosti a rodinné
obradovosti. [ Jasenov, po zpráve o zavraždení dcér v Osvěnčimi:] „ Rodina sedela sedem dní
doma. Bolo to dlhých, ťažkých sedem dní smútku. Pozakrývali všetci zrkadla a zachovali
všetky obrady.“ (Paní Anna.)
Spomienky doložily

však tiež, že v niektorých židovských rodinách na

severovýchodnom Slovensku (Mezilaborce) bola ešte v prvej polovici 40. let 20. století
náboženská príkazovosť tak silná, že

išla až ke sebazničeniu. „Nevládal. Nemohol ani

chodiť. ... Bála som sa aj o jeho život..... Dotkla som sa jeho čela. Bol horúci. Umyla som
ho, dala mu čaj, chlieb a slaninu. Potreboval jesť, nemal energiu. Ale to bol ten problém. On
nejedol. Nejedol po celú dobu, čo sme ich ukývali. Zjedol len chlieb. Nikdy si nedal mäso ani
slaninu. Jeho rodina žila v kosher domácnosti, dodržala prísne všetky židovské pravidlá a
sviatky. Jeho otec počas vojny umrel v Osvienčime. Nechcel svojho otca nikdy sklamať. Tvrdil,
že navždy bude Židom, takým, akým ho otec vychoval. Tvrdohlavo odmietal prijať túto stravu.“
(Paní Maria.)
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10. Záver
Výskumným zámerom tejto práce bolo ukázať na príklade spomienkových rozprávaní
žien, názorové stanoviska a morálne hodnoty, ktoré v dobe druhej svetovej vojny modelovali
postoje „bezejmenných“ slovenských občanov z malých obcí východného Slovenska
k ľuďom perzekuovaným štátnym antisemitizmom. Nešlo mi teda iba o doplnenie vedomostí
o dejinnej minulosti obyvateľstva východoslovenského regiónu, ktorý sa v roku 1939 dostal
do maďarského záboru a bol až do oslobodenia súčasťou Maďarského kráľovstvá. Išlo mi
o zaznamenanie postojov týchto „bezejmenných“ ľudí k Židom a k vlastnému podielu na
záchrane niektorých z nich. Postojov, ktoré sú dnešnou reflexiou prežité už 70 rokov
vzdialenej minulosti.
Základnou výskumnou otázkou, ktorú som si kládla, bola retrospektívna reflexia
vlastného jednania v krízovej situácii mocenského útlaku, jednania, ktoré spoločnosť hodnotí
ako statočnosť a hrdinstvo. Prečo ukrývali, čo ich motivovalo? Čo títo ľudia prežívali a prečo
takto riskovali? Cieľom mojej práce teda bolo objasniť dôvody a stratégie ukrývania, a také
odpovedať na otázku prečo sa v situácii, keď sa väčšina ľudí snažila zachrániť seba, odhodlali
k činu, ktorý im prinášal nesmierne rizika a kde sú korene ich altruistického chovania.
Dospela som k nasledujúcim záverom.
Obe ženy, ktoré po celý život neopustili rodnú obec, vysvetľujú motiváciu svojho
ústretového postoja k Židom v dobe ich perzekúcie vierou v Boha. Podľa ich interpretácie
Boh riadi osudy ľudí, on priviedol Židov k ich prahu a tým vyjadril svoju vôľu, že im má byť
poskytnutá pomoc. V tejto základnej argumentácii žien nezaznel odkaz na tolerantnú lokálnu
spoločnosť a dlhodobé spolužitie Rusínov (Lemke) a Židov v obci a regióne. Zaznelo však
príslovie Keď môžeš, tak musíš, príslovie, ktoré modelovalo základný postoj k druhému.
Ani jedna zo žien neprezentovala čin záchrany ako hrdinstvo a statočnosť svojej
rodiny, a to ani v súvislosti opakované reflexie permanentného strachu, ktorý ukrývanie
sprevádzal a bol jednou z nosných emócií rozprávaných príbehov. Toto hodnotenie, s ktorým
sa

museli ženy stretnúť v priebehu opakovaného mediálneho pripomínania

činnosti

partizánskych skupín, udalostí Slovenského národného povstania či víťazných bojov 1.
Československého armádneho zboru a Rudej armády, vo svojom rozprávaní úplne pominuli.
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Akt ukrývánia bol v interpretácií oboch žien vyňat z historických súvislostí, v ktorých
ich rodiny v čase ukrývánia žily. Vytesnené boli fronta, partyzáni, perzekúcie miestného
obyvateľstva, hlad, nemoci. Doba ukrývánia potom bola prezentovaná ako ohraničená etapa ich
života, v ktorej základnou realitou bol strach z prezradenia a starosť o úkryt a ukrývaných.
Ukrývania prevádzala základná stratégie: utajenie - pred lokálnou spoločnosťou a v
rámci rodiny před tými deťmi, ktoré dobová norma riedila medzi nedospelé, neschopné niesť
zodpovednosť za seba a rodinu. Tejto stratégii sa podriaďoval spôsob ukrývania, chod
domácnosti aj komunikácia rodičov a "dospelých" súrodencov s deťmi.
Obe ženy v rozprávaní nezohľadnili skutočnosť maďarského záboru severovýchodného
Slovenska. Židov
Humenného)

prichádzajúcich zo Slovanského štátu (z Medzilaboriec a z okolia

chápali

ako

svojich slovenských spoluobčanov. Nevnímali ich ako

prichádzajúcich z iného štátu. Súčasne však všetok útlak a represie proti Židom a im samým
pripisovali nemeckým nacistom.
Čo povedať na samý záver mojej práce. Židia klopali na dvere oboch rodín – možných
záchrancov – na pokraji svojich fyzických i duševných síl, po týždňoch putovania
východoslovenskými pohraničnými lesmi. Záchrancovia sa ocitli tvárou v tvár nutnému
okamžitému rozhodnutiu. Jednali spontánne, išlo o inštinktívny prejav ľudskosti, ktorý
prebehol bez predchádzajúceho premyslenia. Záchrancovia boli obyčajní ľudia. Podľa
vysvetlenia pamätníc jednali hlavne na základe náboženského presvedčenia. Nikdy
neplánovali, že niekoho zachránia.
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Príloha č.1
Židovský kódex
Nariadenie 198/1941 Sl.z. samo seba nikde neoznačuje ako „Židovsky kodex“. Toto
označenie sa však vžilo už počas Slovenského štátu101a aj dnes sa rozsiahlo používá.
Židovský kodex je formálnym prameňom práva. Sam seba označuje ako
„Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov“. Bol
publikovaný v Slovenskom zákonniku, čiastke 52, vydanej 10. 9. 1941, pod čislom 198
z roku 1941.
Ůčinný sa stal dňom vyhlásenia.Napriek tomu, že je to právny predpis, ktorý silne
obmedzil základnéľudské práva a že v podstate kodifikoval významne právne odvetvie , ide
„len“o nariadenie vlády.102
Počas Slovenského štátu mohla vláda vydávať viacero druhov nariadení. Na dva z nich
bola splnomocnená ustavou. Išlo o „vládne nariadenia“103(ktoré v podstate zodpovedajů
nariadeniam vlády sůčasnej Slovenskej republiky podľa čl. 120 ustavy Slovenskej republiky
104)

a naradenija s mocou zákona. 105 Židovsky kodex bol však vydaný ešte špecifickejším

sposobom. V septembri 1940 bol prijatý tzv. zmocňovací zakon č. 210/1940 Sl.z.,

101

,

Napriklad v dovodovej sprave k vladnemu navrhu zakona o zabezpečeni hospodarenia na
poľnohospodarskych nehnuteľnostiach, Židmi obhospodarovanych. Slovensky snem, I. volebne
obdobie, 7. zasadanie. Čislo tlače 554. [Online] [4. 4. 2014]. Dostupne z:
http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0554_00.htm
102
Presná forma Židovského kodexu je rozobraná v prílohe.
103
Ustavnyzakon č. 185/1939 Sl.z. zodňa 21. jula 1939 o ustaveSlovenskej republiky. § 43.
104

Ustavnyzakon č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 (UstavaSlovenskej republiky). Čl. 120, ods. 1.
Ustavny zákon č. 185/1939 Sl.z. zodňa 21. jula 1939 o ustaveSlovenskej republiky. § 44.

105
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ktorý splnomocnil vládu „aby nariadením robila všetky opatrenia, ktore su potrebné, aby sa
vylučili Židia z sa vylučili Židia z hospodárskeho a sociálneho života, a aby majetok Židov
prešiel do vlastníctva kresťanov“.106
Židovský kodex vydaný slovenkou vládou je značne rozsiahly predpis.
Zahŕňa v sebe 270 paragrafov a v Sl.z. zabral 44 stran na 22 listoch. Bol dlhý ako základný
predpis štátu, ustava (ta zabrala len 10 stran na 5 listoch a mala 103 paragrafov). Niektorí
autori107108na tuto skutočnosť výslovne poukazuju, zrejme s cieľom zdorazniť
prenasledovanie Židov, poukázať na to, že bolo také kruté, že sa na jeho uskutočnenie
prijímali nariadenia dlhšie ako ustava.109
Kodex podpisali všetci členovia vlady.110
Kodex mali vykonať „všetci členovia vlady“ ,111 pričom podľa § 2
zmocňovacieho zakona č. 210/1940 Sl.z. mal nariadenia vydane na jeho základe podpísať
„predseda vlády a príslušný minister“. Kodex bol teda riadne podpísany všetkymi osobami,
ktorými mal (a mohol) byť.
Tento kódex teda v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny
režim pre občanov židovskej národnosti. Nariaďoval Židom nosiť židovské časťou
(porušenie sa malo trestať väzením do 3 rokov), Židia stratili volebné právo a
voliteľnosť do Snemu Slovenskej republiky a do orgánov verejnoprávnych korporácií.
Žid nemohol držať alebo nosiť zbraň, loviť ryby a nemohol riadiť

106

Ustavnyzakon č. 210/1940 Sl.z.zodňa 3. septembra 1940, ktorýmsa vláda splnomocňuje, aby činila
opatreniavoveciacharizacie. § 1, ods. 1.
107
LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskomštáte. 1992. S. 93.
108
MLYNARIK, J.: Dějiny Židů na Slovensku. 2005. S. 139
109
Pritom v legislativnej praxi nejde o nič neobvyklé, dokonca aniv demokratickách štatoch. Napríklad
za prvej ČSR bolo prijaté doslova titanickénariadenie č. 175/1927 Sb. zo dňa 20. decembra 1927,
ktorým sa vykonáva zákon č.76/1927 Sb. zo dňa 15. juna 1927 o priamych daniach. Malo rozsah
vyše 230 stran,teda viac ako patnásobok Kodexu. Zhodou okolnosti sa taktiež týkalo
obmedzovaniazákladnych práv – upravuje dane, čim obmedzuje vlastnické práva občanov.Kvalitatívny
a kvantitatívny rozmer zasahu do práv, ako aj celý duch a kontext týchtoprávnych predpisov,
pochopiteľne, nemožno porovnávať.
110
Židovsky kodex podpisali nasledujuci ustavni činitelia: Dr. Vojtech Tuka(predseda vlady a minister
zahraničnych veci), Jozef Sivak (minister školstvaa narodnej osvety), Alexander Mach (minister
vnutra), Dr. Mikulaš Pružinsky (ministerfinancii), Dr. Gejza Fritz (minister pravosudia), Dr. Gejza
Medricky (ministerhospodarstva), Julius Stano (minister dopravy a verejnych prac), Ferdinand
Čatloš(minister narodnej obrany).
111
Nariadenie č. 198/1941 Sl.z. zodňa 9. septembra 1941 o pravnom postaveni Židov. § 270.
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slovenské motorové vozidlo. Nesmeli byť zamestnaní v službách štátu. Mali
obmedzené spolkové a zhromaždovacie právo, ako aj tlačovú slobodu. Boli
vylúčení zo škôl, okrem škôl ľudových... Iba § 255 umožňoval prezidentovi
udeľovať výnimky z ustanovenia tohto vládneho nariadenia s mocou zákona.
Prezident Tiso tieto výnimky hojne udeľoval, čím zachránil pred neskoršími
deportáciami okolo 30 000 Židov (odhady sa u jednotlivých autorov líšia).

Slovenská vláda tak posielala doslova na smrť vlastných občanov.

Podľa niektorých historikov bol Židovský kódex ešte väčšmi protiľudským ako
Norimberské zákony.112
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Príloha č. 2
O osude rusínskych židov v Uličskej doline
Spomienky a vyrozpávaná pamať obyvateľov Kolbasova113

Tu sú osobné spomienky i „vyrozprávaná pamäť “ obyvateľov Kolbasova, ktorí žili v
čase zabudnutej tragédie.
„Rusínska obec Kolbasov nesie svoju osobitnú historickú traumu. Kolbasovskí Židia
prežili holokaust a po vojne sa vrátili domov. Násilná smrť ich zastihla pol roka po skončení
druhej svetovej vojny v ich rodnej dedine, keď si mysleli, že hrôzy, ktoré zažili sa už nikdy
nebudú opakovať. Šiesteho decembra 1945 v Kolbasove banderovci brutálne vystrieľali
jedenásť mladých Židov a ďalších štyroch v Uliči. Ich mená boli Šándor Stein, Ružena
Steinová, Lenka Schonbergová, Estera Schonbergová, Estera Jakubičová, Sára Jakubičová,
Gizela Grummerová, Mendel Pollak, Helena Pollaková, Sára Bergidová, Jozef Lieber, Gizela
Lieberová, Estera Fakkovičová a Adolf Schächter.
Rekonštruovať kolbasovskú tragédiu na základe výpovedí vtedy žijúcich obyvateľov
je čoraz ťažšie. V dedine žije už len spár posledných pamätníkov tejto udalosti. Väčšina z
nich obmedzuje svoju rozprávačskú aktivitu na strohé odpovede, ktorými nedokážu překonat
sugestívnosť položených otázok. To čo prežili, je vzdialené od času výpovede šesťdesaťročí.
Boli vtedy mladí a ich vtedajší rozhľad a životné skúsenosti oslabovali schopnosť pochopiť
a uvedomiť si “dôležitosť“ prežitého.
Podľa ich rozprávania je však isté, že sa v tú mrazivú decembrovú noc zišli v dome
Mendela Polláka Židia z Kolbasova i okolia. „Pollákov dom, kde bola pred vojnou krčma
a obchod bol jediným židovským domom, ktorý v Kolbasove zostal. Ostatné cez vojnu
zhoreli, preto tam bývalo v tom čase toľko ľudí,“vysvětluje osemdesiatročný Ján Kič, ktorý
tragédiu prežil.

113

Spomienky Gizeli Lipovskej a „vyrozprávaná pamäť “ obyvateľov Kolbasova..Výňatek z textu. [Online ] [30.
5. 2014]. Dostupné z: http://www.rusin.sk/data/att/17_subor.doc
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Ukrajinský nápis na kolbasovskom obecnom úrade hovorí, že obec oslobodila Červená
armáda v novembri 1944. Vojna tu však vtedy neskončila. V ťažko dostupnej Uličskej doline
totiž aj rok po oslobodení terorizovali obyvateľstvo ozbrojené banderovské bandy. Zdržiavali
sanajmä v Novej Sedlici, kde mali veliteľstvo. Šiesteho decembra 1945 však zavítali do
Kolbasova. „Prišli s koňmi na dvoch saniach, ktoré skryli do susedného dvora a potom išli
k Mendelovi. Ten už mal v dome nachystaný tovar, chystal sa zasa otvoriť obchod. Židia si
mysleli, že sa najedia, napijú a odídu, “spomína Juraj Vojnár. 114
Ján Kičsa na jar 1945 vrátil z frontu. „Keď Rusi prišli do dediny povedali, že musím
ísť s nimi. Prešiel som frontom až do Prahy. Zaradili ma do prieskumnej jednotky, mali
sme za úlohu chytať živých Nemcov. Nakoniec sme chytili iba takého Rusnáka jak aj
ja,“približuje svoje vojnové zážitky.
Kič zažil ťažké boje při Liptovskom Mikuláši, nikdy si nemyslel, že po návrate domov
ešte niekedy uvidí zastrelených ľudí. V ten večer chystal s niekoľkými ďalšími chlapmi za
robotou do Čiech. Chceli ešte zájsť k Mendelovi na horný koniec dediny kúpiť si fľašu na
cestu, keď ich pred jeho domom prekvapili v tme banderovci. „Všetkých nás postavili
k stene. Uprostred cesty stál ľahký ruský guľomet,“ hovorí. Kič chcel banderovcovi, čo stál
najbližšie povedať, že pred pár mesiacmi s takým sám bojoval na fronte, ale ten naňho
skríkol: „Choď nabok, lebo náhodou trafíguľka aj teba,“. Banderovcovi sa obávali, že by
chlapi mohli zburcovať ľudí v dedine, preto im prikážu, aby čakali v poslednom dome.
„Neposlúchlisme a poza humna sme utekal inaspäť do dediny,“ hovorí Kič. Keď však začujú
streľbu, zľaknú sa a poberúsa smerom do Stakčína115, ako plánovali. Po ceste stretnú vojsko.
Armáda, ktorá nocovala v Dare v ten večer postupovala do Kolbasova, ale pre veľký sneh sa
ďalej nedostali.
Juraj Bobela bol Mendelov sused. Na mieste, kde stál židovský dom je dnes obchod
a požiarna zbrojnica. „Ešte tam vidno kameň zo základov toho domu. V ten večer sa tam
114

Svedok tragédie.

