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Dobrý deň prajeme.  

Dobrý deň.  

Ďakujeme, že ste sa s nami opäť stretli.  

Áno.  

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

Áno, sa volám Emanuel Šmídl.  

Kedy ste sa narodili? 

Siedmeho piaty tisícdeväťstodvanásť.  

A kde ste sa narodili? 

Nový Knín u Dobříše, to je v Čechách.  

Ďakujem. Pán Šmídl, my sme sa pred pár týždňami spolu stretli a vy ste nám vtedy 
porozprávali svoje spomienky na obdobie Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny.  

Áno.  

My sme dnes za vami prišli znovu, aby sme si tieto vaše spomienky nahrali na videokameru.  

Áno.  

A chcem sa vás na úvod opýtať, vy ste sa narodili v Čechách, ale budeme sa rozprávať vlastne 
o Sabinove. Vy ste žili v Sabinove.  

Áno.  

Však?  

Pretože ja som tam bol ako vojak, a potom som sa vrátil... bol som v hraničiarskom... v cyklistickom 
prápore v Sabinove a vtedy som tam ostal. V tom Sabinove, a tam som stále.  

V ktorom období ste prišli do Sabinova? 

No... ono je to ťažko, lebo... keď ako vojak, tak koľko som mohol mať rokov? Dvadsať. Dvadsaťdva, 
tak.  

Hm. Takže dvadsaťdvaročný mládenec ste prišli do Sabinova... 

Áno.  
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Ako vojak a ostali ste potom v Sabinove. 

Áno, v Sabinove.  

Takže vy ste v Sabinove zažili obdobie prvej Československej republiky.  

Áno.  

A ako si vy spomínate na život v Sabinove, žili v Sabinove židia? 

Áno. Poväčšine boli židia, s ktorými sme mali veľmi dobré styky.  

Mali ste židovských kamarátov, priateľov? 

Áno, mali. Áno.  

Na koho si tak spomínate najviac? 

Tam sú, ale keď to... mená už viete... už som zabudol ti mená. Tie mená už nemám. Mám jednu pani, 
ktorá... manžel ju nechal a ona ostala teda u svojich rodičov. On bol výborný krajčír, ten jej otec. 
A potom nastala tá doba, boli tí, boli tí gardisti a skrátka oni sa starali potom o ďalšie veci, lebo židov, 
hlavná vec, židov ako chceli všetkých dať preč, do tábora, a tak ďalej... Takže to sa jednalo o to, že tá 
pani, tú si pamätám, jej manžel bol... no... no... On bol ten jej manžel bol... zubár, a to bola jeho 
manželka. A on ju nechal a sám tým, že ju nechal, odišiel niekde na západ a tam sa niekde skryl. A on 
ostal, vrátil sa z koncentračného... totiž, no vrátil sa po... po... keď padlo toto Nemecko, hej, tak on 
potom sa vrátil tiež do Sabinova. No a pracoval ďalej s tým ako toto... A ona sa nevrátila. Ona bola 
zobratá so svými rodičmi do Osvienčima. No... 

Spomínate si ako sa tá pani volala? 

Áno Zdenka... ako sa volala?  

Cha... cha... 

Ale hej... Bázlerová, pani Bázlerová. 

Pani Bázlerová. Hm. 

Áno. 

A tuto pani, vy ste sa s ňou poznali osobne? 

Ja som ju osobne poznal, ona aj jeden čas bola u nás, a potom neviem, čo sa stalo, že ona odišla od 
nás ku svojim rodičom a na to potom druhý deň ju... ich brali všetkých. Do tábora. 

Hm. Prečo bola pani Bázlerová u vás? 

Ona tam bola v tom zmysle, že... aby sa skryla, aby sa skryla, aby sme jej pomohli, aby tam ostala. 
Ale ona urobila zle, lebo chcela ísť ku rodičom a rodičov práve oni potom zobrali. Takže brali aj ju.  

Hm. 

A ona sa nevrátila.  
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A kto ju zobral? 

To boli tí gardisti aj Nemci. To by som povedal skôr Nemci to boli, ako... ako... no taká pomoc bola aj 
od tých gardistov, viete, no. A oni toto... ako pomohli, že potom odišla odtiaľ, hej...  

Vy ste videli ako ju tí Nemci brali? 

Ja som ju nevidel. Nemohol som ju vidieť, lebo ja už som bol skrytý. Ja už som tiež bol 
prenasledovaný, ako člen výboru protifašistického odboja a... a musel som sa skrývať, takže raz som 
bol tam, raz tam, raz tam, bol som aj... aj... tam, kde tam, kde to... v lese bolo, Kríže sa to tam volalo. 
Kríže.  

Hm. 

A potom odtiaľ nás Nemci vyhnali, tak sme sa dostali do Sabinova, ale tak ako za Sabinov a oni 
potom odišli tí naši, ktorí tam boli, odišli na západ, do Banskej Bystrice. Ja som tam už nešiel. Ja som 
ostal. Ja som ostal a potom neskôr brali mňa, lebo som bol prezradený a... boli takí dobrí ľudia dvaja, 
ktorí sa o mňa starali, že s tým Čechom musíme urobiť poriadok. A takto... hľadali, kde ma nájdu 
a toto... tak ma potom našli, tak ma zatkli... A tak som bol potom zavretý. Najprv v takej bývalej, 
v takej malej škole v Sabinove a tak potom ma zobrali do Prešova, kde bola... No to bolo samé, to 
som všade bol kontrolovaný, ale aj vypočúvaný som bol. Že čo som ja kde a ako urobil, a podobne, 
lebo ja som mal niečo aj s tými zbraňami, a tak ďalej, takže no... A potom som sa dostal, ona dnes 
v Prešove už neexistuje, tá väznica, kde bola. Tá... tú... tú väznicu už zbúrali, keď bola... keď 
Bardejov... ešte som stále bol, keď Bardejov ako... ešte utekali odtiaľ Nemci. Z Bardejova a prišli do 
Sabinova. A potom ma zobrali a ešte aj ostatných a dali nás do ďalšieho... do ďalšieho vyšetrovania, 
a tak nás naložili na vagóny a odviezli nás smerom Sabinov – Čirč.  

A toto je čo? 

To som žiadal... to som žiadal toto... a tu je potvrdenie.  

Aha.  

Tu je potvrdenie. 

Príloha k žiadosti o odškodnenie.  

Áno.  

Stručný popis deportácie, okolnosti návratu... Aha, to ste žiadali o... 

A tu je... 

Hm.  

Toto.  

Lekárska správa, karanténna záchytná stanica. 

To ešte keď som bol v Čechách. 

Praha. Tisíc... sedemnásteho šiesty tisícdeväťstoštyridsaťpäť.  

Áno.  
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Toto je správa, keď vás prepustili... 

Z... z Nemecka.  

Z Nemecka. 

Oni nás neprepustili priamo, lebo my sme boli v Ravensbrücku. Náš láger sa volal Ravensbrück a mal 
som číslo jedenásť tisíc osemstodeväť. Elftausendachthundert... acht… No to už je jedno. To som sa 
musel hlásiť denne.  

Pán Šmídl, ja sa ešte chcem vrátiť... 

Áno.  

Pred to obdobie, lebo toto, čo hovoríte, je veľmi zaujímavé a určite... 

Áno.  

Sa vás opýtam ešte na viacej podrobností a viacej detailov, ale chcem sa ešte trošku vrátiť pred 
to obdobie keď ešte ste sa neskrývali, keď ešte ste neboli v tom odboji. Keď ste ešte žili 
v Sabinove... 

Áno.  

Predtým ako vypuklo povstanie... 

Pracoval som ako mechanik. 

Áno. Hm. 

Ako mechanik som pracoval, mal som firmu. Ja som žiadal, aj niekde mám potvrdenie, že som žiadal 
o živnosť mechanickú a obchod. A to som dostal. A tak som v tom vtedy žil. Bol sem vtedy ešte 
slobodný.  

Hm. A chcem sa spýtať na to, čo ste teda vraveli, že v Sabinove žili židia. Bolo tam veľa židov? 

No bolo dosť. Áno, a mladí, mladí a pekné ženy boli.  

Mali ste nejakú židovskú priateľku? 

Tak nes... nesmiem toto zakrývať, nie som až taký človek, ktorý by povedal, že on si nikoho nevšímal 
alebo čo. Tak ja som bol taký, ja si aj teraz to všímam. Ja prídem do obchodu a sa smejem, a oni 
hovoria: „Prečo sa tak smejete?“ no a nakoniec oni sa začnú tiež smiať. Lebo hovorím, to je dobré... 
dobrá injekcia, keď sa človek smeje, tak máte dobrú vôľu. Že nič nekradete, nič, nič... A máte... máte 
ako... pokoj, hej od ľudí a tak. No takže sme to preskočili. 

A ako si spomínate, že ako ľudia vtedy spolu nažívali, boli nejaké konflikty medzi ľuďmi kvôli 
náboženstvu alebo kvôli nejakým národnostným veciam? Ako si to vy pamätáte? 

Oni... oni neboli... tam to bolo... to bolo, viete, keď sa tak mám vyjadriť, dobrá spoločnosť. Pretože 
oni vedeli jazyky a tam nebolo treba sa pýtať, že čo on hovorí a čo to... a tak ďalej... To človek aj... 
niečo sme rozumeli po nemecky, no a oni samozrejme tiež používali tú nemčinu, viete.  

V Sabinove sa hovorilo aj po nemecky? 
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Aj po nemecky, aj po maďarsky. Hlavne po maďarsky. 

Hm.  

No...  

A aké náboženstvá žili v Sabinove? V tom období? 

Náboženstvo... no u nich to bolo jednotné. To oni neboli jeden to, jeden to. Oni boli ako jedno. Jedna 
rodina, viete? By som povedal... oni si rozumeli ako rodina so všetkými.  

Teraz hovoríte o tých židovských obyvateľoch Sabinova? Kto si rozumel medzi sebou ako jedna 
rodina? Sabinovčania ako celok, alebo tí židovskí obyvatelia? 

Židia... židia... a zároveň s nami. 

Aha, áno.  

S nami prišli do styku, sa hovorilo. Do obchodu som prišiel, oni mali židia obchody. ... no tak oni 
mi... dajme tomu, niečo som potreboval a oni mi, by som povedal s takou láskou, by som povedal, sa 
s nami rozprávali. Viete, že ma neodbil len tak, ale takým slušným spôsobom vedel mi vysvetliť, čo 
má, čo nemá a... a podobne... takže... 

Hm.  

Takto, hej. Oni... oni boli dobrí ľudia. To sa musí nechať, no. Nemôžem povedať ani jedno slovo proti 
nim. No... tak... 

A pamätáte si aj nejaké tie židovské obchody, nejaké mená? Že kto boli majitelia? 

To je práve, že... že... mimo tej pani, čo... Bázlerovej... 

Hm.  

Tak ne... nepamätám už... lebo to bolo, by som tak povedal, také bližšie, toto... čo som sa ako vyjadril 
v tejto veci. Že to bola osoba, ktorá... ktorú som poznal, lebo som chodil so zubami... a... no tak som 
ju poznal, no. A poznal som všetkých. A chodil som sa s nimi kúpať. A chodil som s nimi hocikde. 
A oni veľmi dobre sa chovali a veľmi dobre... tam nebolo veľmi zle nič povedané alebo robené proti. 

Hm.  

Nič sme nerobili.  

Ja sa dívam do poznámok z toho minulého rozhovoru... 

Áno.  

Ktorý sme spolu mali... vy ste tu spomenuli obchod pána Schnitzera.  

No áno, to bol... 

Spomínate si na neho? 
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Na pravej strane, keď sa išlo po tej strane pravej, kde je miestny národný výbor. Tak trošku nižšie, 
teda k Prešovu, to je nižšie...  

Hm.  

Cha, cha... 

Cha, cha... 

Tak on tam mal obchod. On bol veľmi zlatý človek, on potreboval niečo, tak... potreboval písací stroj 
opraviť, ja mu to urobil, on bol veľmi mi povďačný, a tak ďalej... takže bola taká spolupráca. 

Hm. Tak ste mali aj židovských zákazníkov? 

Hej, mal som.  

V tej vašej dielni, keď ste pracovali, hej? 

Áno, áno, to bolo ešte ako... no... ešte keď boli v tom Sabinove.  

Áno. A čo sa stalo, zrazu proste nastalo obdobie, že židia začali mať problémy, začala byť ťažká 
doba. Čo sa stalo? 

