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Takže dobrý deň vám želáme. 

Ďakujem pekne. 

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

Áno, som stará pani, Poláková Vlasta, narodená v Košiciach, stará Košičanka – hovorí po 
maďarsky – ako sa to vtedy volalo, lebo sme boli hore – dole. Najprv nás zobrali, potom nám 
zase Košice zobrali, tak sme pendlovali do Žiliny.  

Kedy ste sa narodili? 

Dvadsiateho prvého januára tisíc deväťsto dvadsať šesť.  

Takže ste sa narodili v Košiciach? 

Áno. 

Pani Poláková, my sme už sa spolu stretli... 

Áno. 

Určite si spomínate, a vy ste nám vtedy porozprávali tie svoje zážitky z obdobia toho 
vojnového času a... a z obdobia ako teda Košice zobrali, a my sme dneska za vami prišli 
znovu, aby sme si tieto vaše zážitky a  spomienky nahrali na videozáznam. 

Dobre. Dobre dieťa.  

Takže už ste nám vlastne začali hovoriť, že Košice zobrali... 

Áno. 

Ako si na to spomínate, čo sa vtedy dialo? 

Strašné. Viete, čo to je? Prišli do rodiny, maďarská skupina, a jeden, čo vedel dobre 
slovensky, a tak asi, že... do... prestúpiť na maďarský jazyk, hovorí po maďarsky, a keď nie, 
tak sa musíme do, teraz neviem či dvadsaťštyri či štyridsaťdva hodín vysťahovať. Aj tak sa 
stalo, že sme nechali hrubé veci a také lepšie sme si pobrali a išli sme, lebo vtedy kus si oni 
potom odpílili a bol to (hovorí po maďarsky) Magyar Ország. To bola táto južná časť... ale čo 
to také... Miškolc, nie Miškolc bol z tejto strany Slovenska, ale tam ešte jedno mesto, čo by 
vás upr... no dosť na tom, že takto to ostalo... že my sme odišli. A to sťahovanie, Ježišmária... 

A kto...? 
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Vojenské vozy pristáli na to určené, táto izba vtedy, táto... na hodiny to bolo, no a to sa 
niekedy nedá. Že našli sme v skrini také, čo tam stáli už roky a boli tam prišrúbované, ale 
museli sme to v tom čase dokončiť, ale to nevychádzalo... joj... škaredé časy. Tak... 

Kto vás sťahoval, to ste sa sami sťahovali? 

Áno, to boli vtedy také ako súkromné firmy, kto mal dva páry koní a mal taký plat, plat ako 
voľné drevo a na to sa nábytok alebo čo sa prevážalo... 

Hm.  

Dávalo. Súkromné, áno.  

A vás vtedy bolo koľko v rodine? 

Tak až traja, otec, mama a dcérenka. Som vám zabudla povedať, škoda fotky som vám mala 
doniesť, ale donesiem vám. Krásne dieťa, najkrásnejšie vtedy v Košiciach bolo, potvora.  

Cha, cha, cha... 

Cha, cha... áno.  

A kam ste sa sťahovali? 

Do Žiliny. Otec pochádzal z Višňového, no tak tu už bolo všetko obsadené, lebo to sa od 
hraničných miest sťahovalo... Aj tak... no tak ja som vtedy tomu nerozumela, mne sa ľúbilo 
že hľadali, kde budeme bývať, hej? Lebo nie každá rodina vás takto prijala, ale opačne, hej? 

Hm.  

To tak.  

A tam ste mali takých... také nejaké zázemie, hej? 

Mali sme áno, na námestí, dieťa. Deväťdesiat rokov neobývaný starý kamenný dom. Ale mali 
sme obloky na námestie, v tej uličke, ktorá viedla k stanici. To pre mňa bola rozhľadňa, to 
som videla tie sprievody, odpusty a jarmoky výročné a také voľajaké... pekne sa nám žilo 
v Žiline. A hlavne kopce okolo, Malá Fatra, Strečno a také. 

Hm.  

Ja som turistka bola, otec ma toto...  

Sekundu, musíme si urobiť... 

Ja ten mikrofónik trošku dám, lebo... 

Nech sa páči, jáj ako to dobre robí také mladé ruky. Cha, cha... 

Cha, cha, cha... 
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Nehnevajte sa, ja som taká potvora. Tak mali ste povedať, ja som nevedela kde idem tak 
ešte... nie, lebo moji súrodenci moje veci požičiavajú, ale tie veci nechcú prísť nazad... takže 
nemala som čo, a ja som nevedela, kde idem... ešte prilepšiť to treba, škaredá je aj ona, ako 
vám to pasuje, tak ako to najlepšie, hej? Tak som prišla... 

Takže vy ste vlastne sa presťahovali...? 

Museli sme sa... 

Tesne potom, ako... ako Košice pripadli Maďarsku, ste sa presťahovali do tej Žiliny, 
hej? 

A viete, ako? Vojenskými nákladnými vozmi sem na kopec, ktoré delili Kostoľany, už akože 
boli slovenské, a polovica valalu ( dediny) patrila k Ťahanovciam. Takže tam na ten kopec 
nás vyviezli, tam nás nechali. Otec musel ísť do Žiliny, nájsť dajaké, no tak čo tam zložili, to 
si museli osobne si odniesť. Boli to šialené časy. No ale my sme boli mladí, bavili sme sa, to 
rodičia sa starali... My sme huncútstva viete robili, teraz.  