115

Obec patriaca do Uličskej doliny, od Kolbasova vzdialená 19 kilometrov.
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zišlo dvanásť mladých židov, boli medzi nimi veľmi pekné dievčatá, viacerí chlapci s dediny o
ne mali záujem. Židia, ktorí sa vrátili z koncentrákov držali pospolu, na to že môžu prísť
banderovci radšej nemysleli,“ hovorí Bobela.
Keď ľudia v dedine začuli streľbu, niktosa neodhodlal vyjsť vonku.
Až ráno sa odvážili vojsť do Pollákovho domu, našli tam zmasakrovaných Židov.
„Ešte v ten deň nakázal richtár mŕtvych pochovať, žiadny smútočný obrad sa . nekonal,“
spomína Juraj Vojnár. Všetkých ponosili do spoločného hrobu na židovskom cintoríne v obci.
„Asi o dva mesiace prišl i Židia z Humenného, telá vykopali a odviezli na humenský
cintorín. Pomáhali im miestni ľudia, každý z nich za to dostal fľašu rumu,“
tvrdí Vojnár. Starý židovský cintorín je dnes zarastený krovím, možno tam napočítať deväť
náhrobných kameňov.
Existuje priamy svedok masakry v Mendelovom dome. Banderovci všetkých v dome
postrieľali – okrem Heleny Jakubičovej. „Keďsa začalo strieľať, mladé dievča spadlo za
posteľ a zakryla sa perinou. Celú noc prežila v dome s jedenástimi mŕtvymi,“ povie Kič.
„Ráno Heňu našli, prišiel po ňu Žid z Ruského Potoka a hneď odišli do Humenného
a potom vraj do Izraela,“ hovorí Juraj Vojnár. Dievča sa už nikdy do Kolbasova nevrátila.
Márne po nej roky pátral Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku i
Červený kríž.
Prešlo viac jako päťdesiat rokov, kým si židovské obete v Kolbasove dôstojne uctili.
V roku 1996 odhalili na stene obecného úradu pamätnú tabuľu na pamiatku zavraždených
v ukrajinskom, slovenskom a hebrejskom jazyku. Jej text nehovorí o banderovcoch, ale
o ozbrojenom komande. Nikdy sa nezistilo kto presne vraždil. Nápis na tabuli znie: Na večnú
pamiatku židovských martýrov brutálne zavraždených príslušníkmi ozbrojeného komanda 6.
decembra 1945.
V minulom režime sa událost nepripomínala. „Nikdy sa tu nekonali žiadne pietne
alebo spomienkové stretnutia. Oficiálne sa o tom nehovorilo, ľudia sa však roky k událost
i vracali a rozoberali ju. Tvrdilo sa, že Židov niekto udal, asi niekto z tých, čo im závideli, že
začnú znova obchodovať“ hovorí Juraj Vojnár.
V neďalekej dedine Uličské Krivé dnes žije vyše osemdesiatročná žena, ktorá tvrdí, že
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sa s Jakubičovou, ktorá prežila masaker, stretla po mnohých rokoch v Spojených štátoch.
Volá sa Gizela Lipovská, sama prežila Osvienčim a ako jediná sa potom vrátila domov. „Jej
manžel mi zakázal sa s ňou o tom rozprávať. Potom, jako odišla z Kolbasova, nikdy o tej noci
nikomu nič nepovedal,“ tvrdí Lipovská.
Gizela Lipovská sa narodila v Uličskom Krivom a tam žije aj dnes. Všetci jej blízki
zahynuli v koncentračných táboroch alebo po vojne odišli za more, lebo nechceli zostať
v krajine, ktorá ich vydala na smrť. Iba ona sa potom, ako prežila rok v Osvienčime, rozhodla
vrátiť do rodnej dediny. Zostala, aj keď vo svojom dome našla bývať cudzích ľudí a všetky jej
veci zmizli. Nerozhodla sa odísť dokonca ani vtedy ani vtedy, keď sa po svojom návrate
dozvedela o kolbasovskej tragédií a poslední banderovci sa ešte stále potulovali po okolitých
lesoch. Jej rodné meno je Weisbergerová. Má 91 rokov a je dnes posledným Židom, ktorý
ešte žije v okrese Snina.
Nikdy sa ešte verejne nevyrozprávala zo svojej osobnej traumy. Žila totiž viac ako
päťdesiat rokov v malej dedine na okraji republiky bez kontaktu s oficiálnymi židovskými
organizáciami. Nikto sa preto nezaujímal o jej svedectvo o udalosti, ktorá prepísala dejiny.
O Osvienčime nechce Gizela Lipovská hovoriť ani dnes. Nie je to preto, žeby si na hrozné
udalosti nepamätala. Všetko jej spomínanie však prerušuje jedna otázka, ktorá sa vracia znova
a znova: „Prečo sa to stalo, načo a pre koho to bolo dobré,“ opakuje veľakrát. Stále má
strach, že by jej niekto, preto že je Židovka mohol ublížiť. „Neverím už nikomu,“ povie. Po
dlhom prehováraní sa rozhodne: „Tak Vám niečo porozprávam, aj keď vy mladí nedokážete
pochopiť, čo sa vtedy dialo,“.
Dejiny sa zmocnili osudu Gizely Lipovskej po prvýkrát v roku 1941. Uličské Krivé,
kde žila so svojimi deviatimi súrodencami a rodičmi, sa nachádzalo na území, ktoré bolo na
základe Viedenskej arbitráže v roku 1938 odovzdané Maďarsku. Jej brat ušiel do Ruska aby
nemusel ísť do vojny za cudziu krajinu. Ako rodina diverzanta sa všetci stali nespoľahlivými.
„Prišli po nás v jedno skoré ráno v roku 1941. Zobudili nás, skoro nič sme si nestihli
zobrať, potom nás naložili do dobytčích vagónov a viezli na Podkarpatskú Rus,“ spomína
Lipovská.
Nevie, ako dlho šli vlakom, ale niekedy stáli v staniciach aj týždeň. Potom zastali
v poli a už nešli ďalej. „Boli nás tam stovky – Poliaci, Maďari, Ukrajinci, Slováci. Bola
zima, nemali sme čo jesť a len sme čakali na smrť,“ hovorí. Ľudí z tohto provizórneho
tábora postupne odvážali. Lipovská nevedela kam, ale rozprávalo sa, že ich strieľali. „Vraj im
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prikázali vykopať si hroby a potom ich zastrelili. Neskôr o tom hovoril Žid zo Zboja, ktorý
to prežil s prestrelenou nohou,“ tvrdí.
Po pár týždňoch živorenia v zemi nikoho im dovolili vrátiť sa domov. Nepobudli tam
dlho. Druhýkrát prišli po nich v máji 1944. Keď dorazili do Osvienčimu, za strašného kriku sa
otvorili vagóny a začala selekcia. O Gizele dôstojník SS rozhodol, že pôjde na prácu. Na
rampe videla svojich rodičov a osem súrodencov poslednýkrát. „Vtedy nás rozdelili,
nepracovali sme spolu. Neviem, kedy a ako zomreli, nikdy som už o nich nič nepočula, asi
skončili v plyne,“ hovorí.
Lipovská nedokáže hovoriť o všetkých zverstvách, ku ktorým dochádzalo v „továrni
na smrť“. Zážitok holokaustu je podľa nej nevypovedateľný. „Robili sme tie najťažšie práce.
Prežila som asi vďaka tomu, že som bola z domu naučená ťažko robiť na poli,“ myslí si
dnes. Horšie, ako práca bol neustály hlad. „Človek nedokázal myslieť na nič iné, len ako
zohnať niečo na jedenie. Išlo len o jedno – ako prežiť. Ak však niekto čo len zdvihol šupy
porozhadzované na zemi, musel potom celú noc stáť na mraze a ešte ho polievali vodou ,“
sprítomňuje dávne utrpenie.
Lipovská sa stala aj súčasťou jednej z najsmutnejších kapitol tábora, ktorým boli
lekárske pokusy na väzňoch. Patrí k tým, ktorí prišli do kontaktu s neslávne známym lekárom
Jozefom Mengelem. Následky na svojom zdraví si nesie dodnes. Nikdy preto nemala deti.
„Nebudem o tom hovoriť,“ povie.
V roku 1945, keď sa k Osvienčimu blížil ruský front, bola Gizela Lipovská spolu
s ďalšími 58 – tisíc väzňami prinútená k pochodu smrti – väčšia časť z nich bolo v ich priebehu
zavraždená. „Každého kto nevládal, tam zastrelili. Jesť sme takmer nedostávali. Hnali nás
stále ďalej. Po nemeckom území sme sa presúvali od tábora k táboru, všade sme ťažko
pracovali na budovaní obranných postavení, opravovali sem koľajnice, letiská, “
pamätá si. „Najviac mi poškodil Ravensburch116, veľmi som tam zoslabla,“.
116Koncentračný tábor Ravensbrück bol ženský koncentračný tábor počas druhej svetovej vojny v
severnom Nemecku, 90 km od Berlína, pri osade Ravensbrück (časť obce Fürstenberg an der Havel). Stavba
tábora začala v novembri 1938 pod vedením Heinricha Himmleram fungovať začal v máji1939. Tábor bol
pôvodne určený len pre osoby ženského pohlavia. Na jar 1941, postavili neďaleko ženského malý mužský tábor.
V rokoch 1939 - 1945 prešlo cez brány Ravensbrücku okolo 130 000 žien, prežilo z nich len 40 000. Aj keď
väzenkyne pochádzali z rozličných, nemcami okupovaných krajín alebo jeho satelitov, najväčšiu národnú skupinu
v tábore tvorili Poľky, okolo 40 000.
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Miesto, kde k nim dorazila ruská armáda, Lipovská nepozná. Bola vyčerpaná a veľmi
chorá, takmer už nevnímala. Pamätá si, že všetci väzni šli po oslobodení na očistu. Potom im
Rusi dali najesť, ale po dlhých mesiacoch hladovania to pre mnohých znamenalo smrť.
Nakoniec všetci prešli zberným táborom v Budapešti. „Boli tam ľudia zo všetkých
koncentrákov,“ spomína. Domov sa pre chorobu vrátiť nevládala, preto ju jej priateľka,
s ktorou prežila pochod smrti, vzala do sanatória jej otca niekde v Maďarsku.
Po pol roku v sanatóriu, sa náhle rozhodla, že sa vráti domov. Jednoducho ju niečo
ťahalo do Uličského Krivého aj keď vedela, že nikto z jej rodiny sa tam už nevráti. Prežil len
brat, ktorý odišiel do USA. Nevie vysvetliť prečo sa vtedy vrátila do Uličského Krivého.
„Musela som odísť. Šla som v zime, hranice som prechádzala lesom na čierno, lebo som
nemala doklady,“ hovorí. Dátum svojho príchodu si pamätá presne – 6. januára 1946. Keď
však konečne dorazila do dediny, oľutovala svoj návrat. V dome jej rodičov totiž bývali ľudia,
ktorým cez vojnu zhorel ich príbytok. Zostali tam až do roku 1955. Bývala spoločne s nimi,
kým si nepostavili vlastný dom. „Neboli radi, že som sa vrátila.“ Všetky jej veci popredali
Maďari na dražbe. Napriek tomu sa rozhodla začať odznova.
Po vojne zostala v Uličskom Krivom - ako jediný Žid v širokom okolí. Zo svojou
tragédiou sa vyrovnávala sama. „Mala som možnosť odísť do Ameriky, bola som sa tam
dvakrát pozrieť za bratom, ale nezostala som. Žila som tu ako som mohla.“ Predávala
v miestnom obchode, vydala sa za kresťana a tvrdí, že celý život prežila s obyvateľmi dediny
ako so svojimi blízkymi. „Žila som tu so susedmi ako sestra s bratom.“
Židovskú kartu proti nej obrátili iba raz. „Manžel bolo tajomníkom MNV. Keď ho
chceli dostať z funkcie priťažilo mu, že som Židovka,“ tvrdí.
Spomienky na transport, rampu, plynové komory, krematóriá spred sedemdesiatich
rokov Lipovskú prenasledujú dodnes. Vďaka osobným svedectvám ľudí ako ona, nemôže
byť Osvienčim zabudnutým obdobím ani pre nás.
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Príloha č.3
V Uličské dolině117
„Ulič se nachází v krásné krajině Uličské doliny pod vrcholky Bukovských hor. V
tomto odlehlém horském údolí žili lidé velmi skromně a nikdy tam nebylo jednoduché uživit
rodinu. Hodně místních obyvatel proto odcházelo za prací do zahraničí. Na počátku dvacátého
století odešli do USA i prarodiče pamětnice. Dědeček tam v Chicagu pracoval jako horník a
narodil se tam i otec Márie Hejdové. Dědeček ale v dolech zahynul a rodina se po osmnácti
letech vrátila zpět do Uliče. „Babička v Uliči koupila pole a nechala si udělat domek na
zakázku a začala podnikat za peníze, které si dovezla,“ vypráví Mária Hejdová, jejíž babička