Nastala taká gardistická... skupiny boli, také skupiny gardistické, ktoré... potom tam boli... ako oni to 
tak mali, že ten bol vedúci, ten toto, ten tamto... on sa nevedel ani podpísať ani nič, ale bol vedúci. 
A tí potom robil také to, že povedali: „Tak tohto...“ a začali ich naháňať. Naháňať ich po meste. Dali 
im hviezdy a nesmeli odísť. Nesmeli ísť do obchodu, nesmeli ísť do kaviarní, skrátka nikde nesmeli 
ísť. Oni museli byť len doma. To už bola tá situácia tak zhoršená, že už oni videli, že to bude zlé. 
No... 

Hm. A mohli ešte stále pracovať v tých svojich obchodoch? 

Nie, nie, ani ten, čo som spomínal... jeho... on tiež... ten obchod potom prevzal dajaký zo Sabinova... 
On arizoval takzvane. 

Hm. Tomu sa vtedy hovorilo, že arizoval? Čo to znamenalo? 

No že on všetko nechal a prišiel človek, ktorý dirigoval všetko svoje... to bolo už ako jeho.  

Hm. 

To... to... keď arizoval, to znamená, že všetko, čo v tom obchode bolo, to prevzal on. Ten človek, 
ktorý tam... no... a... on tam bol len už tak ako... Už tak ako nútený tam len byť, lebo on ešte toľko 
mal sily, že ešte aj pomáhal mu, ešte mu vysvetľoval, viete, ako... ako sa to má predať, ako toto 
a toto... a tak ďalej. Cena a skadiaľ to má objednať, a to... viete, to už bolo zlé, to už bolo veľmi zlé.  

Takže aj ten obchod toho pána Schnitzera, čo ste spomínali... 

Áno, aj ten... 

Ten bol takto arizovaný?  

Jeho arizovali a boli tam dvaja, ale si nespomínam na to, ktorí mali tlačiareň, v Sabinove. Ja som do 
tej tlačiarne chodil, lebo oni ma tam potrebovali po stránke... ako... ako mechanika. Ma potrebovali 
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tam, takže ja som im vysvetľoval, opravil a podobne. Takže tam bola tiež taká spolupráca, ale to už 
potom sa to zhoršovalo, nastali také tlupy, tie gardistické, které... ktoré potom začali aj proti Čechom, 
už im to nestačilo... už im to nestačilo, že proti... proti Maďarom a proti židom... 

Hm.  

Aj už proti Čechom išli. 

Hm.  

A ja som bol Čech, no tak viete, ako to bolo, no. Tak prenasledovali ma, ja som musel chodiť, ja som 
bol ako... bol Protektorát v Čechách a ja som do toho patril, do tej spoločnosti, to znamená, že ja som 
už nemohol sám nič ako podnikať ani podobne, viete.  

Už ani vy ste nemohli mať tú svoju dielňu?  

No... 

V tom období? 

No zo začiatku áno. Ale boli také momenty, kde ma už ako kritizovali a kde mi dávali ako na hlavu, 
že ja som Čech, že tam patrí človek iný, ktorý bude to dirigovať.  

Takže mal tam patriť človek, ktorý nebol Čech, ktorý bol nejakej inej národnosti? 

Áno, áno. Áno. Áno.  

Ako Slovák, alebo akej národnosti mal byť ten človek? 

Áno, áno. To bolo také. 

A tá tlačiareň, ktorú ste spomínali, s ktorou ste spolupracovali, to bola židovská tlačiareň, tam 
tiež majitelia boli židia? 

To bola židovská tlačiareň... 

Hm.  

Ktorá mala štyri boky... bloky, kde sa... kde boli stroje, kde sa tlačilo. Ja mám aj v Sabinove, ešte aj 
od nich mám... vydávali také plakety, napríklad, „Otvoril som mechanickú dielňu v Sabinove na číslo 
toho a toho...“ a no... To bolo pre ľudí, v obci.  

To ste si také inzeráty dávali? 

Ja som dával také inzeráty potom. 

Hm. Hm. Hm.. 

No ešte... ja som sa snažil, viete, nejako obstáť, no. 

A čo sa stalo s tou tlačiarňou? 

S tou tlačiarňou to bolo arizované. Všetko, všetko zničené... 

A si spomínate, že kto ju arizoval? 
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Viem, kto ju arizoval. Heh... aj tí z tých ľudí aj tam žijú. Ale nie v tej tlačiarni... ako sa on volal? To 
prevzal jeden človek, ktoré si nemôžem pamätať jeho meno... on ešte, ešte teraz, dajme tomu... pred 
pár rokmi ešte to mal ako... On to arizoval a on mal pre seba všetko. On všetky stroje zobral 
a pracoval na tom... a on tú tlačiareň prevzal vtedy celú s tým zariadením. Jak sa volal? Ja aj viem 
meno, ale nemôžem si spomenúť. Nemôžem si spomenúť a také je to dôležité. No, tak... 

Možno sa vám to ešte vynorí, keby ste si spomenuli, tak stačí povedať spomenul som si a... 

Áno.  

Budete vidieť, no. A spome... vraveli ste teda, že tá situácia začala byť zlá, keď v Sabinove boli 
tí gardisti.  

Áno. 

Kto to bol? 

Pozháňali ľudí, takých, čo vôbec nevedel sa ani podpísať, nič. Ale bol toto... a dali mu funkciu. 
„Budeš toto robiť:“ A oni potom... bola ich určitá časť, ktorá – tá mala túto stranu, tá mala túto stranu, 
a oni potom išli a robili, keď sa tak musím vyjadriť, také poriadky. Tam, viete... 

Hm. 

Že... že oni už mali... napríklad bol aj jeden z Preš.... zo Sabinova... nie, z Lipian... dôstojník, mal 
uniformu, si predstavte, mal uniformu gardistickú, ale takú zvláštnu, tu mal jeden bodák, viete... 

Na boku mal bodák? 

Parádne to mal, pekné.  

Hm. 

Viete, a mal uniformu, a on bol ako hlavný, hlavný človek, ktorý celé to... celú tú radu mal na starosti.  

V Sabinove? 

V Sabinove a v okolí.  

Hm. A Lipa... Z Lipan... Lipiany? Ste povedali, že bol z Lipian? 

To bolo v Lipanoch, áno. No a tam tiež naháňali Rusov... e... no... Maď... no... naháňali židov... 
židov... tam naháňali židov. 

V tých Lipianoch?  

V Lipanoch, áno. A on práve... on bol učiteľom tam na škole.  

Spomínate si ako sa volal tento pán? 

To mi tak chýba... No on nás prezradil ešte s jedným zo Sabinova, hovoril, ja som išiel do mesta a oni 
na mňa kričali: „“Počkaj, počkaj, my už aj s tebou urobíme poriadok! S tým Čechúňom musíme 
urobiť poriadok!“ A to oni dvaja sa toto... Ten jeden bol zobratý, prišli Rusi, ho zobrali, ten sa 
nevrátil, a ten druhý, ešte donedávna som ho stretol a síce... ako sa to tam to volalo... no... On bol 
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niekde u svojej rodiny, on sa skryl, lebo vedel, že niektorí ľudia vedeli o tom, ako on parádne chodil, 
s dýkou aj s tým, viete. S tou uniformou. 

Mám tu v poznámkach z minulého razu, že ste spomenuli, že tento pán sa volal Kopčák. Môže 
byť?  

Kopčák. 

Je to on? 

Hej. 

Hm. 

Áno. Kopčák. 

Tak on bol taký ako veliteľ, nejaký taký vyšší dôstojník tej Hlinkovej gardy? 

Áno, áno. Áno. 

Hm.  

Taký vyšší dôstojník, ktorý má na starosti tú gardu. 

Ale on teda bol z tých Lipian, nebol zo Sabinova... Gardisti, ktorí boli v Sabinove, neboli 
zo Sabinova, alebo boli tam aj zo Sabinova ľudia? 

Tí ľudia? 

Hej, u gardistov. 

Gardisti boli aj v Lipanoch, aj v Sabinove.  

A to boli zo Sabinova, Sabinovčania, áno? 

To boli aj Sabinovčania, hej.  

Aj by ste si skúsili spomenúť ešte na nejaké ďalšie mená? 

Toho... toho čo tlačiareň, to tak mi to... ide po hlave, že to ďalej nejde.  

Ten čo arizoval tú tlačiareň, to bol gardista? 

Hej. On... on arizoval, on arizoval.  

A bol aj medzi tými Hlinkovými gardami, s nimi? 

Áno, áno, áno. Lebo on aj vystavoval také, ako ja som spomenul, že také písma boli vytlačené, kde ja 
som napríklad ľudom oznamoval, že ja mám... no... že robím také a také práce, no. 

Hm.  

A tento pán z tých Lipian, tento pán Kopčák, teda ste povedali, že chodil v takej parádnej 
uniforme, s kordíkom na boku... chodili aj iní gardisti v uniformách? V Sabinove? 
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Ja som takého človeka nevidel medzi ostatnými. Ja nevidel, len jeho som zaregistroval. On bol, on bol 
vlastne... on musel byť taký vyšší nejaký... viete, takže... takže on asi mal viacej toho. Čo mal na 
starosti.  

Hm.  

On nie len toto, on bol nielen Sabinov alebo Lipiany, alebo čo, on aj iné, viete, mal.  

Hej. A ste vraveli, že aj v tých Lipianoch naháňali židov... 

Áno.  

Vy ste videli ako ich naháňali? 

Áno, to som videl. 

A čo ste videli, čo si spomínate? 

No videl som ľudí, ktorých som tam poznal. Tam bol jeden lekár, ten sa volal doktor Bardoš. Tiež sa 
dostal do lágru, ako ja. Doktor Bardoš tam bol, on mal aj deti, ale to maličké všetko ešte bolo také... 
Ten Bardoš má teraz v Sabinove modernú lekáreň. V Sabinove. To je jeho syn. 

Hm. Doktor Bardoš bol žid? 

On... on... z toho sme nemohli vyjsť, lebo niekto hovoril, že on mal Slovenku ženu, a nevedeli sme z 
toho vyjsť, koho to napadalo starať sa o to, že kto je, čo je, a tak podobne. My sme sa nikdy o také 
veci netoto... ale on bol, toto viem, on ešte sa ku mne hlásil v lágru. Lebo oni sa dostali do toho lágru, 
kde ja som bol, ale oni ich dali do ďalšieho lágru. Oni ich dali... lebo bol Osvienčim, bol 
Ravensbrück... Sachsenhaussen! Bol, viete, tak neviem, či potom sa dostali do Sachsenhausenu... 
Dosť k  tomu, že on sa potom vrátil do Lipian, tam robil svoju profesiu lekára.  

Hm. A doktor Bardoš sa dostal do lágru, pretože bol žid? Kvôli tomu, že bol žid, alebo 
z nejakého iného...? 

Asi, asi.  

Dôvodu? 

Asi... čo ja viem, ako... to je taká, by som povedal, taká starosť, mimo toho, že ja som sa o to nikdy 
nestaral, čo ten a čo ten. Ja som sa vždycky pozeral na svoje, aby som ja mal možnosť. Cha... cha... 
cha... No... 

A čo mu tento Kopčák, ten gardista, také robil? On ho nejako udal v tých Lipanoch, alebo čo? 
Hovorili ste, že ho naháňal. Čo to znamenalo? 

Čo znamenalo? 

Povedali ste, že ten Kopčák, ten učiteľ... tohoto doktora Bardoša naháňal, v Lipianoch. 

Ne... 

Alebo som tomu zle porozumela.  

On mňa naháňal s tým Sabinovčanom.  
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Aha. Hm. Lebo ste aj vraveli... 

Lebo ten Sabinovčan bol mestský gazda a oni spolu manipulovali. Takže... 

Hm.  

A zase ďalej neviem nič, viete, len to viem, že hovoril: „S tým Čechom musíme urobiť poriadok...“ 

Hm. A ten druhý sa ako volal? 

Veď,... som vedel všetky tie mená, viete, to už... nehnevajte sa, ale... 

Nezlobím sa.  

To je pre mňa už... to sú roky prežité. V žiadne... ja som za celý svoj život nikdy nebol v nemocnici. 
Ja som bol zdravý, strašne zdravý som bol. Aj teraz, keby som mohol chodiť, tak som na výške.  

Hm.  

Viete. 

Tak vy vzhľadom na váš vek ste toho naozaj hodne prežili. 

Ja som toho... 

Tak aj preto sme tu u vás teraz, aby ste nám porozprávali veci, ktoré nám už iní ľudia nemajú 
ako povedať, alebo ich nezažili, takže... 