Anna Ružaničová se stala jedním z vlastníků úzkokolejné dráhy, která vedla ze Zábrodi
údolím Zbojského potoka až na NovúSedlicu. Úzkokolejná dráha sloužila hlavně pro dopravu
vytěženého dřeva, ale také cestujících, pošty a jiných potřebných materiálů. Za války sehrála
důležitou roli při zásobování partyzánů. Otec pamětnice Juraj Maliňák na ní pracoval jako
strojvedoucí.
Matka Anna Maliňáková prožila celé dětství u židovské rodiny z Uliče, kde pomáhala
v obchodě. Otec i obě sestry jí tragicky zahynuli, a tak se tito Židé stali její druhou
rodinou.„Strašně je milovala, to byla víceméně rodina.“
I když rodina Márie Hejdové patřila mezi zámožnější, i ona musela od útlého dětství
pomáhat na hospodářství. Život v tomto chudém kraji byl velmi těžký. Lékařská péče byla
nedostupná a Mária Hejdová vypráví, že rodičům kvůli tomu zemřel jejich prvorozený syn
Honzík, který se narodil bez ruky. „Dostal zápal plic. Nikde nebyl doktor, a umřel.“ Smrt
byla v tomto kraji každodenní realitou. „Když tam někdo umřel, tak tam nešel ani doktor.
Pohřbili ho druhý den. Tam se žádná evidence, kolik lidí zemřelo, nevedla. Je to strašný, že to
musím říkat, ale dítě, když tam bylo postižené, tak ho nechali tajně umřít.“
117 Vzpomínky Márie HEJDOVÉ (17. 4. 2013). M. Hejdová, rodným příjmením Maliňáková, se narodila v Uliči
vroce 1934. Pocházela z rusínské rodiny. Otec patřil k vůdčím osobnostem místního odboje, byl vězněn, po útěku
přešel k partyzánům. V roce 1944, kdy maďarská a německá vojska držela frontovou linii v Uliči, museli je a
místní obyvatelé zásobovat,. Tehdy zahynulo mnoho lidé podvýživou a nemocemi. Po průchodu fronty Ulič
terorizovaly banderovci. M. Hejdová spojuje svou záchranu s UNNROu, která v roce 1947 odvezla do Čech
devadesát podvyživených a nemocných dětí. Prameň: Příběhy 20. století. [Online] [10. 4.2014 ].Dostupné z: :
http://www.pametnaroda.cz/story/hejdova-maria-1934-2079
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Pod horthyovským Maďarskem
Velkou část dětství prožila Mária Hejdová v období druhé světové války, kdy byla
Podkarpatská Rus pod nadvládou maďarského království. Nejprve byl po vídeňské arbitráži
zabrán nejúrodnější jih Podkarpatské Rusi a v březnu 1939 obsadili Maďaři celou zemi. Márii
Hejdové bylo tenkrát necelých pět let, přesto má vzpomínky na přestřelky, které při násilné
okupaci probíhaly v okolí Uliče. „Měli jsme takový dřevěný domek, kde jsme bydleli s
babičkou. Když tam přišli Maďaři, tak stříleli. Hodně se tam válčilo. Já jsem se jako dítě
dívala z okna a říkám: Co se to tam blýská.‘ A babička mě odtahovala od okna. Tam se
střílí.‘ Schovávali jsme se, ale já jsem tomu nerozuměla, měla jsem čtyři roky. Dívala jsem se,
jak lidé utíkají.“
Na život pod maďarskou nadvládou nevzpomíná pamětnice vůbec dobře. „Maďaři
nás tady doslova týrali.“ Ve vedlejší obci UličskéKrivé například maďarská správa zřídila
pracovní tábor na nucené práce v lese. V roce 1943 se v okolí Uliče začala stavět obranná
opevnění, tzv. Arpádova linie, která měla sloužit k obraně před sovětskou armádou. Na její
výstavbě byla nuceně nasazena spousta místních obyvatel, mezi nimi i bratr pamětnice Juraj.
„Jako kluk pracoval na zákopech. Od rána do večera o vodě a chlebu. Maminka na ty Maďary
šla. Uměla částečně maďarsky a tomu vojáku řekla: ,Proč je ten můj kluk tak dobitý?
Proč ho bijete?‘ Maďarský voják jí odpověděl, že málo pracoval, a ona říkala: ,Celý den,
dvanáct hodin, aby dřel?‘ Kopali tam dva roky zákopy proti Rusům. Mamka vzala nějaký bič
nebo něco a šla na toho vojáka a postavila se mu a Juru už tam nepustila. Utekl do lesa.
Potom ho hledali. Přišli a ze zlosti nám otrhali kohouta, který měl nádherné peří, a to si pak
dali na ty svoje čepice.“ Juraj se pak musel nějakou dobu ukrývat.
V lesích v okolí obce se pohybovali partyzáni, na které byl prý napojen otec
MárieHejdové.„Jezdil tou úzkokolejkou a házel jim z ní jídlo. Dal jim znamení a oni si pro něj
přišli.“ V srpnu 1943 vyslali Sověti na území Podkarpatské Rusi paravýsadek s velitelem F.
Patakinem, který měl sledovat pohyb nepřátelských vojsk a výstavbu opevnění. Jak vzpomíná
pamětnice, členové sovětské vojenské kontrarozvědky, kteří byli napojeni na místní odboj, se
tajně objevili i v Uliči. „Najednou nad Ulič přiletělo letadlo a všichni se divili, co je. Vystoupili
němečtí generálové. Jako Němci. Jako. Táta neřekl ani slovo. On to s těma kamarádama
organizoval. Byli to Rusi v německých uniformách, přijeli si ofotit zákopy, co se tam dělaly.
Ještě je pozvali v Uliči na zámek, kde udělali velkou hostinu. Maminka vařila. Já si pamatuju,
že jsem tam přiběhla a maminka mi ještě dávala nějaké jídlo, co tam zůstalo.“
Za napojení na odboj bylo v Uliči zatčeno několik lidí a dva z nich byli popraveni.
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Maďarští četníci si přišli i pro otce, který se ukryl na půdě. „Skrýval se na půdě a měli jsme
tam takovou dřevěnou bednu a Maďaři ho tam hledali vidlema v seně. Mamka trnula, aby ho
tam nenašli. Vzpomínám si, že jsem tam potom vylezla po žebříku. Máma ho do toho sena
perfektně schovala. Hledali ho pod tím senem, ale nenašli.“ Později však otce přece jenom
zatkli a odvezli do vězení někde na území Maďarska. Otci se ale po nějakém čase podařilo
uniknout a dostat se zpět do Uliče. „Byl v Maďarsku, a najednou se v noci objevil. Pak chodil
domů jen po nocích pro jídlo a jinak byl pryč.“ Otec se až do konce války ukrýval v lesích s
partyzány.
Zavraždění Židů, kteří se vrátili z koncentračního tábora
Již koncem března 1939 zavedly maďarské úřady první omezení proti židovskému
obyvatelstvu na Podkarpatské Rusi. V každé obci Uličské doliny žila nějaká židovská rodina.
Několik židovských rodin žilo také v Uliči. Za války byly všechny tyto rodiny kvůli svému
původu transportovány do koncentračních táborů. Do transportu putovala i rodina, v níž
vyrůstala matka Márie Hejdové, která její členy velmi dobře znala a dodnes si pamatuje na
odchod jejích tří dcer Aničky, Julinky a Helenky, jejichž mladé životy skončily v nacistických
táborech. „Tři holčičky se mnou kamarádily. Moje maminka jim tam chodila pomáhat vařit a
prodávat. Brečela jsem, jak je odváželi. Lidé z Uliče je chtěli zachránit, ale nešlo to. Jednu
Židovku zachránili. Starou paní zachránili, řekli, že zemřela.“
Osvobozující boje v roce 1944 velmi těžce zasáhly celou Uličskou dolinu, u které
maďarská a německé vojska vybudovala svou obrannou linii. Sovětská armáda koncem září
postoupila do jižního Polska a východní části Maďarska, a tak se tato oblast ocitla v obklíčení.
Mária Hejdová vzpomíná, že maďarští a němečtí vojáci drželi v Uliči několik měsíců obranné
postavení. Opět to ale odnášelo hlavně civilní obyvatelstvo, které muselo vojáky zásobovat, a
tak lidé trpěli hladem a nemocemi. Jednou z obětí epidemií byla i babička pamětnice, která
zemřela na tyfus. „Tam byl zabitý dobytek. Nebylo tam ničeho. Nejenom Maďaři, ale i Němci
tam byli dva roky. Tak to likvidovali, co se dalo. Žít se z něčeho muselo. Tak se vybil všechen
dobytek a ta bída potom začala. Nebo ty miny. To je něco strašnýho. Každým krokem nevíte,
kdy vás zabije mina. A před mýma očima dva kluky zabila. Ještě na ně moje mamka volala:
,Nechoďte tam, kluci, tam jsou miny.‘ Kopali jsme brambory, abychom si zachránili život. Oni
tam šli a už tam zůstali. Už se ti kluci nevrátili. To je něco hroznýho. Bylo tam podminovaný
kde co,“ vzpomíná na toto těžké období, které stálo mnoho životů, Mária Hejdová.
Ulič byla osvobozena 26. října 1944. Ani po průchodu fronty neměli obyvatelé těžce
dostupné Uličské doliny klid. Trpěli nájezdy ozbrojených skupin z východu, jejichž členové
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nosili německé, maďarské a ruské vojenské uniformy a vydrancovali několik obcí a zavraždili
několik komunistických funkcionářů. „Ještě co se zachránilo po Němcích, tak oni všechno
pobrali, takže už tam nebylo nic.“ Dlouhá léta se tradovalo a psalo, že šlo o banderovce.
Slovenský historik Michal Šmiguľa ve své knize Banderovci na Slovensku vyslovuje
domněnku, že to nemusela být tak docela pravda a že se mohlo jednat o vyřizování účtů na
objednávku u zločineckých a kriminálních skupin, které se v oblasti pohybovaly.
Někdy v listopadu 1944 se vrátila velmi malá část Židů z nacistických koncentračních
táborů. Většina z nich tam nalezla svou smrt. Z Uliče přežili pouze manželé Alexander a
Růžena Steinovi, LeviaRiedermanová a Ester Klehrová. Nabyté svobody si dlouho neužili,
protože několik dní po návratu, 6. prosince 1944, byli v domě Steinů všichni zavražděni.
Okolo osmé hodiny večer totiž Ulič obsadilo asi sto ozbrojených mužů, kteří nejprve obsadili
stanici národní bezpečnosti a pak již najisto zamířili do domu Steinů. Ten stál hned vedle
rodného domu pamětnice, která do konce života nezapomene na tuto tragickou chvíli. „Na
vlastní kůži jsem to prožila. Mám to dodnes v sobě, jak ty Židy zastřelili. Byli tam chudáci
jenom čtrnáct dní nebo tři týdny poté, co se vrátili z koncentračního tábora. Nevím, kdo to
oznámil, že tam jsou. Někdo to musel ohlásit, protože tam přišli banderovci čtyřikrát. Vozama,
ozbrojení. Na vlastní oči jsem je viděla. Hrůza, jakou oni působili. Ty náboje kolem sebe, čtyři
vozy s koňma. Stačilo deset minut a ti Židi by byli zachráněni.“
Mária Hejdová prý celou tragédii viděla z vedlejší místnosti. „Přiběhla jsem tam s
tátou, a začali je střílet. Pak se sbalili a šli do Kolbasova. (...) Pak jsem viděla, jak všichni
mrtví byli poskládáni u Kireše. Část jich zastřelili před mýma očima.“ Jak se pamětnice
zmiňuje, ozbrojená skupina mužů ještě ten večer přešla do blízké vesnice Kolbasov, kde
hodinu před půlnocí v domě obchodníka Mendela Polláka zavraždili dalších jedenáct
nevinných Židů. Otec prý tušil, kam mají vrazi namířeno a snažil se ještě tyto Židy zachránit.
„Táta jim chtěl dát do Kolbasova znát, aby se schovali, ale už to nestačil. Byla to jen chvíle,
protože oni jeli na koních a my jsme se tam neměli jak dostat. Táta pak na nějakého
koně naskočil a honem je chtěl upozornit, jenomže to už bylo pozdě a všichni už byli mrtví.“
Vražedné řádění v Kolbasově přežila pouze čtrnáctiletá Helena Jakubičová, která se schovala
pod postel. Takto tehdy popisovali situaci sousedé, když po tragédii vstoupili do místnosti.
„Ležali v mlákach krvi v izbe s rozstrieľanýmistenami, muži s vyvrátenými hlavami pri stole,
znásilnené ženy na posteliach a pod nimi, spratané pod perinami,

pološialené a

ošedivenédievča, Helena Jakubičová, ktorávšetkoprežila."
Helenu Jakubičovou pak prý asi tři týdny ukrývali lidé z Uliče. Krátce byla i v domě
75

rodičů Márie Hejdové. „Moje maminka ji měla schovanou na půdě. Potom ji odvezli do Čech,
ale to všechno organizovala maminka. Já si na všechno nepamatuju. Měla asi šestnáct nebo
sedmnáct roků, když se vrátila. Ta se zachránila. Maminka zařídila, aby se zachránila.“
Helena Jakubičová se v Kolbasově již nikdy neobjevila a údajně emigrovala do USA.
O několik dní později bylo na skupinu asi čtyřiceti ozbrojených mužů (banderovců?)
nasazeno vojsko. Oznámení o jejich pohybu prý na úřady udal otec pamětnice, který se potom
ze strachu z odvety musel skrývat. „Dokonce je tam za nimi dovedl. Potom musel být několik
měsíců v lese, aby po něm nešli.“
Organizace UNNRA zachránila devadesát dětí
Po konci války zcela vyčerpané a zbídačené obyvatelstvo Uličské doliny podporovala
organizace UNNRA. „Dali nám šatstvo, mýdlo. Chodili od baráku k baráku. Důsledně
kontrolovali, jestli jsou lidé nemocní a co mají. Dali nám léky. Dneska si lidé nedokážou
představit, co tenkrát znamenala třeba obyčejná tabletka na horečku, protože lidé tam měli
průjmy, horečky. Bratr měl úplavici, tyfus jsme měli v rodině. Dávali nám, co se dalo,“
vzpomíná na důležitou pomoc této organizace Mária Hejdová.
Dne 29. června 1945 byla uzavřena smlouva mezi Československem a Sovětským
svazem o odstoupení Podkarpatské Rusi. Ulič byla přidělena k Československu. „Ulič odřízli
od světa, ten konec Ubľa, Ulič. Ubľa je částečně na Podkarpatské Rusi a částečně na
Slovensku. Prostě udělali hranice a tím to skončilo. Všechno spojení jsme měli na Užhorod.
Tam byla úzkokolejka, jezdily tam vlaky. Tady nebyla žádná cesta a do Stakčína na Slovensku
to bylo třicet osm kilometrů.“ Spousta příbuzných a známých se tak ocitla v jiném státě a z
Podkarpatské Rusi v té době do Československa migrovalo na 120 tisíc lidí. „Rozdělili to. To
je pro lidi strašný, když udělaj hranice a už tam nemůžete. Lidé utíkali ze Zábroďa přes řeku
Uzh, aby se dostali do Československa. Hodně jich potom uteklo do Sudet. Maminka jim
pomáhala přes řeku Uzh. Měli jsme vycvičenou kolii a s ní tam mamka chodila. (…) Lidé,
kteří chtěli utéct přes tu řeku, tak oni je stříleli a kdo jakou evidenci vedl.“
V lednu 1946 UNNRA se souhlasem rodičů zorganizovala odvoz devadesáti
ohrožených dětí z Uliče. Většina z nich byla ve velmi špatném zdravotním stavu. Odjela i
tehdy jedenáctiletá Mária a její bratr Vasil. „Po té válce jsem vážila 27 kilo. S bratrem
Vaškem jsme na tom byli z rodiny nejhůř. Měli jsme nejvíc nemocí.“ A takto dnes Mária
Hejdová vzpomíná na odchod z Uliče a příjezd do Čech. „Vzali nás pryč. Odvezli nás do
Košic, tam nás ošetřili, umyli, odvšivili. Všichni jsme byli zavšivení. Vši tam skákaly po
postelích. Ty řádový sestry nás tam umyly, převlékly. Dostali jsme dvoje kompletní oblečení i
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s botama. Odvezli nás do Prahy. Tam jsme byli dva měsíce. Byli jsme podvyživení, tak nám
tam dávali jídlo, kakao. Já jsem do té doby kakao v životě neviděla a nevěděla jsem, co to je.
Vážila jsem dvacet sedm kilo. Byli jsme podvyživení, tak nám dávali vitamíny, léky, komplet
všechno. Takhle se o nás starali dva měsíce a pak nás rozebrali do těch rodin. Všude, do
Budějovic. Já nevím, kde jsme všude byli. Tak nás oblíkli, já jsem se dostala do toho Pacova.“
Zatímco bratr Vasil skončil u rodiny v Českých Budějovicích, Márii si k sobě vzal
důstojník československé armády Jiří Macura s manželkou. Mária v Pacově dohnala školní
docházku a na pana Macuru dodnes vzpomíná s láskou. „Nádherný člověk. Pravidelně jsem
ho potom navštěvovala. (...) Poslouchali jsme večer hudbu. Prostě se mně věnoval a vedl mě k
hudbě. Musím mu za to děkovat, protože hudbu miluji. Škoda, že jsem se nedostala na
konzervatoř.“ Jiří Macura chtěl poslat Márii na konzervatoř, ale nakonec to nevyšlo. „Chtěl
mě adoptovat, abych mohla na konzervatoř, ale matka to nedovolila.“ Márie Hejdová prožila
u Macurů krásné čtyři roky. „Musím mu děkovat, protože on mě v myšlení dostal na určitou
úroveň a ve všem mně pomohl. Učila jsem se od něho.“ Jiří Macura byl prý po nástupu
komunistů k moci degradován a z armády vyhozen a až do důchodu pracoval v tiskárně v
Pacově.
Mária Hejdová se již do Uliče nevrátila. Několik let pracovala v hotelu v Považské
Bystrici a přitom studovala zdravotní školu. V roce 1957 odešla jako zdravotní sestra pracovat
do Rýmařova, kde se seznámila s Antonínem Hejdou, za kterého se provdala. Antonín Hejda
byl v Rýmařově zaměstnancem Rudných dolů Jeseník a hlavně díky jeho úsilí mohly v tomto
městě rudné doly postavit továrnu na výrobu dřevěných rodinných domků OKAL Rýmařov,
kde se stal šéfem výroby. Domky této továrny jsou dnes rozesety po celé republice. Jeho
šikovnost byla normalizačním vedením v počátku sedmdesátých let ohodnocena
výpovědí.„Zařídil západoněmeckou licenci a postavili fabriku národní domky Okál. Vyrobili
pět set rodinných domků, pak ho propustili, že zavádí německou a baťovskou ekonomiku,
takže ho nepotřebují. Pak byl rok bez práce.“ Po roce manžela zaměstnali na Ústředním
geologickém úřadu. V něm dokonce pět let šéfoval mezinárodní geologické expedici v
Mongolsku, která měla za úkol zmapovat nerostné bohatství v této zemi. Několik let tam s
ním strávila i Mária Hejdová s dcerou.
Málem přišla o střechu nad hlavou
Dnes žije Mária Hejdová v bytě v Olomouci, který si koupila za našetřené peníze. Nad
jejím bytem se usadili vykutálení sousedi a muž vydávající se za právníka jí nabídl pomoc s
žádostí o odškodné za majetek na Podkarpatské Rusi. „Ten, co tady bydlel, se později u soudu
77