Ako sa volal ten v Sabinove? Čo mal tú tlačiareň? Krátke meno. Mal veľmi krátke meno a... a... 
a niekto z tej rodiny, to môže byť... nie brat alebo... ani nie brat, ale ani nie syn, ale môže to byť... 
skrátka z rodiny, no. Ktorí to používajú aj teraz.  

Vraveli ste nám pred chvíľočkou, že gardisti aj v Sabinove, že teda robili zle aj židom... 

Áno. 

Že ich aj bili, naháňali, a takéto veci im robili. Spomenuli by ste si na nejaký taký konkrétny, 
nejakú konkrétnu situáciu? Čo ste vy videli dajme tomu? 

Tam bolo viac menej... alebo ono to tak bolo, že... To boli takí fajn ľudia tam v tom Sabinove a boli aj 
takí ľudia, ktorí mali niečo v hlave... a... povedal: „Dajme im pokoj,“ alebo čo, viete. Ale keď sa 
nedalo. Nedalo sa... to už... to už patrili do toho lágru v Poľsku.  

Nedalo sa im dať pokoj? Ako gardisti nemohli už dať židom pokoj?  

To boli určití ľudia len. Nie že všetci, lebo tam boli takí ľudia, ktorí vôbec... ani nevedel, že čo to je
  a na čo to je a alebo čo, viete... to, to nie.  

Takže iba časť z tých gardistov boli takí, že robili ľuďom zle?  

Áno, áno, hej. Hej. Snažili sa tak ako ich postrašiť a oni hlavne im toto nedovolili, keď im dali tú 
hviezdu, že budú... že dajú im pokoj dajme tomu. Viete, no, ale potom prišla iná partia, ktorá 
povedala: „Žiadne toto... to... to... musí všetko preč!,“ to viete.  
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Tá iná partia, to boli tiež ľudia zo Sabinova? 

Áno, áno.  

Takže časť z nich boli takí, že chceli aby tí židia odišli preč?  

Chceli, aby ostali.  

Časť chcela, aby ostali. 

Hm. Hm.  

Že by ostali, no. Oni im neškodili, tým našim ľuďom.  

Hm. Hm.  

Neškodili, takže oni si povedali, že my nepotrebujeme sa s nikým tuná hej... na to sú vraj iní ľudia, 
ktorí vraj tam také veci budú robiť, no. Bolo toho veľa, viete, ja by som sa nemohol na to... viete... 
ja... už písať rukou ťažko mi ide... 

Aha.  

A mám úplne nový písací stroj. Portable, to znamená, malý kufríkový stroj, mám ho v Sabinove. 

Hm.  

A ten si musím doniesť a ja musím, keď niečo, tak budem na tom písať.  

Keď si spomeniete, potom budete písať tie svoje pamäti. 

Áno.  

Hej. A chcem sa teda ešte spýtať na tých sabinovských židov, lebo teraz ste nám povedali, že 
zrazu museli začať nosiť tie hviezdy, nemohli už ani chodiť nikam, do kaviarní a... 

Áno, áno, to bolo zakázané. 

Mali zakázané sa tak pohybovať na verejnosti. 

Áno, áno.  

Spomínate si ešte na nejaké také ďalšie veci protižidovské, lebo niekde nám hovorili, že mali po 
meste plagáty proti židom, že si ľudia pamätajú... alebo že na domoch židovských boli nejaké 
nápisy, také hanlivé dajme tomu, nejaké nakreslené... Videli ste také niečo? 

Boli to určití ľudia, ktorí boli na to už nadirigovaní, že budeš toto robiť, budeš tamto robiť, aby to 
robilo prekážku pre nich. Viete, takže to je... neviem, či mi rozumiete?  

Keby ste nám nejaký príklad konkrétny povedali... 

To je... tažko... je to, je to, je to mizéria, no. Sú to roky, sú to roky.  

Čo ste sa to pýtala? 
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Že taký konkrétny príklad, že čo boli nainštruovaní, že majú niečo robiť, ste tak spomínali, že... 
že dostali také príkazy...  

To boli... to bola taká čata... určitých gardistov, ktorí robili také... také tieto... tí to mali na starosti... 

Hm. 

Mimo iných. Napríklad mne tam tiež začali spievať: „Choď a....“ Maďa...“ to... tú... tú pieseň 
slovenskú, nepoznáte? Ste tu niekto už... niekto z vás, z tých mladých, hovorili... ako... ako.. že 
nebude to po prvé, no...  

To bola tá pesnička o Šaňovi Machovi?  

Áno, áno. Áno. 

Hm.  

No... tá pesnička... 

Ako to bolo? 

A potom tam do toho dali ako mňa, viete? No... Cha, cha... Cha... 

A ako to presne bolo, ako boli slová tej pesničky? 

No tak oni... ja si pamätám len jednu, oni pochodovali a pri tej, pri tom pochode spievali.  

Pochodovali po ulici?  

Spieva... To bolo viete, ja už... ja som hudobník. Cha... cha... Mám aj husle. Už nemôžem zahrať. Už 
nemôžem s tým... No ako to bolo... ako to bolo, tá pieseň? To je to tak, aby sa zesmial... zasmial 
niekto. No... Nie je to... „Dokiaľ pánom na Slovensku nebude“, tam je tiež v tej rubrike, keď sa 
spievala tá pieseň, viete... Spieva. Cha... cha... cha... cha... cha...  

A túto pieseň spievali vlastne aj proti vám, áno? 

Hej.  

A kedy? Kedy to bolo? 

Oni mali nejakú oslavu a išli, vtedy sa chodilo po pravej strane... bol... ako sa to povie, keď tam nič 
nechodí, auto a nič tam nie je? No... to chodili autá na ľavej strane. A toto bolo, ako sa to povie?  

Na chodníku? 

Nie chodník, to ináč sa to volá. Cha... cha... cha...  

Na korze? 

Áno.  

Áno? 

Po korze chodili... 
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Hm. 

Po korze. Ja som tam prežil aj ten obchod... obchod na... 

Na korze.  

Hej. 

A vy ste... tá vaša dielňa bola tiež tam na tom korze? 

Áno.  

A oni išli popred vašu dielňu a túto pesničku tam spievali? 

Áno, hej, hej, hej. 

Koľko ich asi bolo, pamätáte si? 

No tak to bola taká... že áno... ono to bolo tak ako, keby som povedal, takých pár ľudí, ktorí boli ako 
šikovaní... mali na starosti dajme tomu nejakú tú skupinu, viete a tí potom to spievali. He... 

Takže títo mali na starosti ísť spievať pesničku proti vám? Cha... 

Cha, cha... 

A boli oblečení v uniformách, vtedy keď tam pochodovali? 

Áno, áno, samozrejme. Pušky mali. Mali pušky a tak.  

Hm. A v tom čase, keď sa toto odohralo, že teda tí gardisti spievali tú pieseň aj proti vám... 
Vtedy tie židovské obchody ešte mali židovských majiteľov, ešte fungovali?  

Už boli preč.  

Židia už boli preč? 

Židia už boli preč. 

Hm.  

Židia boli preč.  

A vy ste videli ako zo Sabinova židov odvádzajú preč, ako...? 

Áno, bol som na stanici. Bol som na stanici, železničnej stanici, som bol. Som videl, ako ich dávajú 
do tých vagónov.  

A na čo presne si spomínate, ako to tam vyzeralo, kto tam bol? 

Boli to naši... naši ľudia a boli to z Maďarska. Viac menej Maďari boli tam. Lebo oni išli Maďari cez 
Slovensko na Poľsko.  

Hm.  
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Viete? No... takže toto... však aj mňa, keď som bol vtedy, čo nás viezli v tom... čo nás viezli do toho 
Poľska, čo nás chceli... Do Ravensbrücku, no... tak ja som chcel vyskočiť z tohto... z vlaku. Ale na 
každom boli Nemci. Vpredu, vzadu, viete. A ja som chcel vyskočiť tam, kde je Čirč... Sabinov, 
Lipiany, Čirč... A vtedy som chcel ja vyskočiť. Z toho, aby som sa zachránil. Ale boli medzi nami si 
predstavte Nemci, ktorí – si predstavte – oni boli zobratí do tábora tak ako ja. Ale oni boli... to boli... 
neboli to praví Slováci, oni boli takí ako... oni sa najprv hlásili ako za Nemcov, za Nemcov, ale sa 
prišlo na to, že oni nie sú Slováci, že oni sú Nemci.  Tak ich museli potom zobrať odtiaľ. Tí nechceli 
dovoliť, aby som ja z toho vagóna, že by som, lebo ja som urobil tak, že sme vybrali... bolo to ťažko, 
pretože nás bolo daných veľa, jeden nám aj zomrel po ceste. A to sme išli z Prešova, lebo tam sme 
boli naložení a išli sme s tým transportom do Poľska, že pôjdeme do Ravensbrücku. To sme sa potom 
dozvedeli. A ja som chcel vyskočiť z toho... vybrali sme dosku a sme skúšali, že ako sa to dá skočiť 
z toho, lebo tam ide veľmi pomaly trať. Teda vlak. A tam by sa dalo skočiť. No a oni ma... už som to 
mal všetko prispôsobené, že vyskočím. A oni si prosím vás... oni mi povedali, že: „My ťa nepustíme, 
ty nebudeš nikde skákať, nebudeš nič robiť! Pôjdeš s nami!“  

A to... to boli...? 

To boli vlastne... 

Takí, čo išli tiež ako väzni do toho...? 

To boli ako väzni. 

A prečo vám nechceli dovoliť, aby ste vyskočili? 

Oni... oni nevedeli, čo sú. Či Nemci, alebo Slováci. Oni boli takejto... oni sa... Keď to začalo, že Hitler 
obsadzoval, tak oni sa tam prihlásili, ale videli, že to nie je pri nich, toto, tak radšej chceli byť ako 
Slováci. To znamená, že... cha... cha... to je hrôza. Že... že oni si dovolili také niečo... viete, urobiť, 
no. No takže ja chcem toto poznačiť; ja som chcel s autom... z vagóna vyskočiť. A oni mi nedovolili, 
aby som mohol vyskočiť. Oni mi to nedovolili.  

Hm. 

Hovorili, tam dajakí, hovorili: „To my to nedovolíme, aby ty si skákal,“ a tak ďalej. No... a ja by som 
býval... buď by som bol živý, alebo mŕtvy, no... tak viete, ako to, no... To je taká situácia.  

Ešte predtým, ako budeme pokračovať s vašimi spomienkami na ten láger, na Ravensbrück, 
chcela by som sa vrátiť trošku ešte späť k tomu, o čom sme sa začali rozprávať, že ako tí 
gardisti pochodovali tam po tom korze, spievali tú pesničku a bolo to teda aj proti vám... 

Áno. 

Vraveli ste, že v tom čase už židia v Sabinove neboli... 

Ne. 

A že ste videli, ako... 

Áno, na stanici som bol... 

Ako odchádzali. 

A oni boli dávané do vagónov.  
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Hm. 

Oni boli dávané. A boli tam aj Maďari, ktorí boli dovezení, tak sme im podávali chlieb, aj vodu.  

A to bolo v ten istý raz, ako keď sabinovskí židia odchádzali zo Sabinova? 

Áno. 

Tam boli aj Maďari s nimi, spolu? 

Áno. 

Na tej stanici? 

Hej.  

Takže Maďarov tam tiež vtedy nakladali do vagónov? 

Tam nakladali len Slovákov. 

Hm. 

Maďari tam už neboli. To len boli v tom... v tom autobuse... e...  

V tom vlaku boli? 

V tom vlaku, no.  

Hm. V tom istom vlaku, do ktorého nakladali v Sabinove...? 

Doplňovali. 

Doplňovali... 

Tak. 

Aha.... 

Doplňovali. 

A ako ste vedeli, že to sú Maďari? 

No tak však sme tam boli, tak sme vedeli, že čo sa tam robí.  

Ste sa s nimi rozprávali? Mohli ste sa s nimi rozprávať? 

Nie veľmi... no tak, dalo sa, no, hovoriť, lebo niektorí vedeli aj po slovensky. A tak... a to boli židia, 
samozrejme, no. 

To ste ako vedeli, že to boli židia? 

Tak oni hovorili. Videli, že... oni počuli nás, že my s nimi hovoríme po slovensky, a oni boli z toho... 
z tej strany pri Maďarsku, kde sa hovorilo i slovensky i maďarsky. No... takže... Hovorí po maďarsky: 
„Tessek magyarul beszélni, igen.“ ( Dovoľte mi hovoriť po maďarsky, áno.)  
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Hm. Takže vy ste sa s tými ľuďmi, ktorí boli v tom vlaku vnútri mohli rozprávať? Oni vám 
niečo... čo vám hovorili? Čo vám povedali? 