přiznal, že skoro dva roky pracoval na tom, aby mně ukradl byt. Měli tady auto Porsche,
americký auto, škodovku a čtyřkolku. Celou dobu, co tady bydleli, se představoval jako
právník. Ještě nosil přes ruku talár. Ti mě tak zblbli. Řeknu Vám otevřeně, že si myslím, že
mně něco dávali do vína. Když přišli, měli otevřené víno. Vždycky si tady sedli, chodili ke mně
na kafe, že mně vyřídí restituci.“
Místo dokumentů k vyřízení odškodného ale pamětnici podstrčili smlouvu o prodeji
bytu. „V sedm zavírali poštu. Přišli za deset sedm, že mě dovezou na poštu a že potřebují
rychlý podpis, jelikož mám už ty restituce vyřízený, a že souhlasím s těma restitučníma
nárokama. Podstrčili mně falešný papír. Špatně vidím, takže jsem to podepsala za deset minut
sedm a v sedm hodin zavírali a podepsala jsem si ortel na byt.“
Když byla Mária Hejdová na operaci v Brně, byt jí prodali. Dcera ale na prodej jejího
bytu náhodou přišla, podvodníci byli dopadeni a odsouzeni. Na bytu ale po nich zůstal dluh
půl milionu korun. Mária Hejdová přišla prý i o nárok na odškodnění za majetky na
Podkarpatské Rusi, protože klíčové dokumenty potřebné k vyřízení, jí tento podvodník nikdy
nevrátil.
Na závěr poselství ženy, jež za svůj život tolik zkusila, pro budoucí generace. „Aby
lidi zůstali lidmi, aby k sobě měli blízko. Dnes se nikdo nenavštěvuje, každý se zamkne do bytu
a s nikým nekomunikuje. Vzkázala bych veškeré generaci, aby nezapomínali, co naši
předchůdci udělali.““
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Príloha č.4
Fašistické represálie na východnom Slovensku118
Protifašistický odboj na východnom Slovensku sa od začiatku roka 1939 do polovice
roka 1941 prejavoval aj navonok. Popri organizačných otázkach sa veľká pozornosť venovala
spojeniu s ilegálnym hnutím odporu na území Poľska, Zakarpatskej Ukrajiny a Maďarska.
Pritom sa využívali skúsenosti z predmníchovskej republiky. Prostredníctvom letákov sa šírili
informácie o sociálnom a politickom postavení obyvateľstva na východnom Slovensku. Okrem
toho sa organizovali aj prechody ilegálnych pracovníkov za hranice. Na území Spiša bol
organizovaním a bezprostredným riadením ilegálnych prechodov do Poľska poverený Tibor
Páska z Kežmarku, ktorý udržiaval spojenie s Exterom v Krakove. Vďaka tomuto spojeniu
prešlo viac ako štyridsať ilegálnych pracovníkov z Československa do Poľska a odtiaľ do
Sovietskeho zväzu.
Prepadnutie Poľska fašistickým Nemeckom 1. septembra 1939 malo vplyv aj na
začiatky odboja na východnom Slovensku. Vzápätí po porážke Poľska hitlerovskými
vojskami prechádzalo cez územie východného Slovenska do konca roka 1939 a v priebehu
roka 1940 veľké množstvo poľských utečencov. Ich cesta smerovala do Maďarska, no niektorí
zostali pracovať aj na východnom Slovensku. Ich počet postupne vzrastal.
S východoslovenským regiónom sú spojené aj počiatky partizánskeho hnutia na
Slovensku. V marci 1942 tu vznikla prvá partizánska bojová jánošíkovská družina na
Slovensku, organizátorom ktorej bol Pavol Boroš z Vinného. Aj napriek tomu, že existovala
len krátky čas, priniesla cenné poznatky pre ďalšie organizovanie partizánskeho hnutia.
V auguste 1943 vznikla v lesoch pri Matiaške partizánska skupina Čapajev. Táto
skupina sa v ďalšom období rozrástla na partizánsky zväzok, ktorý zohral v bojovej
protifašistickej činnosti na východnom Slovensku významnú úlohu.
V druhej polovici roka 1943 prichádzal z Poľska do jednotlivých okresov východného
Slovenska značný počet sovietskych občanov, ktorí ušli zo zajateckých a koncentračných
táborov. Začiatkom januára 1944 sa z týchto utečencov pri Humennom zorganizovala
partizánska skupina Pugačov. V apríli 1944 v okrese Vranov vznikla partizánska skupina
Púčkov a v Bardejovskom okrese skupina Rokosovskij-Litvinov. Postupne vznikali aj ďalšie
118 Prameň: b. a.: Fašistické represálie na východnom Slovensku.. [Online] [25. 4. 2014] . Dostupné z :

http://www.szpb.sk/revychod.htm - Výňatek z textu Stanislava Mičeva. Srov. Fašistické represálie na
Slovensku, 1. vyd. Bratislava, Obzor 1982. Druhé rozšířené vydání: HABAJ, Dušan (ed.): Fašistické
represálie na Slovensku. Bratislava, Obzor 1990.
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skupiny. Tým partizánske hnutie nadobudlo na svojej početnej sile, čo začalo znepokojovať
vládnuce kruhy na Slovensku.
Z tohto dôvodu sa v januári 1944 jednotky slovenskej armády z oblasti Zvolena a
Nitry premiestnili do Humenného a Bardejova. Neskôr boli ďalšie jednotky dislokované aj do
Prešova a Michaloviec. V pohraničných okresoch sa zosilňovali stanice finančnej stráže, ktoré
sa zameriavali na prenasledovanie a zadržiavanie sovietskych utečencov zo zajateckých a
koncentračných táborov a na vznikajúce partizánske jednotky.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v týchto okresoch zdvojnásobilo stavy
strážnych jednotiek na hraniciach a podriadilo ich veleniu poľného žandárstva. Aktivizovala
sa Hlinková garda, zostrovali sa represívne opatrenia proti občanom neslovenskej národnosti židom, Čechom, Ukrajincom, Maďarom a komunistom. Zaviedli sa sprísnené kontroly
preukazov totožnosti, uskutočňovali sa razie vo vlakoch, viedli sa zvláštne zoznamy
nespoľahlivých osôb. Na porade okresných náčelníkov, zástupcov žandárstva a vojenských
zložiek 26. apríla 1944 v Prešove profašistická vláda dostala požiadavku, aby za nezákonné
držanie zbrane bol stanovený trest smrti.
V prvom polroku 1944 aktivizovala svoju činnosť Ústredňa štátnej bezpečnosti, ktorá
prostredníctvom detektívov a dôverníkov získavala potrebné informácie o jednotlivých
osobách. Začalo sa zatýkanie členov ilegálnej komunistickej strany, partizánov a príslušníkov
ďalších odbojových skupín.
V prvej polovici februára 1944 sa situáciou na východnom Slovensku zaoberalo
predsedníctvo slovenskej vlády a súhlasilo so zriadením spravodajského orgánu pre Šarišskozemplínsku župu so sídlom v Prešove. Za veliteľa tohto úradu bol určený spravodajský
dôstojník pplk. Eugen Janeček. 1 Hlavné veliteľstvo žandárstva v druhej polovici februára
1944 zriadilo na východnom Slovensku tri pohotovostné oddiely. Pre okresy Humenné,
Medzilaborce, Stropkov, Trebišov a Vranov bol pohotovostný oddiel v Michaloviach, ktorý
mal 26 príslušníkov. Ďalší pohotovostný oddiel v počte 32 príslušníkov bol v
Nižnej Šebastovej a bol určený pre okresy Prešov, Bardejov, Giraltovce, Sabinov a Svidník.
Zriadil sa aj pohotovostný oddiel v Spišskej Novej Vsi v počte 27 príslušníkov. Jeho
pôsobnosť bola na území Spiša a vzťahovala sa i na Podtatranskú župu.2

1

Internetový zdroj neuvádí poznámky, ačkoli je číslováním signalizuje. Jedná se o přetažený text. Srov. pozn. 118.
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V apríli a máji 1944 podnikli orgány slovenského štátu ďalšie opatrenia proti odboju
na východnom Slovensku. Hlavné veliteľstvo žandárstva v Štubnianskych Tepliciach (dnes
Turčianske Teplice), na základe telefonického rozkazu ministra vnútra Alexandra Mácha,
18. apríla 1944 vyslalo do Šarišsko-zemplínskej župy pplk. Jozefa Dresslera, ktorý bol
poverený riadením bezpečnostných opatrení v tejto oblasti. Zároveň mu boli podriadené všetky
dislokované žandárske útvary v celej Šarišsko-zemplínskej župe.3 Ale i napriek tomu sa
partizánske hnutie na východnom Slovensku v letných mesiacoch 1944 rozrástlo a
spôsobovalo profašistickému režimu veľké starosti.
Príchod dvoch poľných divízií na východné Slovensko a zatýkanie ilegálnych
pracovníkov v máji 1944 nútili odbojové zložky v jednotlivých okresoch pracovať
samostatne. Táto situácia si vyžiadala, aby partizánske skupiny rozširovali svoje pôsobenie na
príslušníkov dvoch slovenských divízií podľa vlastného uváženia. Ich činnosť v tomto smere
sťažoval fakt, že nepoznali pomery vo vojenských jednotkách, ktoré do tejto oblasti prišli zo
stredného a západného Slovenska.
Celú situáciu veľmi pozorne sledovali nemecké vojenské orgány, ktoré tu začali
zdokonaľovať sieť vojenskej spravodajskej služby. Tomuto účelu malo slúžiť aj priame
telefonické spojenie medzi Prešovom a Debrecínom.
Od 29. júla 1944 bolo veliteľstvo východoslovenskej armády v Prešove podriadené
nemeckému zoskupeniu Heeresgruppe Nord Ukraine (Skupina armád Severná Ukrajina), čo
prijala a 1. augusta 1944 schválila aj slovenská vláda.4
Proti odboju, a zvlášť proti partizánom na východnom Slovensku, od polovice augusta
1944 štátne orgány v úzkej spolupráci s nemeckou vojenskou spravodajskou službou
uplatňovali aj iné formy boja. Z ich iniciatívy sa 8. augusta 1944 uskutočnila porada na
veliteľstve nemeckej bezpečnostnej polície (SIPO) v Košiciach. Porady sa zúčastnili
zástupcovia slovenských, nemeckých a maďarských bezpečnostných orgánov. Zaoberali sa
spoločným postupom a koordináciou boja proti partizánom nielen na východnom Slovensku,
ale aj na území, ktoré okupovalo horthyovské Maďarsko. Dohodli sa, že okrem informácií si
budú poskytovať aj vzájomnú pomoc.5
V posledných augustových dňoch a začiatkom septembra 1944, keď na strednom
Slovensku vzplanulo ozbrojené povstanie, protifašistické národnooslobodzovacie hnutie na
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východnom Slovensku sa dostalo do veľmi zložitej situácie. Jednou z príčin bol i rozpad
dvoch východoslovenských divízií, ktorý spočíval vo váhavosti ich velenia, čo zapríčinilo
dezorientáciu vojakov. To dopomohlo nemeckej fašistickej armáde k rýchlej okupácii celého
územia východného Slovenska a odzbrojeniu jednotiek slovenskej armády. Tak sa armádnej
skupine Heinrici podarilo zlikvidovať dôležitú a dobre vyzbrojenú vojenskú silu, s ktorou sa
počítalo ako s rýchlou a účinnou pomocou celonárodnému ozbrojenému povstaniu.
V jesenných mesiacoch roka 1944 bol štátny a politický aparát Slovenskej republiky
na povstaleckom území celkom zlikvidovaný a na ostatnom území značne rozložený.
Koncom septembra a začiatkom októbra 1944 sa podarilo na východnom Slovensku
čiastočne na veľmi krátky čas rekonštruovať štátny a politický aparát slovenského štátu. Pod
vplyvom frontových udalostí, bojových a deštrukčných akcií partizánskych skupín sa tento
aparát na východnom Slovensku začiatkom novembra 1944 definitívne rozpadával, no zároveň
vrcholilo aj vyčíňanie fašistov.
Nemecké vojenské jednotky a jednotky bezpečnostnej polície SIPO a služby SD v
súčinnosti s oddielmi POHG podnikali tvrdé represívne akcie nielen proti partizánom, ale i
proti civilnému obyvateľstvu. V rámci zdokonaľovania fašistického obranného systému bolo
civilné obyvateľstvo donútené kopať zákopy a podporovať nemeckú armádu aj z materiálnej
stránky. Obyvatelia boli veľmi kruto prenasledovaní najmä za pomoc partizánom a za účasť v
protifašistickom odboji.
Jednou z opôr fašistických vládcov pri potlačovaní národnooslobodzovacieho hnutia
na východnom Slovensku bola zvláštna jednotka SIPO a SD - Einsatzkommando ZbV 27 v
Prešove. Toto einsatzkommando bolo zriadené na zvláštne účely. Jeho veliteľstvo prišlo do
Prešova z Krakova a Ľvova. Viacerí príslušníci komanda sa zúčastnili na likvidácii
Varšavského povstania a protifašistického odboja na celom území Poľska. Medzi nimi bolo
veľa Ukrajincov a Poliakov, ktorí vykonávali prevažne strážnu službu vo väzniciach.
Poslaním tejto zvláštnej jednotky bolo uskutočňovať represálie proti pokrokovo zmýšľajúcim
občanom, účastníkom protifašistického hnutia a rasovo prenasledovanýmosobám na
východnom Slovensku.
Veliteľstvo SIPO a SD (Sicherheitspolizei a Sicherheitsdienst) i Einsatzkommanda
ZbV 27 malo niekoľko oddelení. Oddelenie IC bolo spravodajské, oddelenie IV-N riadilo
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konfidentov a vysielalo ich zisťovať nálady obyvateľstva, počúvalo zahraničný rozhlas a
podobne. Ďalším oddelením bolo oddelenie J, čiže Juden (židovské), ktoré v spolupráci s
oddelením IV-N zaisťovalo osoby židovského pôvodu a potom ich transportovalo do
koncentračných táborov.6
Popritom existovalo aj špeciálne oddelenie B. u K. (Banditen und Kommunisten), to
jest oddelenie zamerané výlučne na boj proti partizánom a komunistom. Okrem týchto
oddelení pracovali na veliteľstve SIPO a SD ešte hospodárske a registračné oddelenia.7
Veliteľstvu einsatzkommanda patrila vtedajšia väznica pri bývalom policajnom
riaditeľstve, ktorej veliteľom bol major Konig. Strážnu službu v tejto väznici vykonávali
ukrajinskí nacionalisti.
Okrem hlavného veliteľstva SIPO a SD v Prešove boli v niektorých okresných
mestách, prípadne väčších centrách na východnom Slovensku, zriadené služobne, ktoré
podliehali veliteľstvu v Prešove. Tieto služobne sa vytvorili v Michalovciach, kde bol
veliteľom Winter a v Spišskej Novej Vsi, kde velil major Eissert. Podriadené služobne sa
nachádzali aj v Dobšinej, kde funkciu veliteľa vykonával Cigán a v Kežmarku, kde velil
Georg Voigtländer. Ďalšie služobne boli v Poprade a Gelnici.8
Keď mal z Prešova odísť transport ľudí do koncentračných táborov, priviezli do väznice
osoby zaistené z jednotlivých okresov, ktoré hneď naložili do vagónov a poslali na miesto
určenia. To všetko zabezpečovali pracovníci oddelenia IV-N a J-JUD. Neraz sa stávalo, že
zaistené osoby príslušníci komanda z rôznych dôvodov neodtransportovali, ale hneď po
výsluchu odviezli z prešovskej väznice a väčšinou na odľahlých miestach zastrelili. Miesta
fyzickej likvidácie však utajovali.
K známym vrahom väzňov patril nadporučík Flachbart a major Domeš, ktorí
pravidelne asistovali pri popravách. Podobnú úlohu zohrával aj Vasil Šorban, ktorý pri
vraždách vystupoval pod krycím menom Hric.9Pri zaisťovaní jednotlivých osôb účinne
pomáhali aj konfidenti komanda - Kontir a Holomanyi.
Pokiaľ ide o bezpečnostnú službu SD v Prešove, jej početný stav sa pohyboval medzi
200 až 300 príslušníkmi.10 Dôležitých porád na SD v Prešove sa zúčastňoval aj vtedajší
náčelník Hlavného štábu Hlinkovej gardy na Slovensku Otomar Kubala, za prítomnosti
zástupcov pohotovostného oddielu SIPO a SD z Bratislavy.
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Protokoly o zaistených osobách z jednotlivých služobní sa predkladali veliteľovi
Einsatzkommanda Zb V 27 dr. Karlovi Hermannovi Rabemu alebo jeho zástupcovi
kapitánovi Petrovi Krausovi, ktorí rozhodovali o živote a smrti, o tom, či určitú osobu prepustiť,
alebo poslať do koncentračného tábora. Zároveň rozhodovali aj o tom, či je návrat tej-ktorej
osoby z koncentračného tábora žiadúci, alebo nie.
V budove Einsatzkommanda ZbV 27 v Prešove bola jedna väčšia miestnosť, ktorá
slúžila ako sklad. Tu sa uskladňovali predovšetkým cenné veci, ktoré zobrali zaisteným
osobám. Šlo najmä o majetok židov, ktorých posielali do koncentračných táborov. Tieto veci
potom fašisti dopravovali do ríše. Komando uskutočňovalo menšie i rozsiahlejšie akcie na
pacifikáciu zvereného územia. Menšie akcie podnikali samotní príslušníci SD, akcie väčšieho
charakteru, či už proti partizánom, alebo proti obyvateľstvu niektorých obcí, zabezpečovali v
súčinnosti s väčším počtom príslušníkov \vehrmachtu. Prevažnú časť popráv, masových
vrážd, trestných výprav, odosielanie ľudí do koncentračných táborov, vypaľovanie dedín a iné
represálie na východnom Slovensku uskutočňovalo Einsatzkommando ZbV 27.11
V Prešove komando pôsobilo až do 24. decembra 1944, potom sa pre blížiaci front
väčšia časť presťahovala do hotela Orava v Tatranskej Lomnici. Nesťahovali sa iba oddelenia
IV-N a hospodárske, ktoré sa tam premiestnili neskôr. Z Tatranskej Lomnice sa potom
komando presunulo do Kežmarku, kde bolo do 28. januára 1945. Nakoniec celé i s
pracovníkmi evakuovalo do Žiliny, kde pôsobilo do 10. apríla 1945. Neskôr jedna jeho časť
odišla smerom na Nový Hrozenkov, druhá smerom na Kromeríž a tretia do Koprivnice. Ako
celok prestalo komando existovať koncom apríla 1945.12
Príslušníci nemeckej fašistickej bezpečnostnej polície SIPO, Einsatzkommanda ZbV
27 a wehrmachtu so svojimi podriadenými komandami v uvedených mestách od septembra
1944 až do oslobodenia východného Slovenska zaistili značný počet antifašistický
zmýšľajúcich a rasovo prenasledovaných osôb. Z nich najmenej 200 brutálne zavraždili a viac
než 110 osôb odviezli do koncentračných táborov, kde mnohé z nich zahynuli.13
Vo svojom konaní nepoznali hranice, zaistené osoby beštiálne vraždili a popravovali
bez dokázania viny. Dňa 30. októbra 1944 v nočných hodinách obsadili obec Vinné v okrese
Michalovce, kde zavraždili 6 osôb. Z nich Stanislava Stašku a 15-ročného Jána Demčáka
zastrelili, Irenu Ivanovu s jej 6-ročnou dcérou Zorou a 4-ročným synom Igorom upálili. V
dome zhorela aj starenka Mária Štofová, ktorá ležala chorá na posteli. Potom 40 mužov
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zobrali do Michaloviec, kde ich tri týždne väznili a vypočúvali. Odtiaľ ich nákladnými autami
odviezli do kasární v Sabinove, o niekoľko dní neskôr ich naložili do nákladného vlaku a cez
Orlov, Krakov a Moravu odviezli do koncentračného tábora Geizenstamburg v Rakúsku. Po
oslobodení tábora sa všetci síce vrátili, ale na následky krátko po návrate zomrel Michal
Počatko, Jozef Počatko, Štefan Počatko a ďalší.14
V čase od septembra do novembra 1944 v obciach a lesoch v okolí Michaloviec fašisti
zaistili väčší počet osôb, medzi ktorými boli aj partizáni a príslušníci povstaleckej armády.
Tých väznili vo väznici v Michalovciach. Dňa 15. novembra 1944 z nich 25 odviezli do lesa
Biela hora pri Michalovciach, kde ich postrieľali. Medzi mŕtvolami nájdenými v dvoch
masových hroboch pri exhumácii identifikovali 19-ročného Adama Rejtu z Poruby pod
Vihorlatom, 44-ročného robotníka Juraja Džubu, 24-ročného robotníka Andreja Hlavaniča,
34-ročného robotníka Jána Hlavaniča, Juraja Hrica, Pavla Prokopa, Michala Palšu, 30ročného robotníka Františka Halapiho, 53-ročného Pavla Brezovica, všetkých z Kusína a
Juraja Ochrana z Jovsy. Ďalšie zavraždené osoby sa identifikovať nepodarilo. Medzi
zavraždenými bolo aj 12 slovenských vojakov.15
V dňoch 3. a 4. novembra 1944 sa nemeckí fašisti kruto pomstili obyvateľom Poruby
pod Vihorlatom v Michalovskom okrese. Vtrhli do dediny a strieľali na kohokoľvek. V
zúrivosti vtrhli do domu 75-ročnej Heleny Michaličovej, ktorá ležala chorá a zastrelili ju. Jej
32-ročný syn Juraj sa v poslednej chvíli pred príchodom Nemcov skryl pod posteľ s
trojročnou dcérou Agnesou. Na stole horela petrolejová lampa, a tak fašisti zbadali len chorú
starenu v posteli a vystrelili na ňu dávku zo samopalu.16 Keď 72-ročný Štefan Rejta nechcel
opustiť svoj dom, zastrelili ho v humne, kde zostal ležať 27 dní. Až potom ho pochovali
miestni občania. Podobným spôsobom usmrtili aj 69-ročného Juraja Krišku a 42-ročného
Juraja Ihnata. Zhodou okolností fašisti v dedine chytili ďalších miestnych občanov, ktorí si
prišli z lesa po poživeň a pozrieť svojich blízkych. Stalo sa tak 5. až 9. novembra. Najprv
chytili 23-ročného Jána Kováča, ktorý si musel vykopať hrob a potom ho zastrelili.
Pätnásťročného Andreja Pehaniča zastrelili v humne, keď sa vrátil z lesa domov po ovcu.
Zadržali aj