Oni nič nehovorili, oni len chceli niečo, aby sme im dali, no. Chlieb alebo vodu, že potrebujú sa napiť 
a to, no tak my sme, čo sme vedeli, ako sme mohli... tam ako bola krčma, no tak sme išli a sme to tam 
ich ako... dali sme im, čo bolo potrebné. Ale Nemci nás začali potom odháňať. Že ako si to dovolíme 
a toto... neviem... Cha... 

Mali tí ľudia na sebe nejaké označenia?  

Oni mali hviezdy myslím. Oni mali myslím také tie hviezdy.  

Tí, ktorí boli vnútri v tom vlaku? 

No... no naši to mali. A tí Maďari, to sem prekvapený... no asi boli, asi boli v unifor... mali asi toto. 

A ako ste im mohli podať to jedlo a pitie, mali otvorené dvere na tých vagónoch?  

Oni... tam je okno, kde je... aby... aby tam nemohol niečo dávať alebo čo, tak je tam taká mriežka. 
A my sme tou mriežkou dávali im to, čo som spomínal. No... 

Hm. 

No... Takže...  

A hovorili ste, že boli tam s nimi nemeckí... nemecká stráž, tí ich strážili? 

To je celý ten... sa vrátim... mali sme... i už sme boli vo vlaku, v Prešove, išli sme smerom na Lipiany, 
a podobne. V Lipianoch ostal náš vagón, ešte aj s Maďarmi a tak ďalej a ďalšie... a oni... e... mali 
pustiť... viete, to... to je... nehnevajte sa, ale to je, to je ťažko viete, lebo prežívať toto, čo bolo pred 
toľko rokmi. Nemci chceli poslať jednu... ako sa to volalo?  Drez... to bol samotný benzínový motor 
asi, no. Naftový. No... Oni ho chceli poslať, než pošlú nás. Prečo? Lebo oni si chceli urobiť istotu, 
Nemci, že sa nič nestane. Keď sa nestane nič, tak oni potom budú pokračovat s nami. Ale oni poslali... 
to sa... ako sa to volalo, ten... no zkrátka to bol taký nafťák, hej, ktorý... a tam boli Slováci... to bolo, 
to bol normálne vlak, ktorý premával z Prešova do... do Poľska, viete?  

Hm. 

Tak oni poslali toto, ale prišli... e... tak, že... oni pustili ten vlak samotný len, aby mali kontrolu, viete, 
či sa niečo nestane a potom že nás pošlú. No a oni aj tak urobili, že... že ich poslali a nakoniec sa stalo 
na... na Pustom poli, to sa tam tak volá, Kamenica – Pusté Pole, že... že keď sa nič tam nestane, tak 
oni nás potom pošlú. A stalo sa, lebo bola mína, ktorá ten samotný jeden vagón, čo išiel... vybuchla 
mína. A tam jeden myslím Sabinovčan, ten prišiel o... o život... a druhý, druhý toto... to len cezto, oni 
cestovali normálne. Tak jeden tam... myslím, že on ešte niekoľko rokov asi žil tu, viete, v Sabinove. 
Tak... dopadlo to veľmi zle, no, lebo vybuchlo to. Až tak nás potom poslali... 

Hm.  

Tam...   

Chcem sa ešte vrátiť k tomu ako židia odchádzali zo Sabinova, že ste vraveli, že ste boli na tej 
stanici.  
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Áno. 

Vy ste tiež vtedy išli do toho transportu? 

Nie. My sme ešte neboli. 

Hm.  

My sme ešte neboli. 

To, čo sa s vami stalo, to bolo až neskôr? 

Áno, to bolo dlhšie, to bolo predtým.  

Hm. 

To bolo predtým.  

Takže len zopár takých drobností, lebo vraveli ste, že išli ste tam dávať tým väzňom, ktorí boli 
v tom vlaku jesť, napiť, že teda trošku ste im prilepšili, tak povediac a že vás odháňala stráž 
od... od toho vlaku.  

Áno. Lebo oni strážili tie vagóny a mali pušky... 

Hm.  

A keď by sa niekto približoval... alebo čo, alebo niečo chcel tam, tak oni by strieľali, hej, samozrejme, 
no.  

A kto to bol? Tá stráž? 

No tak Nemci, nie? 

Vojaci nemeckí? 

Nemeckí vojaci.  

A ako ste vedeli, že sú to nemeckí vojaci? 

No tak to bolo samozrejmé. To tam nikto iný nemohol byť, to len boli... len to boli oni, viete.  

Mali uniformy nejaké oblečené? 

No oni boli vo vojenských nemeckých šatách. Oni boli... 

Hm.  

Normálne vojak, hitlerovský vojak... cha... cha... cha... 

Hm. A ako rečou na vás hovorili? 

No oni na nás ako kričali, že... no, tak asi nemecky samozrejme, pretože po slovensky oni nevedeli. 
Tak kričali po nemecky, že aby sme išli preč. A že tam nemáme čo robiť. Hm... 
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A tí židia, ktorí odchádzali zo Sabinova, vraveli ste, že ich tak akoby dopĺňali do tých vagónov, 
kde už ľudia boli vnútri v tých vagónoch. Tých, s tými židmi zo Sabinova, kto bol? Bola s nimi 
tiež nejaká stráž? 

Predstavte si, z Maďarska prišiel vagón. A do vagóna zo Sabinova prišli tí, čo v Sabinove boli alebo 
okolia alebo čo, tak tí boli daní do toho vagóna. No to je... to bolo natrieskané toľko, viete, že. To 
bolo strašne veľa ľudí, bolo v jednom vagóne.  

Aké to boli vagóny, ako vyzerali? 

No tak to boli také vagóny, čo aj dnes vidíme, kde vozia rôzne veci. Tam sú... čo vozia... tak to sú 
vagóny určené pre dodávku určitých vecí, hej.  

Také nákladné vagóny? 

Nákladné, hej. Nákladné... hm... 

Koľko ich tam asi bolo? 

No, koľko bolo? Ja neviem, no ale keď poviem, že ich bolo šesťdesiat, tak ich bolo šesťdesiat.  

Hm.  

Viete... to bolo... čo mám vám povedať. Toľko ľudí, koľko sa vošlo, koľko mali, toľko sa vošlo.  

Šesťdesiat ľudí v jednom tom vagóne bolo? 

Áno, áno. 

Hm. A aký počet vagónov? Dva, tri, desať? Ako si to pamätáte? 

Tak s nami išli... s nami išli... dva... Jeden, čo boli tí Slováci s tými, čo som spomínal a potom boli za 
nami... išli Slováci tiež, ale boli tam aj Maďari... no, takže ja sa pamätám, že to boli dva, dva ale to 
chodili jeden za druhým, Maďari. To prišlo do Sabinova ten vlak a odchádzal, keď ten sa zastavil, 
počkal na ďalší, a keď ten prišiel, tak už zase ten išiel ďalej. Takže oni z Maďarska veľa, veľa vozili, 
do... do Osvienčima, pretože... hej... máme... máme zase niečo. 

Takže ste takto viacero tých vlakov videli v Sabinove? Nie iba jeden, ale... dobre som to 
pochopila, že viacero vlakov bolo? 

Čo sa nestalo... ja som mal pred svadbou. Ja som chodil štyri roky s mojou manželkou. Mali sme sa 
veľmi radi. Ja som k nej chodil. Ale ja som sa musel skrývať. Ja som... buď som spal u nich na slame, 
s jedným lekárom, židom, ktorý sa chcel zachrániť, s tým som tam ja nocoval. On odišiel potom do... 
ako lekár... odišiel smerom do Spišskej Novej Vsi. Tak neviem, ako to s ním dopadlo... tak ja som tam 
za ňou chodil. No tak chodili sme, aj mám niekde fotku, čo... niektorí boli v lese so mnou tam, kde 
sme... no, boli ako na tomto a teraz to hlavné... Ja som mal mať svadbu a mal som ísť, mal som tú 
svadbu mať u jedného známeho Čecha, len neviem meno už, ktorý býval na pravej strane, keď sa išlo 
na stanicu v Sabinove. A tam sme utvrdili to, že keď sa... keď sa stane, že Nemci odídu, že prehrajú, 
lebo už to bolo, už boli v Bardejove, keď nás zobrali, to už sa Bardejov búral. To padali pumy 
(bomby) dolu  a tak ďalej. Takže sa toto... ale... manželka dostala od jednoho z Lipian, ktorý... veľmi 
môj dobrý kamarát, išiel na bicykel a išiel jej povedať, že mňa berú Nemci. No a ona... ona tam prišla, 
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ale už práve nás zobrali. No takže ja som sa vlastne nedozvedel, že ona už je vlastne v inom stave. 
A prišiel som potom, keď som sa vrátil z Nemecka, tak som našiel doma už aj syna. Malého... 

Hm. 

Malého synka. 

Koľko ste mali rokov, keď vás zobrali do Nemecka? 

Koľko som mal ja rokov?  

Toto tuto? 

( Pán Šmídl číta pripravený text): Na deň trinásteho desiaty štyridsaťštyri bol som deportovaný do 
Prešova na gestapo, na Jarkovej ulici. Sme znovu vypočúvaní a uväznení. Dňa štvrtého jedenásty  
štyridsaťštyri bol som spolu s inými nákladným vlakom z hlavného nádražia v Prešove deportovaný 
cez Plaveč – Orlov v Poľsku. Ďalej cez Osvienčim do koncentračného tábora Ravensbrück.  

Hm. 

Lebo oni nás doviezli... ten vlak s tými židmi aj s nami, odviezli do Osvienčima. 

Hm.  

Ale tam bolo... Rusi... tam bolo bo... veľmi tam bolo no... ako to mám... oni tam veľmi... 

Hm.  

Bombardovali. Rozbíjali im tam tieto vlakové... tieto koľajnice... A nás naložili len Slovákov, nás už 
Nem... nezobrali ani tých Nemcov, čo sa za nich ako... mysleli, že toto, tak tí už nešli, tak neviem, kde 
odišli. A my sme išli len sami Slováci, a síce s takým malým vláčikom, ktorý ide pozdĺž našej hranice 
v Poľsku, to aj do dnes je to... išiel do Nemecka.  

Hm. 

A tam potom bol ten Ravensbrück. Viete... No tam píšem, že tam som bol evidovaný ako politický 
väzeň, pod číslom jedenásť tisíc osemstodeväť.  

Hm.  

Som mal tuná vingl červený, na ňom som mal číslo jedenásť tisíc osemstodeväť. A to bol partizán, ten 
kto mal takéto... 

Kto mal červené označenie, to bol partizán? 

Hej. A bol som daný do bloku... lebo boli bloky... Do štvrtého bloku.  

Hm. 

Som bol zobratý. Do štvrtého bloku. No a to sme prestali hovoriť, že svadba nebola. A keď som sa 
vrátil, náhodou, mi Boh pomohol. Ja som sa tam modlil toľko, že... viete... A ešte sa mi jedna taká vec 
stala, prišla ku mne... auzerinka nemecká, ktorá pracovala na hlavnom štábe nemeckom, ktorý bol 
skrytý v tom lágru.  
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A kto za vami prišiel? 

Ona, tá auzerinka... 

Auzerinka...? Čo to bolo?  

To bola Nemka. Nemka zamestnaná bola tam, kde bol ten... ten... hlavný štáb. 

Hm.  