49-ročného

stolára

Jozefa

Salaya

a

56-ročného

Michala

Doboša.

Šesťdesiatpäťročnú Annu Rohaľovú morili dlhší čas hladom, v dôsledku čoho zomrela.17
Obyvatelia tejto obce utrpeli značné škody aj na osobnom majetku. Fašisti vypálili 110
domov, 72 hospodárskych stavísk a zrekvirovali viac ako 500 kusov hovädzieho dobytka.
79

Fašistickú krutosť spoznali aj občania Hažlína v Bardejovskom okrese. Dňa 27.
novembra 1944 prišiel do obce ukrajinský nacionalista, fašistický provokatér, ktorý sa vydával
za partizána. Pozisťoval, kto sympatizuje s partizánmi a potom zmizol. Krátko po jeho
odchode prišli do dediny príslušníci komanda, obkľúčili ju a začali raziu. Na základe
zoznamu provokatéra zastrelili v Hažlíne 35-ročného Pavla Kurimaja, otca troch detí, 27ročného Jozefa Surgenta, otca jedného dieťaťa, 22-ročného Andreja Grohoľa, 18-ročného
Jána Skošníka, 44-ročného Jozefa Kurimaja, otca štyroch detí a 44-ročného Eliáša Soľaniča z
Kurimky.
Zastreleného Jozefa Surgenta olúpili o rukavice a Ondrejovi Grohoľovi zobrali šaty a
topánky. Jána Skošníka zastrelili bez toho, aby sa ho niečo spýtali. Pretože po výstrele nebol
smrteľne ranený, dopichali ho bodákmi. Podobne zavraždili aj Andreja Grohoľa. Pavla a
Jozefa Kurimaja zastrelili ranami zo samopalu do tyla. Ostatní muži z Hažlína, ktorých bolo
poniže obce sústredených takmer 200, sa na to museli pozerať. Podľa rozkazu fašistov
zastrelení nesmeli byť pochovaní v truhlách.
Ďalších, medzi ktorými bol Pavel Marcin, Juraj Surgent, Michal Surgent, Pavel
Janikov, Andrej Hric, Andrej Jurkov, Jozef Grohoľ, Jozef Česla, Jozef Daňko, Jozef Šivec,
Andrej Zápotoka, Pavel Šoltés, Andrej Marcinov a Ján Lukáček, odviezli do pracovného
tábora v Bohumíne. Pri úteku bol ranený Andrej Marcinov a Andrej Šoltés, v dô sledku čoho
sa stali invalidmi. Okrem toho v dedine fašisti vypálili hospodárske budovy Jozefa Šimíčka,
Jána Kostelníka, Andreja Marcina, Jozefa Čontu-Poduba, Jána Jurkova, Andreja Vrábela a
Márie Kurimajovej.18
Od začiatku septembra až do Vianoc 1944 bývalo na hrade v Starej Ľubovni asi 20
príslušníkov Einsatzkommanda ZbV 27. V tom čase sa tu dopustili viacerých zločinov. V
septembri až októbri 1944 zaistili v Starej Ľubovni a okolí viacero osôb, ktoré potom väznili a
likvidovali na ľubovnianskom hrade. Medzi zastrelenými boli: 38-ročný Koloman Scholss,
45-ročný Arvin Scholss a 25-ročná Mária Hechtová zo Starej Ľubovne, 26-ročný Michal
Mindala a 23-ročný Ján Bezkid z Jakubian, 21-ročný Matej Sloviak zo Svrčinovca, 28-ročný
Gabriel Tokár z Chraštian a ďalšie tri neznáme osoby. Všetky tieto osoby fašisti po
zavraždení zohavili a zahrabali pri hrade.
Medzi príslušníkmi komanda na hrade bol jeden sudetský Nemec, ktorého väzni volali
„kat hradu". Bol tlmočníkom pri výsluchoch. Pred väzňami sa vyjadroval, že má radosť z
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toho, keď môže niekoho zastreliť. Jeho rukami prešli všetky obete, ktoré boli určené na
likvidáciu. Pri výsluchu fašisti veľmi kruto zaobchádzali s Michalom Mindalom, ktorého
surovo bili. Po prestávkach vždy pokračovali v trýznení a mučení, až ho napokon utĺkli na
smrť.19
Ešte krutejšie zaobchádzali s Jánom Bezkidom z Jakubian. Toho najprv surovo zbili a
prinútili vykopať si hrob. Potom ho opäť bili pažbou po hlave. Napokon fašistický kat vytiahol
nôž a začal mu rezať konce prstov na rukách i nohách. Neskôr mu rezal ruky v predlaktí
a vyrezával žily, až kým obeť úplne dobitá a umučená nepadla na zem. Potom ho vrahovia
odtiahli do vykopaného hrobu.
Tým istým spôsobom bol umučený aj jeden neznámy partizán. Miestnosť, v ktorej
fašisti robili tieto ukrutnosti, bola po stenách a dlážke celá od krvi. Aby tieto stopy čo
najrýchlejšie zahladili, prinútili ženy-väzenky miestnosť dať do náležitého poriadku.20
Bratia Scholssovci si tiež pred smrťou museli pod hradom vykopať hrob. Potom ich
katani prinútili vyzliecť sa donaha a napokon ich usmrtili strelami do hlavy.21
Nemecká vojenská jednotka zastrelila 16. októbra 1944 v Starej Ľubovni na vrchu „Z
chotárka" v katastri obce Jakubany 33-ročného Jozefa Hechtu pre podozrenie z partizánskej
činnosti.
Na tom istom vrchu nemecká jednotka zapálila senníky Jána Mačugu a Jána Matliaka
z Jakubian, v ktorých zhoreli tri neznáme osoby židovského pôvodu a jedná ďalšia
neidentifikovaná osoba.
Okrem týchto obetí zaistili fašisti v jakubianskom chotári 35 osôb židovského pôvodu,
ktoré sa tam ukrývali. Všetkých odvliekli do koncentračných táborov. Z nich 22 zahynulo.22
V presne neurčený deň v prvej polovici septembra 1944 zaistilo Einsatzkommando
ZbV 27 v Poprade-Veľkej šesť osôb židovského pôvodu, a to Ing. Emila Bríilla s manželkou
Máriou, dr. Eugena Kleina s manželkou Alžbetou a jej sestrou Frederikou a Ing. Artúra
Preisera. Všetkých odviezli do Spišskej Teplice, kde ich zatvorili v novostavbe domu Jána
Dunajského. Po vyšetrení všetkých zaistených zastrelili blízko obce, v chotárnej časti zvanej
Skomelec-Homôlka, ranou do tyla a obete pohádzali na hromadu. Najmladšiu zo žien ešte
pred zastrelením v neďalekom lese znásilnili.23
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V tom čase zaistili v Spišskej Teplici aj jedného muža cigánskeho pôvodu, ktorého
tiež na okraji obce zastrelili. Jeho totožnosť sa nepodarilo zistiť.
V čase od 10. do 20. septembra 1944 v Ľubici a jej blízkom okolí členovia komanda
zaistili 12 osôb, z ktorých šiesti boli príslušníci slovenskej armády. Boli to: 37-ročný stolár
Michal Lušecký z Ľubice, 38-ročný stolár Emil Mazurek z Tvarožnej, 32-ročný Karol
Kopaničák z Vrbova, 29-ročný Štefan Ďaďo z Medzilaboriec, 30-ročný Anton Kantár a 28ročný Andrej Vráb z Chlebnice, 30-ročný Peter Šrámek a 30-ročný Valentín Veselovský z
nezistených oravských obcí, 31-ročný Andrej Chmelár z Krivej, 33-ročný Michal Baňas z
Velat, 22-ročný Štefan Braniš z Dolných Orešian a Jozef Varga, príslušník pešieho pluku 5 z
Levoče. Všetkých zaistených doviedli k múru farskej záhrady, z miestneho mlyna vzali lopaty
a krompáče a rozkázali im kopať hroby. Potom sa musel každý vyzuť a postaviť konca hrobu,
kde ho zastrelili. Dvaja slovenskí vojaci sa v momente streľby objali a spolu spadli do
hrobu.24
V dňoch 1. až 2. septembra 1944 prepadové jednotky wehrmachtu obsadili Kežmarok.
Veliteľstvo sa usadilo na Thokolyho hrade. Veliteľom mesta sa stal kapitán Schpindler. Na
hrade bola zriadená väznica, ktorá podliehala tomuto veliteľstvu.
Zároveň v prvých septembrových dňoch dorazilo do Kežmarku i Einsatzkommando
ZbV 27, ktoré sa usídlilo v bývalej Kováčovej vile pri učňovskej škole. V pivniciach tejto
školy si zriadilo svoju väznicu. Krátky čas bol veliteľom komanda major Georg Voigtländer,
po jeho odchode sa novým veliteľom stal major Walter Líška. Celkove bolo v Kežmarku asi
15 príslušníkov komanda. Veliteľ mesta a prepadovej jednotky vvehrmachtu Schpindler bol
veľmi krutý človek. Pri mučení väzňov používal rôzne drastické metódy. Napríklad hodil na
zem ceruzku a zajatcovi prikázal, aby ju zdvihol. Keď sa zajatec zohol, strelil mu do tyla.25
Svoju krutosť predviedol aj na 19-ročnom partizánovi Pavlovi Kaprálovi z Ľubice,
ktorý bol pri prestrelke s fašistami ranený do nohy. Jeho bojoví druhovia ho odniesli do
neďalekej hájovne štyri kilometre od Ľubice. Fašisti ho tam našli a odvliekli na Kežmarský
hrad na vyšetrovanie k zlopovestnému Schpindlerovi. Ten ho pri výsluchu kruto trýznil a
dobitého potom dal vyhodiť na hradné nádvorie, kde mu strelil do krku. Kaprál však hneď
nezomrel. Nechali ho trápiť sa, kým nevy krvácal.26
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Podobne bol ranou do hlavy zastrelený aj neznámy mládenec zo Solivaru, ktorého
väzni Ján Dudek a Štefan Kriššak na príkaz fašistov naložili na nákladné auto a odviezli na
miestny cintorín, kde mu vykopali hrob a pochovali ho. Ešte predtým, aby nebolo vidieť
roztrieskanú hlavu obete, vrahovia ju zabalili do papiera. Asi o týždeň vzali na výsluch aj
Štefana Kriššaka, ktorý sa už do cely nevrátil. Na druhý deň ho mŕtveho našiel jeho
spoluväzeň Ján Dudek, keď ho fašisti zavolali prenášať niektoré veci z jednej miestnosti do
druhej. Na chvíľu, keď bol sám, otvoril dvierka do komína, kde spoznal mŕtvolu Štefana
Kriššaka, ktorý bol veľmi dobitý. Pretože strelné rany na ňom nebolo vidieť, musel zomrieť
na následky mučenia. V ďalší deň ho spoluväzni pochovali na miestnom cintoríne. Aj tejto
obeti zabalili hlavu do papiera.27
V septembri 1944 fašisti na Kežmarskom hrade zavraždili najmenej 18 osôb, medzi
ktorými boli aj príslušníci povstaleckej armády.
Na priamy Schpindlerov rozkaz bol 8. septembra 1944 zastrelený 27-ročný dozorca
finančnej stráže Pavel Bilík, 20-ročný Michal Dluhý, robotník z Matejoviec, 14. septembra
1944 zasa 51-ročný rotmajster Ján Jevčin z Kružľova (okres Bardejov), 21. septembra 1944
obuvnícky pomocník 20-ročný Andrej Macko z Petrovian a 28. septembra 1944 Martin Jančík,
roľník z Dobrej Nivy.
Neľudským spôsobom sa fašisti vyvŕšili na piatich príslušníkoch povstaleckej armády,
ktorí ležali ranení v kežmarskej nemocnici. Boli to: Michal Pardel z Kežmarku, pôvodom
robotník, 24-ročný Ján Gajdoš z Kežmarku, 30-ročný Vladimír Martuševský (poľskej
národnosti), tesár z Kežmarku, 20-ročný Július Tentel, vojak telefónnej roty zo Žiliny a Ján
Gombík. Všetkých menovaných 21. septembra 1944 odvliekli z nemocnice k hájovni pod
Goldsbergom, asi dva kilometre od Kežmarku, kde ich postrieľali.28
Podľa správy Žandárskej stanice v Kežmarku, číslo jednania 3011/44, sa v meste za
Tatranskou ulicou našli v dňoch 29. augusta až 1. septembra 1944 mŕtvoly týchto osôb:
Rudolfa Organiščáka, narodeného 29. apríla 1926, bytom v Kežmarku, Jána Kovaňáka,
narodeného 8. júla 1896, bytom Nižné Šváby (okres Spišská Stará Ves), Jána Jacku,
narodeného 2. marca 1915, bytom v Tatranských Matliaroch a 21-ročného Júliusa Halamu z
Kremnice. V meste sa 30. augusta 1944 našiel aj mŕtvy vojak Ján Matta, narodený 11. januára
1920 vo Veľkej Domaši, bytom v Sačurove, okres Vranov. Jeho telo bolo na nepoznanie
znetvorené.
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V chotári obce Malý Slavkov (bývalý okres Kežmarok) sa našla mŕtvola 21-ročného
slovenského vojaka Štefana Horvátha z Mončeka, okres Nitra.
Okrem toho fašisti v Dlhom lese v Mlynčekoch pri Kežmarku asi 29. januára 1945
zastrelili štyroch mužov, ktorých totožnosť sa nedala zistiť. Jeden z nich bol pravdepodobne
vojak. Telá mŕtvych ležali v otvorenom teréne a je dosť možné, že vrahovia nestačili svoje
obete ani zahrabať, pretože sa blížil front. Po prechode frontu boli potom mŕtvi pochovaní na
miestnom cintoríne v Kežmarku.
Dňa 26. októbra 1944 nemecká prepadová jednotka zo Spišskej Belej pod velením
generála Beckera obsadila obec Lendak v Popradskom okrese, kde zajala 13 príslušníkov
partizánskeho oddielu Belov-Kovalenko. Táto jednotka tam prišla na základe udania
konfidentov zo Spišskej Belej - Rudolfa Schlieffera (v tom čase notára na Obvodnom notárstve
v Slovenskej Vsi), učiteľov Alberta Telča a Buchalu, ako aj Michala Scholca z Lendaku.29
Medzi zajatými bol náčelník štábu oddielu npor. Vladimír Pavlovič Zinoviev, por.
Michail Machortov, por. Katiukov, por. Karatunov, por. Borovskij, ppor. Zola, ppor.
Ježovskij, seržant Kozlov, voj. Karponov, voj. Timošenko, voj. Bulatov a voj. Koperníkov.
Okrem sovietskych partizánov bol zajatý aj slovenský partizán Viktor Gabor, predtým
príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR.
K zajatiu uvedených partizánov došlo takto: Partizánska jednotka Belov-Kovalenko v
tom čase operovala v priestore Lendaku a chodila aj na poľskú stranu, kde mala veľmi dobré
kontakty s miestnym obyvateľstvom. V uvedený deň do Lendaku vyslala partizánsku hliadku
pod velením poručíka Machortova, aby zabezpečila potraviny pre partizánsky oddiel. Táto
hliadka sa však ani do druhého dňa nevrátila, preto za ňou veliteľ poslal skupinu pod velením
náčelníka štábu npor. Vladimíra Pavloviča Zinovieva, v ktorej okrem iných boj aj Štefan
Čekan a Viktor Gabor. Skupina mala za úlohu zistiť, čo sa stalo s hliadkou, kde sa nachádza.,
Do dediny sa dostala, ale z nej už nie, pretože bola obkľúčená nemeckou prepadovou
jednotkou. Do lesa sa podarilo prebiť iba ranenému Čekanovi, ostatní padli v boji alebo sa
dostali do zajatia.
Zajatých zatvorili v dome Jakuba Scholtza. V popoludňajších hodinách, asi okolo 16.
hodiny, sústredili fašisti väčší počet miestnych mužov a doviedli ich k Scholtzovmu domu.
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Odtiaľ potom zajatých partizánov vyviedli a postavili do radu na okraj cesty, oproti popravnej
čate. Pred popravou vystúpil jeden Nemec, ktorý vedel po slovensky a v snahe oklamať
prítomných vyhlásil, že títo partizáni bojovali proti Československej republike, a preto budú
zastrelení. Natozaznel povel na paľbu. Napokon nasledovali ešte rany istoty do hlavy.30
Potom všetci odišli a mŕtvoly 13 partizánov nechali ležať na okraji cesty. Keď občania
chceli partizánov pochovať na cintoríne, notár Schlieffer im to nedovolil.
Nevyberaný spôsob zastrašovania obyvateľov použili fašisti v obci Vondrišel (dnes
Nálepkovo) v okrese Spišská Nová Ves. Tu 11. októbra 1944 zaistili Zuzanu Lesňákovú,
ktorú na druhý deň na námestí verejne obesili. V deň popravy chytili aj raneného sovietskeho
partizána, ktorého tiež odvliekli na námestie, kde ho obesili. Obe mŕtvoly nechali fašisti visieť
na výstrahu obyvateľstvu týždeň. Až potom ich dali zahrabať. Exhumáciu obetí uskutočnili
vondrišelskí občania 3. mája 1945. Obete previezli na miestny cintorín.31
Po obsadení Spišskej Novej Vsi nemeckými jednotkami 3. septembra 1944 začalo aj
tu fašistické komando svoju represívnu činnosť. Jeho veliteľom bol major Eissert, ktorý sa so
svojimi kumpánmi usadil na mestskom úrade. Hneď v prvé dni dal zaistiť viacero osôb, ktoré
obvinil z toho, že proti nemeckému pancierovému vlaku prichádzajúcemu od Kysaku chceli
pustiť železničný rušeň. Medzi zaistenými boli: Ing. Ernest Kemka, Ján Labanc, Lukačovský,
Stanček, Duboviš, Július Chrapčiak a ďalší. Všetkých zaistených väznili v budove na letisku
pri Spišskej Novej Vsi. Väznených predvolávali na výsluch, počas ktorého ich surovo bili
obuškami po hlave. Chceli od nich vynútiť priznanie, že sa zúčastnili akcie proti nemeckému
pancierovému vlaku a postavili sa na odpor nemeckým vojenským silám.32 Medzi zaistenými
bola aj 42-ročná Marta Rosenthalová, ktorá sa však žiadnej protinemeckej činnosti
nedopustila a väznili ju iba preto, že bola židovského pôvodu.
Začiatkom decembra 1944 po tri dni väzni František Motyka, Pavel Butvin a
Hajberger chodili pod dozorom Nemcov kopať zákopy na letisko pri Spišskej Novej Vsi. Dňa
10. decembra 1944 fašisti priviezli na aute Martu Rosenthalovú a násilne ju stiahli k
vykopaným zákopom. Potom jej jeden fašista strelil do hlavy. Obeť padla do zákopov. Iba
čiastočne ju zahrabali a odišli.
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O niekoľko dní po tomto zločine fašisti poslali na toto miesto Cigánov zo Smižian
kopať zákopy. Tí našli telo mŕtvej ženy a oznámili to nemeckému dôstojníkovi. Dôstojník po
poľsky odvetil, že je to čin partizánov a dal ju znovu zahrabať.33
Na

veliteľstve

Einsatzkommanda ZbV

27 v Spišskej Novej Vsi boli známi

vyšetrovatelia: poručík Heinz Tangerman, Reiman a dr. Ing. Leschinský, ktorí používali pri
výsluchu kruté metódy. Pri zatýkaní jednotlivých osôb využívali konfidentov. Takto sa v
prvých dňoch Povstania k inžinierovi Eduardovi Rojkovičovi zo Spišskej Novej Vsi dostal
istý muž s rodinou, ktorý sa vydával za Ukrajinca a hľadal uňho ochranu s tým, že sa obáva
zaistenia Nemcami, a preto chce nadviazať spojenie s partizánmi. Ako sa neskôr ukázalo,
tento provokatér odhalil celú sieť ľudí, ktorí udržiavali spojenie s partizánmi. Po jeho odchode
bol hneď zaistený Ing. Eduard Rojkovič, Juraj Korchňak, Jozef Tarngel a ďalší.
Pri výsluchu sa Ing. Rojkovič nepriznal k spojeniu s partizánmi, za čo ho fašisti
surovo zbili. Po celom tele mal tržné rany, ktoré mu veľmi zahnisali. Ani napriek hroziacej
otrave vyšetrujúci fašisti nedovolili, aby ho ošetril lekár. Výsluchy robili v značne opitom
stave.34
Pokiaľ ide o spojenie s partizánmi, fašisti zaistili a vyšetrovali aj manželku a dcéru
Juraja Korchňaka. Nakoniec ich prepustili, ale dcéra sa musela denne v stanovenú hodinu
hlásiť v služobni.
Zatknutiu začiatkom novembra 1944 neušiel ani Jozef Tarngel. Bol v podozrení, že
spolupracuje s povstalcami a vie o zakopaných zbraniach. Tarngela vypočúval pór.
Tangerman. Po surovom bití a vypočúvaní sa priznal, že vie o mieste, kde sa zbrane
nachádzajú. Za asistencie vojakov wehrmachtu zbrane našli a vykopali.
Dňa 6. decembra 1944 fašisti zaistili aj železničného úradníka Jána Labanca zo Spišskej
Novej Vsi. Toho tiež vyšetroval por. Tangerman a obvinil ho, že poslal proti nemeckému
pancierovému vlaku lokomotívu, že rozdával zamestnancom železnice zbrane a podnecoval
ich do boja proti Nemcom. Na základe tohto obvinenia ho odtransportovali do Nemecka,
kde prešiel viacerými koncentračnými tábormi.
Pre podozrenie zo spolupráce s partizánmi a ilegálnym hnutím v Spišskom Hrušove
fašisti zatkli Jána Tumela zo Spišskej Novej Vsi. Aj on sa dostal do rúk vyšetrovateľa pór.
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Tangermana. Pred vyšetrovaním mu zviazali ruky remeňom a do nich si musel prestrčiť
kolená, medzi ktoré mu potom strčili palicu. Pri vyšetrovaní si Tangerman vynucoval
priznanie. Keď však Tumel nič nevyzradil, mlátil ho, kým na ňom palicu nedolámal. Výsledok
bol nulový. Napokon Tumela odvliekli do koncentračného tábora Ravensbruck.35
Za týmto bezcitným fašistom v ničom nezaostával ďalší vyšetrovateľ - dr. Ing.
Leschinský. Vyšetroval Jozefa Dvorského a Valenta Pravlika. Pri vyšetrovaní bil Pravlika po
tvári tak silno, že mu vybil všetky zuby. Potom ho sotil do väzenia a kolotoč vypočúvania sa
opäť roztočil. Keďže mu nič nedokázali, napokon ho prepustili.36 Jozefa Dvorského po
vypočúvaní fašisti poslali do koncentračného tábora Ravensbrúck. Aj ďalších zatknutých zo
Spišskej Novej Vsi - Štefana Špadľona, Františka Belinu a Františka Kavalca - po vyšetrovaní
na Einsatzkommande Zb V 27 odtransportovali do koncentračného tábora v Oranienburgu,
odkiaľ sa už nevrátili.37
Podobný osud stihol i Valenta Koperdáka a občanov židovského pôvodu - manželov
Stachlovcov a Satlera. Po vyšetrovaní ich fašisti väznili v Prešove a neskôr cez Orlov a
Muzsinu odtransportovali do koncentračného tábora Ravensbruck. Odtiaľ sa nevrátil Stachl.
Príslušníci Einsatzkommanda Zb V 27 z oporného bodu v Spišskej Novej Vsi väčšinu
zatknutých väznili na vojenskom letisku pod lesom zvaným Smižianky, kde všetkých väzňov
beštiálne povraždili. Začiatkom februára 1945, krátko po oslobodení Spiša Sovietskou
armádou, sa pri vojenskom letisku našiel masový hrob. Pri exhumácii sa potvrdila totožnosť
obetí. Šlo o Ing. Eduarda Rojkoviča, radcu banského úradu zo Spišskej Novej Vsi, Františka
Motyku, robotníka zo Spišskej Novej Vsi, Pavla Butvina, robotníka zo Spišskej Novej Vsi,
Horvátha (bližšie údaje o ňom nie sú známe), jedného neznámeho muža a Martu Rosenthalovú,
obchodníčku zo Spišskej Novej Vsi.38
Druhý masový hrob na letisku bol objavený 17. novembra 1945, v ktorom boli tieto
obete fašistickej zvole: Július Chrapčiak, obchodník zo Spišskej Novej Vsi, Ing. Vincent
Straka, hlavný komisár Štátneho stavebného úradu v Spišskej Novej Vsi, František Korsák,
robotník zo Spišskej Novej Vsi a Michal Karchňák.39
Okrem toho sa fašisti vyvŕšili na obyvateľstve Spiša represáliami proti obciam, ktoré
podporovali partizánov. Tak vypálili 19. januára 1945 Rychnavu, kde úplne zhorelo 79
obytných domov, iba jeden zostal neporušený. Zničili aj všetky hospodárske staviská.
Príčinou vypálenia bolo, že muži z obce odmietli poslušnosť nemeckému veleniu pri kopaní
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zákopov. Fašisti napriek protestom zhromaždili mužov z dediny a odvážali ich preč. Medzi
Levočou a Kežmarkom sa však väčšine podarilo ujsť.
Aj pri Vyšných Ružbachoch špeciálna nemecká jednotka zákerne zlikvidovala troch
neznámych sovietskych partizánov, ktorí navštívili horáreň pri Vyšných Ružbachoch v lese
zvanom pod Kičorou, kde bol horárom spišský Nemec František Ščigulinský. Partizáni mu
zobrali časť potravín, a len čo odišli, horár to oznámil súkmeňovcom. Čoskoro prišla k
horárni nemecká jednotka a po stopách v snehu vysliedila, kadiaľ partizáni odišli. Tí si
neďaleko horárne chceli odpočinúť, nakládli oheň a začali jesť. Vtom ich však neočakávane
prepadli fašisti a granátmi všetkých troch na mieste usmrtili. Potom mŕtvoly previezli na
miestny cintorín do Vyšných Ružbách, kde ich sami tajne pochovali.40 Na ceste medzi
Spišským Štvrtkom a Levočou tragický osud stihol 37-ročného Viliama Golabu z Levoče,
ktorý bol zamestnaný v Slovpole v Spišskej Novej Vsi. V osudný deň 18. januára sa vracal
autom z Popradu do Levoče. Cestou ho zastavili nemeckí vojaci, medzi ktorými boli aj
príslušníci nemeckej bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby. Po vystúpení z auta mu
okamžite pištoľou strelili do brucha a na mieste zomrel. Ako dôvod tohto činu fašistom
poslúžilo podozrenie, že spolupracoval s partizánmi.41 Pri Spišskom Štvrtku na vstupnej
križovatke skupina nemeckých vojakov zastrelila 22-ročného slovenského vojaka Ľudovíta
Hudeca z Vlkanovej (okres Banská Bystrica), ktorý sa viezol so skupinou ďalších
slovenských vojakov na cisternovom aute. Ostatným jeho druhom sa podarilo ujsť.
Pochovaný bol na miestnom cintoríne v Spišskom Štvrtku. Po oslobodení ho príbuzní
previezli do rodnej obce.
V levočských lesoch pri horárni „Vinná" fašisti v nezistený deň zavraždili 40-ročného
Ondreja Bendíka z Levoče. Prichytili ho, keď sa snažil doručiť potraviny a šatstvo
prenasledovaným osobám, ktoré sa skrývali v tomto priestore. Po oslobodení bol pochovaný
na cintoríne v Levoči.
Svoju pravú tvár fašisti ukázali aj 28. septembra 1944 v Levoči, keď zavraždili 31ročného roľníka Jána Brincku. V ten deň Brinckovci skladali na dvore ďatelinu do šopy s
niekoľkými mladšími príslušníkmi nemeckej národnosti, obyvateľmi Levoče. Medzi nimi bol
aj Nikl, ktorý nemeckým vojakom ukázal na dvore stojacu manželku Jána Brincku. Tí ju
postavili k múru a mierili na ňu puškami. Ďalší vojaci zatiaľ obkľúčili dom a prehľadali šopu,
kde v ďateline našli Jána Brincku a bez vyzvania ho zastrelili. Potom v sprievode Nikla
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urobili domovú prehliadku. Hľadali zbrane a strelivo. Keďže nič nenašli a svoje zločinné
dielo už vykonali, pobrali sa preč.42
Počas ústupových bojov nemeckých vojsk sa niekoľko rodín z obce Dvorce pri Levoči
zdržiavalo v okolitých lesoch. Medzi nimi bol aj 28-ročný Jozef Pekarčík, maliarsky
pomocník z Levoče. Keď do tohto priestoru vtrhli fašistickí vojaci, pre podozrenie z
partizánskej činnosti ho zaistili a odviedli do Levočských kúpeľov, kde ho uväznili. Tu ho
okrem iného využívali na nosenie munície a streliva do bojových línií. Počas ústupu
nemeckých jednotiek pred Sovietskou armádou ho fašisti 20. januára 1945 v blízkosti
Levočských kúpeľov zastrelili. Podľa rozčesnutého čela a strelnej rany v hlave možno
usudzovať, že ho fašisti, keď javil známky života, ešte dobíjali.43
Pred príchodom frontu v druhej polovici januára 1945 nemecké prepadové jednotky v
Poprade zaistili Juraja Jurčišina, Jozefa Babu, Jozefa Kosca a ďalšie dve neznáme osoby,
vyviezli ich do poľa pri Poprade a tam povraždili. Všetkým strelili do tyla.
Fašistickú krutosť pocítili aj obyvatelia obce Jakušovce vo Svidníckom okrese, kam
príslušníci nezistenej jednotky SS prišli 19. novembra 1944. Na druhý deň vyhlásili okamžitú
nútenú evakuáciu všetkých občanov a opustenú dedinu podpálili. Zhorelo 22 domov. Na
okraji lesa pri horiacej dedine zastrelili Juraja Pavlika, pretože ho prichytili v lese. Podobne
pochodil aj jeho brat Andrej Pavlik, ktorý sa zdržiaval s rodinou po evakuácii v lese. Priviedli
ho do susednej dediny Krišľovce do domu občana Konára. Tu mu vzali doklady, poviazali
ruky, zatvorili v dome a dom zapálili. Andrej Pavlik zaživa zhorel. Keď sa neskôr Pavlikova
manželka vrátila, našla ohorené telo svojho manžela v Krišľovciach. Chýbali mu končatiny.
Fašisti mu ich zaživa odrezali.44
Tým však svoje smrtonosné dielo fašistickí vrahovia v Jakušovciach neukončili. Pre
podozrenie zo spolupráce s partizánmi zaistili obyvateľov obce Michala Kurej a, Michala
Smetanku a Michala Petričku a odviezli do väznice v Prešove. Vo väzení ich počas 10 dní
vypočúvali a trýznili. Mimoriadne silne bili Michala Kureja, ktorému vytýkali že ako komisár
obce mal nemeckému veliteľovi hlásiť príchod partizánov do dediny, a on to neurobil.
Všetkých odvliekli na železničnú stanicu do Prešova, naložili ich do vagónov, v ktorých už
bolo veľa občanov židovského pôvodu a odtransportovali do koncentračného tábora
Sachsenhausen. Tam zostali až do 22. apríla 1945, keď ich oslobodila Sovietska armáda. Do
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Jakušoviec sa vrátil iba Michal Petričko; Michal Kurej a Michal Smetanka zahynuli v
koncentračnom tábore.
V lese v blízkosti Jakušoviec fašisti zastrelili aj Jána Paľa z Rohožníka. V obci Dobrá
vo Vranovskom okrese zavraždili päť ľudí, medzi nimi aj dvojročného chlapca. Násilnej
evakuácii sa museli podrobiť i obyvatelia obce Brusnica vo Svidníckom okrese, keď tam 28.
novembra 1944 vtrhli esesácke jednotky. V dome u Šafránkovcov zostala pre nevládnosť
starenka Anna Prokopovičová z Vojtoviec. Pre zlý zdravotný stav nemohla evakuovať ani 62ročná Mária Fečková z Jakušoviec, ktorá bývala v dome Jána Fečku. Fašisti v ten deň
Brusnicu vypálili a obidve starenky v domoch zhoreli. Ich telá našli obyvatelia obce po
návrate domov.45
Obec Košarovce bola veľmi aktívna v protifašistickom odboji a patrila do partizánskej
oblasti. Partizáni zo zväzku Čapajev tu mali hlavné stredisko zásobovania potravinami a
miestny mlyn tiež slúžil na ich účely. Tento fakt nezostával bez povšimnutia fašistického
velenia na východnom Slovensku. V ranných hodinách 19. novembra 1944 vtrhli do obce
nemecké vojenské jednotky a obsadili ju. Mužov, ktorí sa v tom čase nachádzali doma,
sústredili na ceste v dedine. Pretože všetkých upodozrievali zo spolupráce s partizánmi, začali
ich vypočúvať. Zvlášť sa zaujímali o rodinu Ireny Gusevovej, pretože sa od konfidentov
dozvedeli, že v jej dome majú byť sústredené potraviny pre partizánov. Dostali aj informácie,
že má fotografiu, na ktorej je spoločne s partizánmi.
Pravdou bolo, že dom Ireny Gusevovej slúžil ako distribučné zásobovacie stredisko
partizánskej jednotky Čapajev. Okrem nej partizánom v Košarovciach veľmi pomáhal aj jej
nevlastný syn Jozef Mati, ktorý vlastnil obchod v Stropkove a mal známosti s lekármi, takže
partizánom dovážal potrebné veci, predovšetkým lieky.
V deň príchodu do Košaroviec fašisti pri razii zatkli celú rodinu. Okrem Ireny
Gusevovej zaistili aj jej sestru, 42-ročnú Valériu Eliášovu s 12-ročným synom Jurajom a 36ročného Jozefa Matiho. Všetkých zaistených previezli 19. novembra 1944 do obce spolu s
jedným neznámym partizánom a zavreli ich do pivnice Jozefa Babjaka. Cez noc ich strážil
jeden sudetský Nemec, ktorý dobre hovoril po česky (Jozef Babjak ho spoznal, lebo v rokoch
1937-1939 s ním slúžil v Krnove). Vojak povedal, že celá rodina bude zastrelená aj so
sovietskym partizánom.
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Na druhý deň piati vojaci zobrali Jozefovi Matimu a obidvom ženám kožuchy,
hodinky, prstene, náušnice a iné cenné veci. Korisť si odniesli do auta. Potom ich odviedli do
domu Jána Meričku, kde ich vyšší dôstojníci vypočúvali. Po výsluchu ich viedli hore dedinou
k senníku Babjakovho otca a zatvorili doň. Zápalnými strelami senník podpálili a všetci
zaistení v ňom zhoreli. Neznámy partizán sa pokúsil ujsť, ale ho pri úteku zastrelili.46
V ranných hodinách 19. novembra 1944 v Nižnej Sitnici v okrese Vranov nastala
prestrelka medzi partizánmi a nemeckou jednotkou, ktorá bola v presile, preto partizáni museli
ustúpiť. Počas ústupu sa im podarilo zničiť most, čím prekazili ďalší presun nemobilných
jednotiek. Po príchode hlavných síl dedinu, podobne ako susedné obce, obsadili nemecké
vojská. V dome Michala Obeštera sa usídlilo veliteľstvo okupačných jednotiek. Hneď nato
sa začala razia. Počas nej zaistili 30-ročného roľníka Juraja Boháča, 35-ročného roľníka
Jozefa Kráka a 50-ročného Jána Vasiľova. Vypočúvali ich v dome Halasa a počas výsluchu
veľmi surovo bili, takže každý z vypočúvaných bol dokrvavený. Napokon k nim doviedli
ešte 45-ročného stolára Eliáša Macka z Pritulian a všetkých zaistených odviedli do
jedného cigánskeho domu, kde ich zatvorili a zaživa upálili.47
V ten istý deň doviedli nemeckí fašisti do Nižnej Sitnice 44-ročného komisára obce
Michala Karpača, roľníka z Giroviec, jeho 22-ročného syna Michala, úradníka notárskeho
úradu v Košarovciach a spolu s ďalším neznámym mužom ich zatvorili do stodoly Jozefa
Bangu, ktorú zapálili a v nej všetci zhoreli.48
Okrem týchto brutálnych vrážd fašisti 17. novembra 1944 za dedinou spáchali ďalší
zločin - zastrelili 32-ročného Jána Milčáka, roľníka z Ohradzian a 21-ročného Michala Hija,
roľníka z Vyšnej Jedľovej, ktorého chytili ako evakuanta v Piskorovciach. Po oslobodení
obce boli obete pochované v spoločnom hrobe na miestnom cintoríne v Nižnej Sitnici, okrem
Jána Milčáka, ktorého rodina pochovala v Ohradzanoch.
Zvoľu fašistov pocítili 8. septembra 1944 aj obyvatelia obce Nemcovce v Prešovskom
okrese. Zaistili Jána Dzuriu, Andreja Jancalu, Andreja Klimu, Juraja Ďuraša, Ladislava
Martinku a komisára obce Jána Gazdačku. Nákladným autom ich odviezli do osady Miroľa.
Po krátkom výsluchu ich za osadou pod lesom zvaným Dubník postrieľali a na mieste zahrabali.
Po niekoľkých dňoch ich príbuzní objavili a pochovali na miestnom cintoríne v
Nemcovciach.49
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V obci Marhaň v bývalom Giraltovskom okrese fašisti zriadili vojenský poľný súd. Po
odchode nepriateľa našli občania na mieste mučenia 16 mŕtvych. Všetci zavraždení mali ruky
zviazané za chrbtom, boli povyzliekaní donaha a strelení do tyla. Medzi nimi bola aj jedna
žena.
Fašistická krutosť postihla 9. novembra 1944 aj rodinu Stankovciovcov v
Hostoviciach v Humenskom okrese. Vojaci wehrmachtu našli v dome matku Stankovciovú s
triapolročným chlapčekom a obviňovali ju, že pomáha partizánom. Potom ju násilne vytiahli
na dvor aj s dieťaťom, ktoré držala na rukách. Jeden vojak na ňu vystrelil dávku zo samopalu.
Dieťa bolo na mieste usmrtené. Ťažko zranená matka ostala ležať v kaluži krvi na dvore.
Fašisti opreli mŕtve dieťa o múr domu a tri dni ho nedovolili pochovať. Matku hodili na
povoz medzi svojich ranených vojakov a odviezli do Prešova. Z ťažkého zranenia sa napokon