Dovtedy som nevedel, že tam je také niečo. Ona za mnou prišla a sa dozvedela, že ja sa rozumiem do 
písacích strojov. Tak ma prišla popýtať, si predstavte, aby som išiel s ňou, že ona mi ukáže... to ja 
som tak sem-tam rozumel... Čo sa nestalo? Nefungoval jej písací... takto veľký, keď ukazujem, taký 
veľký elektrický písací stroj. Bol zaseknutý. Ona sa bála, že ju dajú do tábora, lebo že ona robí... no... 
ako sa to povie? No... ja na to prídem... Sabotáž! Hej? Ona sa bála sabotáže. Tak si predstavte, to je 
taký moment, a... A ja som to našiel, ja som sa s tým neponáhľal veľmi, pretože ja som nikde... ja som 
nikde necestoval, cha... A fungoval, stroj fungoval. Prišla ku mne a ma tak poklepkala, hovorí: „Gut, 
das ist gut, meine Mann:“ Lebo tam bol, „Mann,“ to znamenalo vojak ako že som bol, nemeckej 
toto... No... No ale tak to už dlho netrvalo, pretože... pretože už som z toho ja nič nemal, pretože ona 
si robila svoje a ja už potom... sa hovorilo o tom, že budú, že budú náš tábor presadzovať. Tak sme sa 
toto ráno, o piatej hodine sme dostali za to, že... že... no... že vstať a mali sme sa obliecť a ísť do... do 
tohto... a ísť smerom peši. Do... do ďalšieho lágru, bližšie k Anglicku. Oni sa chceli Nemci zachrániť. 
Tak nás do Osvienčima nás dali a tam nás dali... kde sme boli celú noc. A ráno vstaneme a ani 
jedného tam nebolo, Nemca, utiekli. Tak sme našli potom v lese, boli niektorí postrieľaní a tak ďalej, 
hej... tak... no... on... a toto... ( Pán Šmídl číta pripravený text): Tak my sme potom boli tam v tom 
ďalšom lágri a tam sme sa dozvedeli, že my máme robiť sústredenie, kde je... Kde nám povedia, že 
tam nemôžeme, kto chce ostať na strane anglickej, môže ostať. Ten, ktorý chce ísť na východ, tak 
pôjde na východ. Tak sme išli nazad, peši sme robili cestu... Lebo to bol ten Pochod smrti, hej, no... 
Čo sme robili, hej, viete. Keď videli, že nemôže veľmi ísť, tak nás strieľali. Postrelili a hodili ho... tam 
bolo v priekope... robené jamy také, tento... a tam dali človeka, ho tam hodili a tak, viete. A sa 
pokračovalo. Že ako väzni z Československa máme sa sústrediť a hlásiť v meste Prenzlau. Prenzlau, 
to je smerom keď sa ide za Br... za Br... doprava hore na Angliu. Prenzlau... Dobre tak hovorím? 
Hm... vidíte, Prenzlau: A my sme museli ísť smerom k Rusku, ku Poľsku... Prenzlau? To sa... to sa 
volalo... To bola už hranica Poľsko – Nemecko. A tam... mal som napísaný, ale som to asi... tam sme 
prišli. Nemci... Rusi nám povedali, do ich, do lúky sme prišli, tam, viete. A oni hovoria: „No tak... tak 
to urobíme, pôjdete s nami, my vás zoberieme do vagónov a vás odvezieme do... do... Slovenska.  

Kam? 

Do Slovenska. 

Aha, áno. Hm.  

Do Slovenska. No, tak keď sme boli my na tom sústredení, tak tam bol Zápotocký a bol tam... bol tam 
synovec prezidenta Beneša, Jíří Beneš. S tým osobne, s jedným aj s druhým som rozprával, tak ako 
teraz s vami.  

Pán Šmídl, chcem sa vás opýtať, nepotrebujete si urobiť prestávku? 

Áno.  
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Na chvíľočku? 

Ja by som poprosil.  

Lebo radi by sme... 

... 

Pustil som, bežíme.  

Okay, Nathan. I am ready.  

Pán Šmídl, chcem sa vrátiť ešte k tomu, ako ste nám hovorili, že zo Sabinova, zo železničnej 
stanice... 

Áno.  

Odchádzali židia a nakladali ich do vagónov, v ktorých už nejakí iní ľudia boli, v tých 
vagónoch, keď židia odchádzali zo Sabinova.  

No. 

K tej situácii sa ešte chcem vrátiť. To, čo vy ste videli. Vtedy.  

To už... 

Prečo ste tam... 

Tí už boli dnuká... 

Prečo ste vy išli na tú stanicu? Prečo ste tam boli? 

No... ja som bol členom...  

This... good... That is why I stopped the interview before. Because he was reading from the paper. 
Please ask him...  

Vy sa pýtate, že ako sa to stalo, že ja som bol na tej stanici?  

Áno, áno. Že ste videli, ako tí židia odchádzajú zo Sabinova. Že tam boli tie vlaky so židmi.  

To... bo... viete, to... to bolo také, viete, že ja viem, že čo vy hovoríte, ale... ja som sa jednak skrývať 
musel a na druhej strane hovorím, že som ja bol na stanici. To bol len moment. To bol len moment 
a my sme mali náš výbor protifašistický. Mal tiež určitých ľudí, ktorí boli určité veci vybavovať. Tak 
mňa dejme tomu povedali, že: „Choď tam a toto zistíš, ale musíš sa skryť, tak aby ťa nebolo toto...“ 
No čo sa tyká... keď som chodil na rande, tak okolo mňa, okolo trate chodili poľské nákladné vlaky 
s ľuďmi zo... zo... s tým, to som videl, to som ešte nebol zobratý. To sme ešte len sa poznávali 
s manželkou. No... Tak to bude taký prípad, že se dostal od tej... od tej... od tej... no... od tej pobočky, 
pri ktorej ja som bol členom, príkaz. 

Hm.  

Ja som chodil aj na motorke, ja som chodil celú noc. Ja som chodil medzi tých partizánov hore. Ja 
som bol aj... bol som... dajme tomu... Židovský sa volal. To nebol žid, tak sa volal. Židovský, on má 
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syna, ktorý je... či ešte žije, neviem, v Pra... V Bratislave. Židovský. No, tam je aj manželka so mnou. 
Ešte nebola manželka.  

Hm.  

No tak príkaz dajme tomu, by sa mal povedať, že... dostal som príkaz, toto sa pozrieť. To je, skrátiť to 
treba.  

Takže vy ste dostali príkaz, aby ste išli na stanicu... 

A zistiť vlaky, ako idú, čo a ako. Ako to vyzerá, situácia. 

Hm.  

Či Nemci, či toto. Ja som... napríklad... No.  

A odkiaľ ste vedeli, že tam ten vlak vtedy bude, v Sabinove? Na stanici? 

Bratislava. Tam som mal... z Bratislavy som mal telefonické rozhovory niekoľko raz za deň. Tým je... 
oni... oni sa pýtali, ako to vyzerá tu a mne zase hovorili, aké transporty idú a čo toto... 

Hm.  

To bola Anastázia, Anastázia... no už neviem ďalej. To bola jedna pani, ktorá to mala na starosti 
v Bratislave. A ona mi telefonovala do Uchytila, do reštaurácie Uchytil.  

Uchytil? 

U-chy-til.  

Hm. To bola reštaurácia kde? 

V Sabinove, tam kde je kino bývalé. Bývalé kino. Tam je kino bývalé a pri tom je... to je v sebe ako. 
A tam je toho Uchytila, on mal aj Švabľovku. Viete, kde to je? Švabľovka? No... Ten kopec na pravej 
strane, ten les, tak tam boli... tam bola Švabľovka.  

Hm. 

Tam bolo krásne, tam neuvidíte ani tehlu. Tam bolo krásne, tam chodili Maďari, sa pýtali, že aby som 
im napísal, že či to tam funguje, či toto... Tam mali veľmi dobrú kúpeľ. Viete. Tam bola vaňová 
kúpeľ.  

Hm. 

Ja som tam chodil robiť opravy. Manometre a tak... tak ďalej. Tam... tam som robil.  

Takže tato pani Anastázia z Bratislavy telefonovala vám a dávala vám aké informácie? 

O... o priebehu vojska nemeckého.  

Hm. Hm.  

Ako to tam vyzerá. A pýtala sa zase mňa... aby som hovoril, že čo.  

Tak ste si takto odovzdávali...? 
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Áno... 

Navzájom správy? 

A ona mi to telefonovala do tohto Uchytila.  

Hm.  

To bol Čech, ten Uchytil. No a my sme mali spolu furt robotu nejakú.  

Hm. 

To viete, ako... no...  

A táto pani Anastázia vám aj povedala, že prídu tie vlaky? 

Ona hovorila o tom, že aká je situácia. Ona mi povedala, a čo ja mám robiť, alebo povedať, alebo čo. 
Tu, aby sme vedeli, ten výbor náš, aby vedel, že čo. Viete, to bolo... Anastázia, ale ona ešte mala 
jedno meno, a ja toto... Ale tam... to je dôležité by bolo, no. To by bolo všetko dôležité.  

Možno sa vám to ešte vynorí, počas toho ako sa budeme rozprávať. Vy ste nám minule 
spomínali meno ešte jedného iného pána, pán Fischer. Spomínate si na pána Fischera? Keď sme 
sa rozprávali o nejakých takýchto, že informácie vám odovzdávali, keď ste boli u tých 
partizánov.... Spomenuli ste pána Fischera.  

Fischer... Ako sa volal ten doktor? On bol vlakvedúci v Sabinove. ... Otázka je, že ona mi posielala 
ten telefonický toto, s ňou som telefonoval, no a ešte ste sa potom ďalej pýtala...? 

Pýtala som sa na toho pána Fischera, lebo toho ste nám minule, keď sme tu boli, toho ste 
spomenul. Ku konci rozhovoru. 

Ale čo ste... čo tam je o ňom? 

Tiež sme sa rozprávali o tých vlakoch a o tom, že ako vám poskytovali také správy, informácie, 
že kedy aký vlak príde. A vy ste spomenuli, že nejaký pán Fischer bol v Sabinove a bol 
vlakvedúci.  

No tak to je, viete... Fischer, to... to bol Čech tiež. To bol tiež Čech. No tak to ja som mal s ním nejaké 
také... 

Hm.  

Už sa mi to... ne... ne... nezaplo.  

Hm. A koľko takých vlakov ste videli? Koľko takých vlakov bolo? Alebo pri koľkých ste vy 
boli, osobne? 

Vtedy tam boli dva. Jeden bol náš a jeden bol maďarský.  

Hm. To bolo v ten istý deň, tam bol aj maďarský, aj náš?  

Áno.  

A do toho nášho, kto tam nastupoval, koho tam dávali? 
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Tam nikto nenastupoval, to bolo plné ľudí.  

Tam už boli ľudia v tom vlaku? 

Tam už boli. 

Hm. 

Ľudia. 

A kto boli tí ľudia? 

No to sme... to boli aj zo Spišskej Novej Vsi, aj z Prešova i z Košíc, no... A podobne. To neboli len zo 
Sabinova, dajme tomu.  

A tí, ktorí tam boli zo Sabinova, poznali ste niekoho? 

No tak iste, že som poznal, ale ja už vám nebudem mohol toto povedať. To ne.  

A zo Sabinova ľudí, videli ste nastupovať do vlaku? Vtedy, keď ste tam boli? 

Do vlaku nie. Nie, to som nevidel.  

Hm, hm. Tak ako ste vedeli, že tam boli aj zo Sabinova ľudia? 

Aby sme to nejako nie toto... Tam boli aj... aj Maďari, ktorí hovorili aj po slovensky, no. Takže takým 
spôsobom.  

Oni vám povedali, že odkiaľ sú? Ste sa ich pýtali? 

Hej. Ermenházy.  

Ermenházy? 

Hej.  

Čo to znamená? 

To je človek... to je... to je,... to je mesto.  

Mesto v Maďarsku? 

Hej, to odtiaľ že sú.  

Aha. A tí, ktorí boli zo Slovenska, s tými ste sa tiež rozprávali? 

Áno, s niektorými.  

Hm. A vraveli ste, že tam boli nemeckí vojaci, boli tam aj nejakí gardisti? 

Ne... boli na stanici. Boli... na stanici. Oni mali tuná dajaké také kríže, ako to niekedy gardisti nosili. 

Hm.  

Tak podľa toho+ aj oblek mali gardistický, no tak to tak. Ten Fischer mi nejde do hlavy. To je človek, 
ktorý... Nemôžem si spomenúť toho. Zo Sabinova...  
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A pán Šmídl, keď ste boli pri tých... pri tých vlakoch s tými väzňami židovskými, ste vraveli, že 
to boli židia. Vraveli ste, že ste nevideli, že by mali označenia. Že ste nevideli do vnútra do tých 
vagónov, či dalo sa vidieť do vnútra do tých vagónov?  

V určitom... v určitej dobe aj Nemci otvorili dvere.  

Hm.  

Takže nielen tie okienka, ale aj dvere boli otvorené. A to za to to bolo vidno.  

A čo ste videli vnútri? 

To tak videl som ľudí. Videl som hromadu ľudí a boli tam takí, ktorí aj vedeli po slovensky. No tak... 

A títo mali...? 

Pýtali... 

Pýtali? 

Pýtali vodu hlavne a niečo jesť.  

Hm. A títo mali tie židovské označenia? 

Áno, mali.  