po dlhej dobe vyliečila.50
Brutalita hitlerovcov voči civilnému obyvateľstvu sa prejavovala i počas ústupu pred
Sovietskou armádou. Dňa 24. novembra 1944 po vypálení Veľkých Ozoroviec v
Trebišovskom okrese zastrelili fašisti v tejto dedine 14-ročného chlapca Hašťáka. Ako dôvod
uviedli, že sa im zdal podozrivý. Počas vypálenia obce zhorela v pivnici chorá nevládna
starenka, ktorá nemohla evakuovať. Pri týchto represáliách fašisti zastrelili aj štyroch občanov
židovského pôvodu. Museli si vykopať jamy, do ktorých ich vzápätí postrieľali. Obeť, ktorá
po streľbe ešte javila známky života, beštiálne dobili lopatou.51
Od júna 1944 v oblasti Dargovského priesmyku robili fašistické tylové jednotky
prípravné práce na front. Stovky občanov podhorských obcí a vyhnaní obyvatelia zo
vzdialených dedín Ondavskej nížiny museli kopať zákopy a stavať protitankové prekážky.
Sečovské ortskommando pod hrozbou zastrelenia nútilo obyvateľov do opevňovacích prác na
30-kilometrovom úseku východného úpätia Slanských vrchov. V Bačkove zriadilo zaisťovací
tábor, kde boli stovky deportovaných účastníkov SNP, zajatcov a politicky nespoľahlivých
ľudí. Pod dozorom gestapa a poľných žandárov wehrmachtu nútili deportovaných vykonávať
rôzne práce vojenského významu. Sprísnený dozor v tábore, najmä po vyhlásení stanného
práva na východnom Slovensku, nedovoľoval styk deportovaných s miestnym obyvateľstvom.
Dňa 26. novembra 1944 fašisti vyhnali všetkých obyvateľov Bačkova do hôr a dedinu
zapálili. Popolom ľahlo 112 domov a stavísk, zahynulo 7 nevládnych občanov.
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Zúrivosť fašistov sa prejavovala i počas obranných bojov. Svedčí o tom tragický
príbeh sovietskeho vojaka Alexeja Mironoviča Betiuka. Pri útoku koncom novembra 1944
padol do pasce a nepriateľskí vojaci ho zajali pri osade Čalovka, asi 10 kilometrov od Sečoviec.
Pri výsluchu mu fašista zahasil cigaretu na tvári a potom ho zverský zohavil, odrezal
mu časť nosa a uší, pretože nechcel prezradiť vojenské tajomstvo. Keď v bolesti omdlel
a spadol na podlahu, poliali ho vodou a začali vypočúvať znova. Ani potom však nič
neprezradil. Pred zastrelením ho zachránila iba náhoda - v kritický čas došlo k
delostreleckému prepadu, počas ktorého sa mu. podarilo ujsť. Na úteku padol do bezvedomia.
Ležiaceho Betiuka našli spolubojovníci, ktorí ho dopravili do bezpečia.52
Ešte krutejší osud postihol sovietskeho partizána Vladimíra Bulanova, príslušníka
partizánskeho zväzku Stalin. Bulanov spolu so Šašom Ivajlovom šli na prieskum do obce
Rokytov v bývalom Medzilaboreckom okrese. Tu ich nečakane prepadli fašistickí vojaci.
Ivajlovovi sa podarilo ujsť, no Bulanov padol do zajatia. O nejaký čas zajatca dopravili na
nemecký štáb k fašistickému dôstojníkovi na výsluch. Na kladené otázky však Bulanov
neodpovedal. Začaliho biť trstenicou po celom tele, ale nič tým nedosiahli. O krátky čas
potom prišli dvaja gestapáci, chytili ho pod paže a vyvliekli von. Tam bol pripravený stojan, v
ktorom sa nedalo pohnúť. Jeden z gestapákov škrtol zápalku a začal mu páliť prsnú bradavku,
druhý zapálil kus papiera a položil mu ho pod koleno. Keď ani potom neprehovoril, prinútili
ho ľahnúť si na lavicu, kde ho pripútali. Na pokyn gestapáka prišiel vojak s rozžeravenými
kováčskymi kliešťami a stlačil mu lýtko. Mučenie neviedlo k žiadnemu výsledku. Na tretí deň
ho potom odvliekli do práčovne, ktorú využívali na mučenie. Posadili ho do kotla, v ktorom
bola studená špinavá voda. O chvíľu prišiel vojak s drevom a začal pod kotlom rozkladať
oheň. Potom ho z kotla vytiahli a výsluch začal znova. Keď sa ani tak od neho nič
nedozvedeli, zobrali ho a viedli smerom k jednej priepasti, kde ho chcel fašistický dôstojník
zastreliť. Tu sa zajatému partizánovi podarilo ujsť.53
V druhej polovici októbra 1944 do dediny Miňovce vo Svidníckom okrese prišla
početná esesácka jednotka, ktorá sa zúčastňovala vojenských prepadov proti partizánom a
zisťovala, kto v okolitých dedinách partizánom pomáha. Veliteľom tejto jednotky bol Kuman
a ubytoval sa v dome Márie Prokopovičovej. Mal dvoch pomocníkov hovoriacich po
ukrajinsky; jedného oslovovali Ivan a druhého Vasiľ. Jeden mu robil tlmočníka, druhý sa mu
staral o koňa. Kuman bol vyššej silnejšej postavy a v styku s obyvateľmi bol veľmi surový.
Často sa vyhrážal a ohrozoval ľudí pištoľou.54
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Dňa 19. novembra 1944 vtrhol so svojou jednotkou v počte asi 100 mužov z lesa
Dubina od Mrázoviec do Tokajíka. Pretože príchod fašistov do obce bol neočakávaný a
rýchly, ujsť sa podarilo iba niekoľkým občanom. Potom fašisti chodili z domu do domu a
sústreďovali mužov pri kostole. Komisárovi obce Petrovi Pánovi hneď v jeho dome zviazali
ruky. Podobný osud stihol aj bratovho syna Jána Pána, na ktorého naďabili v jeho vlastnom
dome. Obidvoch poviazaných priviedli k ostatným mužom pri kostole. Napokon ešte pre
každý prípad urobili fašisti záverečnú raziu, a keď ďalších mužov nenašli, sústredených
zoradili do trojstupu. Celý zástup sa pohol smerom do dediny Brusnica. Po stranách šli dvaja
ozbrojení fašisti s guľometmi a ďalší dvaja zaisťovali vzadu. Eskortovaných mužov potom asi
kilometer a pol za dedinou na lúke pod Pereliskom zastavili. Tu ich preskupili do trojradu.
Kuman vytiahol z brašny kus papiera a podal ho jednému z vojakov (pravdepodobne
Ukrajincovi). Ten spustil: „Vy ste dávali partizánom každý druhý deň jesť. Vy ste partizánska
légia, pomáhali ste partizánom, s nimi ste bojovali a našich chlapov zabíjali. Vaše
ministerstvo nariadilo chlapov vystrieľať a valal (obec) vypáliť."55
Darmo muži prosili o milosť. Ozvali sa výstrely z guľometu a 34 nevinných mužov
padlo na zem. Fašisti dokončili svoj hrozný čin, keď chodili od jednej obete k druhej a tých,
čo prejavili známky života, dobíjali výstrelom do hlavy. Istej smrti ušli len dvaja občania Michal Medvid a Andrej Stropkovský -, ktorí ťažko ranení zostali nehybne ležať až do
odchodu popravnej jednotky.
Zavraždení boli títo občania Tokajíka: Michal Medveďz-Šafranko, Ján MedvedzPolaščík, Ján Kaňuk, Ján Pán, Juraj Zeleňák, Peter Pán, Ján Medvedz, Jozef Medvedz, Ján
Medvedz-Kľučár, Jozef Medvedz-Kľučár, Peter Medvedz-Kľučár, Juraj Medvedz, Peter
Medvedz, Ján Medvedz-Vrábeľ, Michal Medvedz-Hreško, Michal Medvedz-Hreško ml., Ján
Pavúk, Mikuláš Céčko, Ján Medvedz-Mindák, Juraj Stropkovský, Peter Vrábeľ, Ján Vrábef
ml. a Juraj Hudák.
Ďalší zavraždení boli v Tokajíku evakuovaní, a to: Ján Gombár zo Stropkova, Juraj
Kačmár st. a Juraj Kačmár z Tisinca, Andrej Neila z Čertižného, Ján Kriško ml., Peter Kriško,
Peter Miškovský-Paňko a Jozef Viľchovský z Vyšného Orlíka. Zavraždení boli ledabolo
zahrabaní. Až po oslobodení obce Sovietskou armádou ich občania previezli na miestny
cintorín v Tokajíku a pochovali.56
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Po rozbití republiky fašistickým Nemeckom okupovalo južné oblasti východného
Slovenska horthyovské Maďarsko. Aj na tomto území zavládol hneď od začiatku krutý
fašistický režim. Od polovice novembra 1944 do 18. januára 1945 poslali nyilašovci v
Košiciach najmenej 1200 ľudí do koncentračných táborov a najmenej 530 osôb popravili.
Mimoriadne brutálne sa nyilašovskí vrahovia zachovali v októbri 1944 na košickej
železničnej stanici, kde kyanovodíkom v transporte vo vozňoch z Miškovca usmrtili 220
bezbranných ľudí - deti, ženy, mužov, starcov židovského pôvodu. Na tento účel si zavolali
špeciálnu jednotku z Prešova.57
Aj formy ich výsluchov boli bezohľadné, a neraz pripomínali stredoveké mučenie. Ich
obľúbenou metódou bolo bitie policajnými obuškami po chodidlách a pätách, až sa nohy
premenili na jednu opuchlinu, pichanie špendlíkom pod nechty, bitie po tvári a celom tele,
prepichovanie uší, polievanie zamdletých studenou vodou atď.58
Pri výsluchoch títo fašisti s obľubou používali elektrické šoky, medzi nimi aj „stípik".
Mučeného vytiahli na stíp, pričom sa špičky nôh slabo dotýkali zeme. Ruky mal zviazané
vzadu a zavesené na štípe. Vytiahnutý visel takto dokiaľ neomdlel, alebo nezačínal modrieť.
Potom ho polievali studenou vodou, kým neprišiel k vedomiu. Takto sa celý proces opakoval
niekoľkokrát.
Teror v južných oblastiach východného Slovenska okupovaných horthyovcami sa
zosilnil najmä roku 1944, keď Hitler vyslal do Maďarska svojho splnomocnenca Adolfa
Eichmanna kvôli deportovaniu antifašistický zmýšľajúcich ľudí, najmä občanov židovského
pôvodu. Za pomoci príslušníkov Strany šípových krížov začal svoju „prácu" uskutočňovať v
Mukačeve a v Košiciach. V neľudských podmienkach potom 1300 deportovaných väznili vo
väznici v Sátoraljaújhely (dnes na československo-maďarských hraniciach pri Slovenskom
Novom Meste).59
Ťažké podmienky vo väznici a neľudské zaobchádzanie donútili väzňov pripraviť plán
úteku. Čakali len na vhodnú chvíľu. Dňa 22. marca 1944 pred štvrtou hodinou popoludní sa
väzni na dohovorený signál zmocnili zbraní. Žiaľ, táto dobre premyslená akcia sa napokon
skončila zle. Keď jeden väzenský dozorca zistil, že v budove je akýsi nezvyklý ruch,
poplašnými výstrelmi upozornil maďarské, nemecké a policajné jednotky na pravdepodobnú
vzburu. Prvá časť väzňov vyrazila bránu väznice a prenikla do ulíc, kde odzbrojila dvoch
maďarských strážnikov. Táto skupina sa snažila zachrániť útekom na Slovensko. Druhá
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skupina väzňov sa už dostala do paľby fašistických zbraní. Tretiu skupinu zahnali späť na
väzenský dvor. Nemecké motorizované jednotky obsadili cestné a železničné komunikácie a
väzňov začali chytať. Iba niekoľkým sa podarilo dostať až k lesu, alebo sa ukryť v meste.
Fašisti postrieľali na úteku 53 vzbúrencov. Potom obkľúčili väznicu a začali väzňov
odzbrojovať, no tí sa bránili, ale pre nedostatok streliva dlho nevydržali odolávať presile.
Fašisti zaútočili granátmi, vnikli do väzenia a do zabarikádovaných ciel. Väzňov pozháňali na
dvor, kde ich mučili. Vojenský súd, ktorý potom zasadal, odsúdil 11 vzbúrencov na trest
smrti. Popravná čata rozsudok hneď vykonala. Ostatných porozdeľovali do pracovných rôt
alebo deportovali do nemeckých koncentračných táborov. V tomto nerovnom boji prišlo o
život 74 vzbúrencov. Medzi nimi boli aj viacerí Košičania.60
Bezcitnosť stúpencov hnedého teroru sa prejavila v Košiciach i 5. januára 1945. Tu
bez rozsudku povešali na stromy na hlavnej ulici 12 väzňov. Pri poprave používali traja kati
nákladné auto, z ktorého väzňov vešali. Aby vrahovia zastreli pred verejnosťou svoju
neľudskosť, dali každému väzňovi na prsia štítok, na ktorom boli takéto obvinenia: bol som
vojenský zbeh, bol som partizán, zúčastnil som sa komunistického sprisahania a iné. Obete
viseli navýstrahu obyvateľstvu štyri dni. Až na štvrtý deň mestský lekár dr. Mernády zavolal
nyilašovského pohlavára Gyarmathyho a oznámil mu, že zákon nedovoľuje zo zdravotných
dôvodov nechať mŕtvoly dlhšie ako 48 hodín bez pohrebu. Na to Gyarmathy odpovedal: „Tí
psí by mali visieť aspoň štrnásť dní, ale zveste ich! Ja som ich zavesiť nedal. Mňa do toho nič
..." Obete nemal kto zvesiť, lebo každý sa bál dôsledkov. Len v nočných hodinách ich zobrali
a pochovali.61
Okrem toho nyilašovskí vrahovia v Košiciach zastrelili mnoho ďalších ľudí: pri
Gajdošových kúpeľoch 3 osoby, na Bankové 11 osôb, pri Rudníku 10 osôb, v lese
„Chvalabohu" 10 osôb, v Petrovom sade 5 osôb, pri železničných blokoch 14 osôb, pri
mestských kúpeľoch 5-6 osôb, v Čermeli občana Tosta z Košíc, pri továrni Polio 3 osoby, pri
Kalvárii 6-8 osôb, v Čermelskom údolí 2 osoby, v dedine Veľká Ida občana Kocku z Košíc, v
Krásnej nad Hornádom 2-3 osoby.62
Nyilašovci vraždili ešte dva dni pred príchodom Sovietskej armády do Košíc 17.
januára 1945. V tento deň prišli na policajné riaditeľstvo po svoje obete, z ktorých si vybrali
šestnásť, medzi nimi aj tri ženy. Pätnástich zavraždili pri ťahanovskom tuneli. Túto hrôzu
prežila len Mária Vantúchová.63
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Bezohľadne sa horthyovskí fašisti zachovali aj v obci Garaň (dnes Hrán) v
Trebišovskom okrese. V rokoch 1940-1945 si v tunajšom kaštieli zriadili internačný tábor,
kde väznili tisícky protifašistických bojovníkov - Slovákov, Ukrajincov, Maďarov a
Rumunov. V čase SNP nyilašovci odtiaľto deportovali viac ako dvetisíc internovaných na
opevňovacie práce a do koncentračných táborov. Zachránili sa z nich iba niekoľkí. Pred
príchodom Sovietskej armády príslušníci Strany šípových krížov umučili a postrieľali v tomto
tábore posledných väzňov a ušli pred spravodlivým trestom.64
Dňa 20. septembra 1944 v chotári obce Byšta v Trebišovskom okrese zoskočila skupina
štyroch maďarských partizánov vyslaných zo Sovietskeho zväzu, medzi ktorými bola jedna
žena. Partizáni v tejto časti juhovýchodného Slovenska mali plniť pred príchodom frontu
spravodajské úlohy, no hneď po zoskoku ich prepadli horthyovskí fašisti. Pritom ťažko zranili
partizánku, ktorú dovliekli do dediny, kde ju nahú spolu s padlými partizánmi nechali
uprostred dediny na výstrahu obyvateľom. Až neskôr dali súhlas, aby občania obete
pochovali.65
Podobný príbeh sa odohral aj na Morskom oku v Michalovskom okrese. Počas
okupácie táto časť pripadla horthyovskému Maďarsku a pred vypuknutím Slovenského
národného povstania tu bola vysadená desantná skupina sovietskych partizánov. Z týchto
partizánov jeden dopadol na hladinu jazera a utopil sa. Partizánka-radistka sa pri zoskoku
zranila. Horthyovskí fašisti pri prečesávaní lesa v okolí jazera zbadali na hladine padák, čo ich
potom nabádalo hľadať ďalej. Nastala prestrelka horthyovských vojakov so skupinou ďalších
partizánov a poranenou partizánkou, ktorá nakoniec v boji hrdinsky padla. Potom ju spolu s
utopeným partizánom horthyovskí vojaci odviezli do Remetských Hámrov, kde si na obetiach
vŕšili svoj hnev. Horthyovskí vrahovia vystavili mŕtve nahé telá uprostred obce pri hostinci
Hangyiho, kde ich nechali pol dňa. Až potom dali súhlas na ich pochovanie.66
Z uvedených zločinov vidno, že fašistické represálie na východnom Slovensku
vyvrcholili v jesenných mesiacoch roka 1944, keď fašistické vojská ustupujúce pred
Sovietskou armádou, v snahe vyčistiť si tyl, používali veľmi tvrdé represívne opatrenia nielen
proti partizánom, ale aj proti civilnému obyvateľstvu. V rámci zdokonaľovania nemeckého
obranného systému nútili civilné obyvateľstvo kopať zákopy a podporovať nemeckú armádu.
Mimoriadne veľké škody fašisti spôsobili počas ústupu aj na hmotnom majetku.
Vyviezli mnoho zariadení zo závodov a na dedinách okrádali obyvateľov o dobytok a
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poľnohospodárske plodiny. Len z bývalého Prešovského kraja v jeseni 1944 vyviezli 2000
ošípaných, 1381 oviec a 1640 kusov hovädzieho dobytka. Z celej expozitúry Slovpolu
v Prešove vyviezli materiál v hodnote 30 miliónov korún.67
Celkove represáliám, ktoré uskutočnilo Zvláštne komando ZbV 27 na východnom
Slovensku, padlo za obeť 275 osôb. Po odchode komanda tu zostalo 36 masových hrobov
a 44 vypálených obcí.
Zvlášť kruté bolo vyvrcholenie fašistických represálií na partizánoch a civilnom
obyvateľstve, ktorých obete sa našli v 17 masových hroboch, kde bolo viac ako 200
usmrtených. Vyše 110 osôb fašisti odvliekli do koncentračných táborov, kde mnoho z nich
zahynulo.68
Taký bol výsledok fašistickej zvole na východnom Slovensku.I napriek tejto hroznej
bilancii tu nádej v nový život zostala, pretože do obcí a miest tohto kraja vstúpili
osloboditeľské vojská Sovietskej armády a 1. československého armádneho zboru v ZSSR
a priniesli dlho očakávanú slobodu.
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