Hm. A koľkokrát ste boli takto na tej stanici? Pri tých vlakoch? 

Raz. Raz som bol.  

Hm. A to vás poslali tí z tej vašej skupiny, ako aby ste tam išli? 

Áno, áno.  

Hm, hm.  

Hej, to boli tí...  

A to, čo ste nám spomínali, že ste ešte videli nejaké vlaky, ktoré išli...? 

To bolo ešte, keď som chodil... 

Keď ste chodili so svojou, potom budúcou manželkou.  

Áno. To bolo, lebo sme boli blízko, oni tam bývali blízko. 

Hm.  

Viete. 

A to bolo ešte pred tým, ako vy ste sa museli skrývať? 

Než na od... to sme spolu ešte chodili.  

To bolo pred tým, než vás deportovali do lágru? 
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Áno, áno, rozhodne.  

Hm. A vtedy ste koľkokrát tie vlaky videli, koľko takých vlakov išlo?  

To môžem vám tak povedať, že nešiel vlak za vlakom, ale určitej... denne, určité vagóny išli.  

Hm. 

Že koľko ich bolo, alebo čo, to som nepočítal. Hej, nie.  

Tak aspoň približne, koľko to asi trvalo, či to bolo niekoľko týždňov po sebe, alebo niekoľko 
mesiacov? 

Ja som tam za manželkou nechodil... len jeden deň, dajme tomu, viete, takže. Ostatné dni ja som 
pracoval. Takže ja som tam nechodil, ja tam bol... prišiel som na rande po obede v nedeľu, tak sme 
spolu boli a videli sme, že to spolu idú Maďari.  

Hm.  

No a kričali z toho... kričali z toho vlaku. Po maďarsky kričali. To viete... 

Spomínate si, čo kričali? 

No tak aj akého ko... Že to sú Maďari, to je samozrejmé, to som vedel, no. A koľko ich bolo, tak to 
tak nemôžem povedať, hej, a... a... Ešte som hovoril jej, ako mojej bývalej... totiž no... no... že... že 
hovorím: „No ešte to aj možno na mňa padne,“ že mňa budú tiež takto aj to... vláčiť.  

Hm.  

No, tak to tak.  

A vy ste keď chodili potom s tou svojou budúcou manželkou, už ste boli u tých partizánov? 

Ja som bol v lese, na jednej strane sme boli my, na druhej strane v lese išli nemeckí vojaci, s vozíkom 
takým a kôň, kone. A oni nás nevideli. Oni išli tam na tie Kríže.  

Hm.  

Lebo tam už neboli tí partizáni, lebo oni odišli do Banskej Bystrice. Tak oni jednoducho išli, oni sa 
nemuseli pozerať, oni už videli, že tam nikto nie je, taký, ktorý by im mohol... No ale my sme im 
mohli, ja som granáty mal, ja mohol im hodiť granáty a... a... a bolo by to toto, ale prišlo by zase len 
zle. Viete, to je, no... Ja som také veci... ne, ne... nerobil.  

A ako ste sa dostali k tejto protifašistickej skupine, k tým partizánom? Ako sa to začalo celé? 

Ja som spomínal toho... tej obce aj meno som hovoril, že on je jeho, jeho ako rodina, že je 
v Bratislave... Židovský... 

Pán Židovský, áno. To bol kto? 

Židovský, to bol človek, ktorý mal... liehovar, on robil s liehom, on robil pálenky a takéto všelijaké 
veci. Ale robil to v Sabinove. Ale býval tam... ako sa to tam volalo?... Jastreb.  

Hm.  
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Šarišský Jastreb (Šarišské Jastrabie) to sa volalo. A tam bola aj so mnou manželka a tak sme sa odtiaľ 
dostali k tým... k tým partizánom. Cestou toho Židovského.  

Hm.  

Tam vtedy nebola cesta, do tej obce z hlavnej, tam cesta nebola. Tá je až teraz, no a to sa išlo buď na 
bicykli alebo peši. Cez taký vrch sa prešlo, dostali sme sa do tej obce a ja už som vedel, kde on je, 
ten... A to celá obec bola taká, že to boli proti Nemcom.  

Hm.  

Takže to môžem podotknúť, že... že tá obec sa zaslúžila, pretože bola činná... činná ako, hej. Tak, tak, 
tak... No tak tak som sa dostal tam. A ona bola so mnou, hej. Áno, ona... potom sme sa vrátili a ja som 
išiel robiť a ona zase bola doma.  

Potom ste sa vrátili do Sabinova?  

Nie, manželka sa vrátila do Lipian, ona bola v Lipanoch a ja som išiel potom do Sabinova.  

A v Sabinove ste potom pracovali, mali ste stále tú svoju...? 

To bolo ešte vtedy... 

Tú svoju dielňu?  

Keď som... áno, pracoval.  

Hm, hm. A to bolo v tom čase, keď vás aj poslali na tú stanicu, za tými vlakmi s väzňami? 

To mohlo tak asi byť.  

Hm.  

Že som mal možnosť zistiť, kto tam vlastne je a čo... koľko, alebo čo... 

Hm. Hm, hm.  

To jeden s druhým, viete, to je... to je, to je ťažko tak... 

A čo ste tam vtedy zistili? Boli tam dva vlaky? Koľko tam bolo tých vlakov vtedy? 

No vtedy na tej stanici. Tak tam boli dva, nie? Maďarský... No počkajte, aby sme neurobili dajakú 
somarinu. Maďarskí tam boli, sto percent, maďarskí boli. A teraz otázka je, či tam aj boli naši. Asi 
nie. 

Hm.  

Asi tam neboli. Tí boli až vtedy, keď ja som išiel. 

Aha. Hm, hm.  

Vidíte, ako to ja musím rozmýšľať? 

Musíte si to aj vy tak zrekonštruovať, to je samozrejmé pochopiteľné.  
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Viete, to... to je... to je hrozné, viete, to sú roky. 

Hm.  

A ešte, že mi to klape v hlave, viete.  

Tak ja iba zopakujem, že či som tomu dobre porozumela – takže vtedy, keď ste boli v Sabinove 
na stanici zistiť, že čo sa deje, aká je situácia, bol tam ten maďarský transport. Áno? 

Bol.  

A vy ste videli ten vlak prichádzať? 

Áno, áno.  

Hm. Prišiel vlak a zastavil na stanici...? 

Hej.  

V Sabinove...? 

Pretože oni museli... to je veľká stanica v Sabinove, tak museli sa dozvedieť Nemci ako ďalej, či 
môžu ísť, či nie. Lebo je za tým Lipany, a keď Lipany, tak potom už sa ide Orlov – Čirč, a tak ďalej. 
Dukla... nie Dukla, ale... 

A do Poľska.  

Hej, do Poľska.  

Hm, hm. A videli ste vtedy ten vlak, aj ako odchádzal? 

Nie. Ja som ho nevidel už.  

Vy ste odišli zo stanice skôr už...? 

Ja som zistil a odišiel som preč.  

Hm. Spomenuli ste pred chvíľkou, že tam boli na tej stanici aj gardisti. 

To oni boli v tom prípade, že oni zháňali, keby videli dajakého takého čo toto, tak že by ho zobrali. 
Oni mali tam takú starosť inú, ako... ako vtedy oni, viete.  

Hm, hm. A koľko ich tam asi bolo, tých gardistov vtedy? 

Zo začiatku tam boli asi štyria a potom ich bolo tam viacej. No, to tých štyroch možno by som vedel, 
ale neviem, neviem si spomenúť... Pristáš...  

Pristáš sa volal ten jeden? 

Pristášových...  

Hm.  

Tí tam boli, Pristašovci.  
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Viacero Pristášovcov? 

Tam... oni boli traja... traja bratia. Oni boli traja bratia, jeden bol vo Veľkom Šariši a ostatní 
v Sabinove.  

Hm. 

No a oni odišli potom neskoršie odišli do Bardejova, tam sa zamestnali tam, kde tie topánky robia, 
a že by mali pokoj, lebo ľudia vedeli o tom, že oni sa veľmi... že boli veľkí gardisti.  

Hm. Koľko... spomínate si, koľko tam bolo vagónov? Čo ste zistili, koľko vagónov išlo v tom 
vlaku?  

Ľudí koľko bolo? 

Vagónov, vlakových, koľko asi? Tri? Štyri? Desať? 

Keď som sa ja pozeral, tak tam bol len jeden.  

Hm.  

Ale chodili tam furt, jeden za druhým. Tam chodili viacerí za celý deň. Ale to už ja neviem, to... to len 
som počul a ja hovorím, že ako viac ich bolo, ktorých odviezli do Poľska.  

Viacej vlakov, áno? 

Viac vlakov.  

A vy keď ste tam boli, bol tam jeden vlak? 

Áno.  

Ale ten vlak mal asi viacej vagónov... Vlakových, tých nákladných, čo ste vraveli, hej? 

To je možné, to je možné, to nebol jeden vagón, to bolo aj viacej.  

Hm.  

To je veľmi dobrá pripomienka.  

Cha, cha... A vy ste vtedy vedeli, že kam ten vlak ide? 

No to... Viete, to je zas... to zas musím... Človek, ktorý bol v Rusku, Rusku mal za ženu a vrátil sa 
a prišiel do Sabinova... a on mal aj fotky. Potom mu ŠtB mu to zobralo, aj mne zobrali tiež, ja som 
mal tiež tých gardistov na fotografovaní. A on... a jeho... no... čo som s ním chcel... nechcem sa... 
Musíme sa trošku dozadu dostať. Otázka... 

Pýtala som sa iba, že či ste vedeli... 

Áno.  

Kam ten vlak ide, s tými židovskými väzňami.  

Ináč sa o tom hovorilo. Tam, kde som sa pohyboval, že... aj ten útvar, u ktorého som sa ja... bol 
členom, že transporty pôjdu z Maďarska do Poľska, že to všetko ide pod plyn alebo... na zničenie.  
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Hm.  

To... toto som sa dozvedel. Takže viac k tomu nemôžem povedať.  

Hm, hm. Ešte mi nie je celkom jasné, že či ste videli deportácie tých vašich sabinovských židov. 
Tých ľudí, ktorí žili v Sabinove... 

Áno.  

Mali tam tie svoje obchody a boli zo Sabinova aj oni vyvezení. Mali ste možnosť toto vidieť?  

Nie.  

Hm.  

To som nevidel, to som nevidel, ani tú pani Bázlerovú som nevidel, že bola zobratá.  

Hm. 

Takže toto nemôžem potvrdiť, ale samozrejme, keď brali židov, no tak brali aj tých mladých, starých, 
alebo takých celkom už zrelých na... na toto... na chorobu... chorých. No, tak to tak.  

A čo sa stalo, že aj vás vlastne zatkli a vy sám ste boli deportovaný do toho lágru? 

Ja som spomínal dvoch ľudí, ktorí... mňa mali ľudia veľmi radi... niekto... nikto nebol proti mne. 
Žiadny Slovák proti mne nebol. A títo dvaja ľudia sa postavili proti mne a tí ma udali.  

To bol...? 

Kopčák. 

To bol ten Kopčák, hm. 

Hej. Kopčák a... a... ďalší, čo bol mestský gazda.  

Hm.  

Ten mal na starosti... no mestský gazda, ten...  

A tí vás komu udali? 

Neviem, neviem. Ja, ja toto neviem, komu to oni... oni hovorili: „S tým Čechom urobíme poriadok!“ 
A keď toto povedali, to znamená, že išli za tou vecou oni a oni to dosiahli. Oni mi... oni mi závideli, 
že ja prosperujem, že ja robím, rozumiete.  

Hm. 

Pre mňa úrad... jeden, druhý... potrebovali ma. Oni bezo mňa nemohli byť, lebo som musel čistiť tieto 
písacie stroje, musel som im opraviť a podobne a podobne. Mne tam mal každý veľmi rád.  

Hm.  

Aj dnes. Prídem do Sabinova, tak som Sabinovčan. To všetko ma má rado, ľudia: „Pán Šmídl, ako sa 
máte? Prosím vás, ako to, ja myslel, že už ani nežijete...“ hej? A podobne a podobne... 
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A čo sa teda stalo, vás prišiel niekto zobrať, prišiel vás niekto zatknúť? Alebo ako to prebehlo? 

Gestapo, to má... to má na svedomí takú prácu, že to len vyšetruje, to len zháňa, vyšetruje, čo druhý 
povie. On nevie o tom, kto ten človek je alebo ja. Ale oni povedia: „Ten... Toho treba dať preč...“  

Hm. 

To je práve to zlé, že... že ne... tu sa nedbalo o to, že by povedali pravdu, že: „My toho človeka 
potrebujeme, lebo on nám aj písacie stroje... nielen čistí, ale i opravuje. A aj iné takéto zariadenia, tak 
my ho potrebujeme. A my proti nemu nemáme žiadne žiadosti, ktoré by sme od neho žiadali. On je 
slušný dobrý človek, ktorý pracuje a on si so svojou prácou zarába, aby mohol žiť...“  

Hm. A ako ste sa dostali do toho lágru? Prišli pre vás nejakí vojaci, alebo žandári, gardisti, kto 
vás zobral? 

Kto ma zobral? 

Hej.  

No... to bol Nemec, to bol Nemec, ktorý... následkom tých dvoch ľudí, ktorí boli proti mne, sa museli 
asi informovať že ako čo a oni potom prišli a mňa zobrali.  

Nemec prišiel pre vás? 

Nemec prišiel pre mňa a ma zobral. A ja som sa dostal do takého domčeka vpravo, ako je... ako... to 
už dnes neexistuje, tam som bol celú noc vyšetrovaný, hej, a... 

A Nemec bol nemecký vojak, ktorý pre vás prišiel? 

Nemecký, hej.  

Mal uniformu, alebo čo? 

Ale bol tam Slovák, ktorý mu prekladal. 

Hm. Takže potom vás vyšetrovali. 

Vyšetrovali, furt ma len vyšetrovali a furt mi dávali, že zbrane dajaké a tak ďalej. No, čo mám 
povedať, zbrane sme odtiaľ zobrali. Ja som zbrane... čo som mohol, tak som dával partizánom. Ešte 
keď boli tam. Že neodišli na západ. No a toto ma posadilo, to ma... 

A vraveli ste, že... 

My sme išli, bolo... sa rozpadla armáda; a teraz tým, že sa rozpadla armáda, každý išiel – či bol vyšší 
dôstojník, či nižší, či čo – každý išiel svojou cestou a my sme... boli, boli tam zbrane, no tak 
samozrejme, že sme nenechali to tam. Lebo boli takí, ktorí... ja by som si toho býval nevšimol. Ale by 
hovorili: „Tak aký ty si? Ty nejdeš pomôcť partizánom?“ a tak. A ja som musel ísť a dať tie zbrane 
tam. Hej, no. Takže to, to je taká situácia. To je ťažko prežívať toto.  Pretože, to je veľmi ťažko.  

Keď ste... Keď vás viezli do toho lágru, ste spomínali, že v tom istom vlaku... Keď vás 
transportovali, že tam vo vlaku boli aj tí... 

Tam boli len Slováci.  
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Tí iní ľudia s vami... 

Len Slováci.  

Spomínali ste, že tam boli aj nejakí židia.  

Nie.  

Vo vlaku nie? 

Tí boli v druhom.  

V druhom, aha.  

V druhom.  

A ten... ten išiel nejako...? 

Lebo za nami išiel druhý, bol pripnutý. Viete... 

A ako ste vedeli, že sú tam aj židia? V tom druhom vlaku? 

To je jednoduchá vec. Čo mám k tomu vám povedať? Ako som vedel, že...? Vedeli sme, aký majú 
smer, že idú do Poľska. A sme vedeli, kto do Poľska išiel, tak ten sa nevrátil.  

Hm. Hm. A vy ste odkiaľ išli, odkiaľ vás viezli, z akého mesta, z akej stanice? Kde ste nastúpili 
do toho vlaku? 

V Prešove. Ja som bol v Sabinove vyšetrovaný, odviezli ma s autom Nemec do Prešova a v Prešove 
ma dali do... no... ako sa to? Do väznice ma dali v Prešove, kde ma tiež vyšetrovali, ale prv než ma 
vyšetrili, tak ma dali na vyšetrenie na ulici... to bola... Ja som bol vzatý ešte s tým Nemcom, čo ma 
viezol, tak som bol vzatý do Prešova, a oni ma tam vyšetrili, ale bolo to práve dvanásť hodín, takže 
ma dali do pivnice, aby som neutiekol. Viete, ako to bolo, myši boli, potkany... to... to... No. A teraz 
ja som tam čakal, až oni sa naobedujú, tak potom dvaja dôstojníci, ktorí neboli zlí, jeden z nich bol 
výborný, no. Ale ako so mnou išli tak zabudli... zabudli, že nezobrali náboje. Náboje, no revolvery 
nezobrali, tak ten tomu hovorí, že aby sa vrátil, že nemá nič. Rozumiete, no tak toto... no tak ten 
priniesol a mi hovorí: „Emanuel, Emanuel,“ a ja som mu dobre rozumel, že, „teba je škoda, Emanuel, 
lebo ty tam pôjdeš, kde všetci.“ A tak sa stalo. Bol som tam daný potom v tom, v tej nemocnici... nie 
nemocnici, ale toto. A to už dnes, dnes už to nie je, tam už je pomník teraz, v Prešove. 

Hm.  

A, lebo to bolo bombardované, z Brati.... z Bardejova. Z Bardejova prišli Rusi, bombardovali. No, tak 
keby som bol býval počkal trošku, tak som sa nedostal. Lebo by bývalo... oni by bývali už utiekli 
a nás by nechali.  

Hm.  

Ale oni nás... no... oni nás naládovali do tých vagónov a nás zobrali. Ináč by som sa z toho býval 
dostal jednoducho. Hej... Aj jeden... aj jeden pán farár tiež tam bol s nami, tak on sa zachránil. 

Hm. Farár bol s vami v tom vlaku? 

On bol nie vo vlaku, ale bol tam, kde bola tá väznica.  
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Jaj, hm.  

Hej, no. 

A ten vlak, vy keď ste prišli, tak ten vlak odchádzal z Prešova, alebo prišiel do Prešova a vás iba 
naložili do vlaku?  

Hneď to vám poviem. Tam sme boli týždeň, ja som všetkým, ktorí boli, robil náladu. Ja hovorím: 
„Keď sme tu, už či tak, či tak...“ Tak hovorím, „Čo ty si bol?“ – hovorí, „Kováč...“ – „No tak nám 
niečo povedz, ty vieš, ťa obdivujem, ako ty vieš s tým kladivom a ako ty vieš... to... skrátka urobiť 
niečo, že to dáš do ohňa a potom to vytiahneš,“ a to... No, a potom zas tam bolo druhý, a tak... tak 
sme... ja som ich takto bavil. Ja som nebol človek, ktorý by sa býval ako... od... odrobil... ja som 
snažil sa pomáhať.  

Hm.  

To je vo mne... to je vo mne, ja za to nemôžem, ja mám rád človeka, ktorý je statočný, ktorý je 
kľudný, rozvážny a robí... nerobí nič proti človeku. Naopak chráni človeka, no a takých je málo, málo. 
No tak to sme ostali, že ako ja som, no... No tak oni potom prišli v noci, naládovali nás všetkých do 
toho vagóna a odviezli nás do Pr... v Prešove to bolo, na stanicu a zozadu, aby to nikto nevidel, nás 
z toho auta dali do... do vagóna. No to už je koniec tej cesty, ktorá... ktorá potom... 

Hm.  

Išla... 

Tak koľko vás takto išli z toho Prešova vtedy?  

Koľko nás bolo? 

Koľko? Okrem vás, koľko tam ešte bolo ľudí? 

No...  

Tak približne. 

Je pravda, že... že... oni ešte potom dodali, ale... lebo aj tých Nemcov, čo sa za Slovákov... 

Hm.  

Ale bolo nás úplne plno, úplne plno.  

Hm.  

Že sme nemohli ani sa tak otočiť, ani nič.  

Hm.  

Tak to bolo. 

A aký to bol vagón? 

To boli vagóny, ktoré vozia ošípané a... 
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Hm.  

A tak ďalej, no. 

Hm, hm. A potom, keď ste sa vy dostali do toho lágru, ste spomínali, že dostali ste aj také 
označenie. 

Áno. 

Že partizán. Vraveli ste, že červený bolo partizán, dobre si to pamätám? 

Áno, takto bol vingl, tu širší a tam nižší, hej? 

Hm. Taký trojuholník, áno? 

Tu bolo číslo „11809“. A bol... keď som sa hlásiť, každý sa musel hlásiť denne niekoľko razy, tak 
z akého bloku. Lebo to boli bloky, prvý, druhý, a tak ďalej... a z ktorého bloka... 

Hm.  

Boli tam takí, ktorí boli zlodeji, takí vražedníci a neviem čo, medzi nami, tak tí boli zvlášť.  

Hm.  

Tí boli zvlášť.  

A tí tiež boli nejako označení? Ináč, ako vy? 

Oni niektoré mali iné vingly. 

Hm. Akí tam boli väzni ešte s vami? 

Tam boli všelijakí... toto... ja neviem, teraz vám povedať, že či to označenie mali druhí inakšie, ako 
my, alebo čo, ale niečo bolo iné. Niečo bolo iné. Podľa toho sa poznalo, že toto. Boli aj takí, ktorí 
mali na chrbte vzadu, mal... biela tam bola táto a červená tam bola, že ho môžu streliť v prípade, že on 
toto, lebo bola trať... Bolo tam elektriky, to bola elektrika všade, pod elektrikou to bolo. Takže tam ste 
sa nemohla oprieť niekde, áno. To bolo všetko pod elektrikou. 

Hm, hm. Okrem Slovákov tam boli aj nejaké iné národnosti?  

To... to neboli... to neboli národnosti iné už, to bola len taká, ako som spomenul, praví Slováci aj tí, 
ktorí prišli zo Spišskej Novej Vsi alebo skadiaľ, a to boli takí, ktorí sa hlásili k Nemcom, ale potom 
ich nezobrali. Tak oni ostali ako Slováci. A tí išli s nami. 

A v lágri keď ste boli... 

Prosím? 

V tom lágri, keď ste boli. 

Áno.  

V tom Ravensbrücku, boli tam okrem ľudí zo Slovenska aj nejakí iní väzni? 

Či tam bol kto? 
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Boli tam napríklad židia? 

Tam neboli, tam nie, tam neboli.  

A väzni z nejakých iných krajín tam boli? S vami? 

Či tam boli...? 

Väzni v tom lágri z nejakých... ,lebo vás priviezli zo Slovenska, boli tam z nejakých iných krajín 
ešte ľudia s vami? 

No boli tam aj Francúzi, boli tam aj... s tým som sa ja rozprával, s tými Francúzmi, to boli tí, ktorí išli 
proti Hitlerovi do Francie... proti... proti armáde nemeckej.  

Hm.  

Ale Nemci ich zatkli tam.  

Hm.  

Takže z toho nebolo nič. No... No a potom boli aj Američania, boli tam aj Angličania, hej, boli... 

Hm.  

Dostali sme také balíky... boli také balíky, ktoré mali... jedlo všelijaké, väčšinou tak, ako to oni robili, 
že tam ste mali hotové veci, lenže Nemci nám to zobrali pre seba, oni nám to nedali. 

Hm.  

No... A potom sa to Červený kríž dozvedel, tak prišli s Červeným krížom a s autom nákladným 
a privezli nám znova tieto veci.  

Hm. Teraz ste spomínali v tom lágri, že niektorí väzni mali na chrbtoch... 

Áno.  

Také akoby, ten terč, áno takí... 

Áno, áno.  

Že mohli ho zastreliť aj. 

Áno, áno.  

Videli ste vy, že by tam boli niekoho zastrelili takto? 

No to som nevidel, ale videl som tam Sabinovčana, ktorý utiekol, nejakým spôsobom sa dostal von 
a priviezli ho nazad. Už bol zamestnaný u nejakého takého, čo boli takí tí páni, takí nejakí... tak mali 
tam aspoň silu, hej. Že mohli... že môže im tam niečo urobiť. A on... on mal toto na chrbte, keď ho 
zobrali naspäť. Oni ho zobrali naspäť, ale tak, že on sa vrátil potom. On sa vrátil, ale máločo žil. On 
bol veľmi, veľmi zničený.  

A čo ste spomínali, že ste boli na tom Pochode smrti.  

No... 
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Z lágra, že teda museli ste ísť peši. Hovorilo sa tomu Pochod smrti. Spomenuli ste, že takí, ktorí 
nevládali chodiť, že tých zastrelili a nechali ich tam aj ležať, len tak. 

Áno.  

Také ste videli takú situáciu?  

Videli sme, že... čo oni robia. Videli sme, že „Pif!“ a ho strčili tam do priekopy. On bol v priekope... 

Videli ste, ako zastrelili niekoho tam? 

Hej, hej, to bolo... v priekope to bolo vidieť. Potom, že tam je cho... cho... ten človek.  

Hm.  

Hej.  

A to zastrelili takto niekoho z toho vášho lágru? 

No to by som ani snáď... no hej, bolo, boli to, lebo bolo veľa našich Čechov, aj potom ženy boli, staré 
ženy, nevládala ísť.  

Tam, kde ste boli vy v lágri boli aj ženy, boli väzenkyne? 

Lenže tam bolo tak; tam bol druhý láger, to nemal styk. Muž a žena, neexistuje. To tam nebolo. Tam 
bol jeden... on je... ale už zomrel. Ktorý pracoval v krčme, keď sa vrátil. Tak on bol v sklade. On 
napríklad, mne tam jeden vojak ukradol topánky a ja som chodil bosý. No a tento potom išiel a mi na 
vlastný svoj život zobral tie topánky, takto okolo seba a mi doniesol tie topánky.  

Hm.  

Takže tam bola taká partia. 

Hm. A čo ste tam museli robiť? Ako tam prebiehal taký bežný deň v tom lágri? 

Hneď prvý deň nás odviezli na určité komando, to sa tak hovorilo. Čo sa tam robilo? Tam sa rezali 
stromy, robilo sa... to sa musel vybrať aj ten spodok a sa planírovalo. A robili sa nové baráky pre tých, 
ktorí za nami majú tam prísť. Takže oni sa pripravovali Nemci na to, že oni zvíťazia, no a že aby 
ďalších ľudí, ktorí prídu mali kde dať.  

Hm.  

Tak to bolo takto robené. A pri tom nás tam bili.  

Bili vás? 

Pri tom nás tam bili. Ja som sa dostal do jednej továrne, to sa išlo mimo toto... a tam to bola továreň 
na lietadlá a ja tu vŕtam s vŕtačkou... tam bolo treba dať aj nity...  A on mi hovorí, jeden Čech prišiel, 
ktorý už tam dávno bol zamestnaný, a on mi hovorí, tak keď si urobil desať dier, tak tam dáš len dva 
nity. A ja hovorím: „Však to je sabotáž!“ – „No to je samozrejmé! Však na to si tu!“ hovorí: „Musíš 
robiť sabotáž!“ No, tak som tam náhodou nebol dlho, tak som išiel na iné komando. 

A urobili ste tú sabotáž? 
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A tam som zase robil toto, čo som spomínal. Sa kopalo, robil sa toto... skrátka stromy sa vyberali 
a robilo, no... A nakoniec som sa dostal... ale to bol jeden týždeň, som spomínal tú Nemku. Že ona... 
sa bála, že ju zoberú do koncentráku, že robí sabotáž. A ja som jej pomohol s tým, že som opravil ten 
písací stroj. No a tak som sa dozvedel že tam je aj generálny štáb.  

Hm.  

To všetko už máme. No... Tak ja som to tam preštudoval všetko.  

To bol veľký láger, že? Lebo ste hovorili... 

No potom som sa dostal na... Nemec, ktorý mal obchod s hodinami a príslušné veci, tak mu zobrali 
obchod aj s vecami a ho dali do koncentráku. Ten bol s nami. Druhý bol Poliak, ktorý elektriku vedel. 
Ten robil elektrické veci. Takže boli sme Čech, Poliak, Nemec, Rus. A toho Rusa potom dali preč.  

Hm.  

Preto, že... no tam sa išlo proti Rusku, že. Tak my sme toto mali za úlohu, že sme mali... tam boli 
dieselové motory, denne bolo dajme tomu trikrát, štyrikrát bolo toto... bolo bombardovanie... Tak 
potom oni nám povedali, ako čo, no... Takže sme tam pracovali ako v tejto dielni, by som povedal. To 
vlastne nebola dielňa, to bol Wasserwerk, továreň... Wasserwerk... To bolo... 

Excuse me? 

Possible… he can…  

Hm.  

To bol... no vodáreň. Wasserwerk, to je vodáreň. Ale nám tam robil jeden taký mladý Nemec veľké 
veci. Išiel a postrieľal nám tie skúmavky, kde ukazuje výšku vody.  

Hm.  

A my sme museli stále dávať nové toto. Ale prišiel jeden dôstojník a hovorí: „Ja chcem s vami dobre 
porozprávať, nebojte sa nič. Povedzte, čo tu vidíte?“ Tak sme povedali. Okamžite, ten Nemec, čo tam 
toto robil, opitý a to... toho dali na front a on prišiel tam.  

Hm. 

On tam prišiel. A on bol továrenský majster. On robil v Poľsku jednu továreň, tam pracoval a potom 
keď už to Nemci odchádzali, ustupovali, tak jeho potom dali tiež do lágru... tam, kde sme my boli, 
hej.  

Hm.  

No takže toto mám takéto... 

Máte... 

A ešte chcem jednu vec povedať, a potom on tak hovorí... boli debny a v tých debnách boli tie 
najkrajšie veci. Či sa to týkalo nejakého takého... no... Nemci robili si také tie lepšie... si robili nie na 
pamiatku, ale také, aby mali doma dobré veci. Tak prišiel k nám rotný, rotmajster, Nemec a hovorí: 
„A vy ako to tu robíte?“ Tak hovoríme: „Nakladáme na auto,“ a hovorí: „Žiadne nakladanie, vy to 
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váľajte po schodoch dolu...“ A ja hovorím: „Však to je sabotáž, to sa všetko rozbije!“ – „Nech! Keď 
domov prídu, nech to majú doma rozbité všetko!“  

Cha...  

A tak sme museli robiť.  

Môžeme si teraz urobiť...? 

No! 

Prestávku? 

Môžeme.  

Môžeme? Dobre, takže urobíme si krátku... 

... 

Jednoduchá je to... 

Dobre. Už nám beží kamera, takže budeme pokračovať. My máme ešte... už to bude naozaj len 
chvíľočku. Máme dve otázky, ktoré by sme si s vami chceli ešte vyjasniť.  

Zlepšiť... 

Zlepšiť, presne tak. Jedna sa tyká toho, čo ste nám rozprávali o tom, ako ste dostávali 
informácie o tých vlakoch. Že kedy aký vlak príde, odkiaľ... To ste nám hovorili, že vám... Mali 
ste takú spojku, tú pani Anastáziu v Bratislave, ktorá vám... telefonicky ste sa s ňou spojili a ona 
vám dávala informácie. Keď sme sa spolu rozprávali minule, tak ste vraveli, že ste mali niekoho 
aj v Košiciach. Takéhoto, čo vás informoval, čo vám podával informácie o vlakoch. Spomínate si 
na to? 

Nepo... ja už si nepamätám.  

Nevybavuje sa vám v Košiciach nikto taký? 

Ja už sa na to nepamätám... 

Hm. Ale teraz ste si vybavili tú... 

Muselo by to... bolo by to dobré, hej? 

No to sú vaše spomienky, takže možno, že sme niečomu aj tak neporozumeli presne, pri tom 
minulom raze, že to možno nebolo v Košiciach, ale bolo to v Bratislave, lebo teraz ste spomínali 
tú pani z Bratislavy... 

Tak tú... to... to bolo v Bratislave. 

Áno. Ona bola v Bratislave. 

Áno.  

Hm.  
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Áno.  

A v Košiciach ste teda mali tiež niekoho takéhoto? 

Ne.  

Hm. Takže to bola tato pani z Bratislavy, ktorá vám....? 

Tá to bola. 

Aha, hm. A minule, keď sme tu boli, prvýkrát, keď sme sa stretli, tak ste nám spomínali takú 
príhodu, situáciu, že ste išli do Košíc, alebo niekam ku Košiciam nakupovať nejaký materiál. 
Pre tú vašu dielňu opravárenskú. A videli ste tam nejakú streľbu.  

Čo som videl? 

Streľbu, ako strieľali po ľuďoch.  

Na ľavej strane je taký kopec a tam prechádzali židia a oni strieľali na tých židov.  

Kto na nich strieľal? 

Nemci. Počkajte... Nemci, Nemci. Nemci tam strieľali.  

Akí to boli Nemci? Vojaci nemeckí? 

Hej, hej.  

Hm. A ako ste vedeli, že strieľajú na židov? 

Ako som...? 

Vedel, že strieľajú na židov? Že tí ľudia, na ktorých strieľali, boli židia.  

To bolo... to už ja som sa potom dozvedel. To ja som sa potom už dozvedel.  

Hm.  

Lebo tam nebola taká cesta, ako teraz, tam sa išlo tak, viete. Hore. A tam sa autom ťažko dalo ísť, do 
Pre... do no... ako sa to volá, to...? Do Košíc.  

A od koho ste sa potom dozvedeli, že to boli židia? 

To niekto... niekto mi to hovoril. Ja som tam myslím hovoril, že ja som to videl. Že ja som bol tam... 
ja som bol tam v tomto, ale... ale to nebolo takto. Že som mal v Košiciach známeho, čo mal tiež takú 
dielňu, tak sme spolu rozprávali. A on mi asi toto povedal. Nielen povedal, ale... povedal, že tam 
strieľali toto. Že tam strieľali pre... pre... pre židov.  

On vám povedal, že videl, ako strieľali na tých židov? 

Hej, hej.  

A vy ste to teda nevideli? Alebo aj vy ste videli, ako strieľali? 
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E... tuto chytilo, tak... dobre... Ďakujem... Teraz neviem, nechcem sklamať. Či ja som to tam videl... 
Nie. Ja som to nevidel.  

Hm.  

Ale mi tam hovorili druhí ľudia, tak to bolo.  

Hm. 

Lebo... musíte si myslieť, že... že ja chcem, aby bolo všetko dobré, viete. A ja nechcem, niečo takého 
povedať, čo nie je pravda. To... 

Takže teraz sa vám vybavilo, že vlastne tú príhodu ste počuli od toho... 

Áno.  

Od toho vášho známeho... 

Hej, hej.  

Kolegu, spolupracovníka... 

A on mi hovoril ešte a ja som potom išiel a ja som sa len pozeral.  

Hm. 

Ale to už nebolo to, viete. 

Áno.  

No.  

Takže vy, keď ste tade prechádzali, tak ste sa pozerali na tie miesta, ktoré on vám popísal? 

Áno, áno. Áno, to bolo tak.  

V tom rozhovore... Tak... 

Máte tam to meno, pani?  

Ktoré meno? 

Ktoré meno? 

Tam... meno... 

Nebolo to meno, nehovorili ste meno.  

Nemohla sa spojiť?  

Nevolala som.  

Môj syn, on by... 

Zistíme to o tej tlačiarni, áno? 
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On by povedal, viete, syn.  

Skúsime zistiť, lebo vidíme, že vy by ste si tiež radi spomenuli na to meno, že stále nad tým 
uvažujete. 

Áno, áno.  

Ale kým zistíme, že ako sa ten pán volal... 

Áno.  

Ja by som vám medzi tým chcela veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor.  

Nemáte... nemáte čo. 

Lebo... a vy... 

Zač.  

Toľko ste nám toho povedali a sú to naozaj veľmi vzácne spomienky. 

A myslíte, že dobré to bolo? 

Bolo to fantastické. 

Hej? No... 

Bolo to krásne a bolo to aj, že ako hovoríte, keď vám ten váš kamarát rozprával o tej historke, 
že ste až si mysleli, že ste to vy sami prežili, tak aj častokrát my, keď počúvame takéto 
rozprávanie, tak... 

Áno, áno.  

Tak sa nám to tak... 

Hej.  

Ako keby až pred očami začalo vynárať. Tak máme teraz aj my už taký lepší obraz o tom, ako 
to vtedy vyzeralo, čo sa vtedy dialo, aj čo vy ste prežili... cez tie vše spomienky vlastne získavame 
oveľa lepší predstavu o... 

Hej, hej... 

O minulosti a o tom, aká... aké situácie vtedy ľudia museli prežiť.  

To viete, že to máme nového prezidenta? 

To vieme.  

Cha, cha, cha... 

Cha, cha, cha... 

Ha... 
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Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne, aj sme vás trošku zdržali... 

Ale veď... veď to je... ja len hlavne, ako to, že chcem, aby bola pravda. A chcem aj niečo povedať, 
aby ste aj vy ako vedeli, že ako hovorím pravdu a... musím utierať nos... 

No veď... 

Neviem, čo to... sa stalo.  

No dúfam, že sme vám sem nepriniesli nejaké vírusy.  

Nie. Nie, nie.  
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