Hm. A potom v tej Žiline ako... ako sa vám žilo? 

Tak dobre, ja som milovala... tri vody tam boli – Rajec, Kysuca a Váh, joj, to bolo pre mňa. 

Hm.  

Ja som išla hore k drevenej fabrike, to ľudia volali, a odtiaľ som sa pustila dole, kde sa tie tri 
rieky stretávali a potom ako Váh to tieklo ďalej. Tak pre mňa to bol nádherný kraj. Ale zas tie 
zimy vám neprajem... ale vtedy sme krásne zimy zažívali. My sme poznali ešte... okolo 
Mikuláša už bolo bielo, a teraz absolútne... no ja som si kožuch zobrala, ani raz som ho 
nemala na sebe, vlani som mala len sveter, dobre som nezmrzla. Že sa to voľáko tak trošku... 

Hm. 

A už človek nevládze... 

A v tom čase, keď ste žili v tej Žiline, boli tam nejakí židia, bývali tam židia? 

Tým to začalo, že delili sa najprv chlapci od dievčat, čo boli gymnazisti, tam bolo reálne 
gymnázium a to bolo potom čisto chlapčenské, to bolo hore na kopci pri... pri františkánskom 
kostole a dievčatá mali školu až smerom ako na Strečno, no a tam sa doúčali. To sa už potom 
delilo, už sa židovky tratili, išli robiť, ako som hovorila – to rekreačné stredisko pre tých 
vojakov, čo tam mali prísť, kde sa tam pripravili, aj sa tam doliečili vojaci, no ale... 

A kam to išli robiť...? To rekreačné stredisko? 

Prosím? 

Kam išli robiť to rekreačné stredisko? 
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To bolo, za Budatínom také lúky boli, trávnik a... táto... Kysuca, rieka tiekla tam. Ohradili to 
a proste... skutočne tam boli takí. No ale nie takí ležiaci, ale už povedzme rehabi... 
pooperační, a takí. Tak tam to mali pekné. 

A toto vy ste videli, ako tam niekoho odvážajú? 

Z diaľky. Lebo cesta bola tu a my sme do kopca išli k Budatíne hore a tak. Ja som nechodila 
pri tej hlavnej ceste, čo išla Žilina hore na Čadcu. A vedľa bola koľaj, trať. Ja som nemala 
cesty rada ako na turistiku. 

Hm. 

Ja radšej som išla do lesa, Lajoše, ešte keď som hada videla prvého, tak som bola hotová. 
Vrátila som sa. Had ma poštípal, tak to je veľmi nepríjemná vec.  

A viete nám povedať, že čo presne ste videli, tam pri tom Budatíne? Ako si... ako si to 
vybavujete, čo tam bolo? 

No tak to bola jediná cesta ako Žilina hore na Čadcu, takže každý, kto išiel hore na Moravu 
autom alebo tak, tak musel touto cestou prejsť. Takže tá lúka bola dakedy lúkou, čo hovorím 
sme sa chodili ako deti kúpať, no a to bolo tie tri vody sa tam postupne za sebou spájali, tak 
to bolo naše kúpalisko veľké, vtedy neboli ako plavárne a také veci, ale bol tam ten splav, no 
a to bolo naše.  

A tam hovoríte, že ste tam videli nejaké židovské dievčatá? 

Ja som len počula.  

Aha. 

Lebo ja som mala z domu zákaz ísť, prečo neviem, do pol hlavnej ulice z námestia na stanicu. 

Hm.  

A to som nevedela, že prečo. Pristali ku mne kamarátky, židovky, Maďarky, kto tam býval 
v okolí, tak všetko chodilo k nám, lebo ten dom sa im strašne páčil, to bol kamenný, my sme 
dostali ho na prídel od MNV, alebo ako sa to vtedy volalo... 

Hm. 

No, tak boli to kamenné izby, dvere, jéj, no krásno, ideál... 

A to od koho ste počuli, že idú tam tie židovské dievčatá?  

To sa dávno hovorilo, berú z východu dievčatá, ktoré idú ako vypomáhať tým doliečujúcim 
sa vojakom, a proste to bol raj, lebo tam to bolo tiché miesto.  

Hm. 
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A ja som to miesto poznala, bo tam... žiaľbohu po tej šialenej ceste som aj ja musela na 
bicykli jazdiť. Nenávidela som to. A vtedy pri dieťati prešlo jedno, druhé auto, a to bolo veľa.  
Ale už sa mi to nevidelo. 

Hm. 

Ja som mala takú... nie samotu, ale... nechce... nepáčilo sa mi to. 

A vy ste mali aj nejaké židovské kamarátky? 

No jasné... 

Áno? 

To všetko meštianka, gymna... a to bolo slovenské katolícke gymnázium, sa oddelilo, ale 
neviem, kde tie ostatné dievčatá pošli. Tie... počkaj... židovky, tie oddelili hneď, ale to sa 
robilo... naozaj robili v tých lágroch a tam sa... 

Hm. 

Dobre papalo pre tie ranené a poranené. Takže to bolo v tej lúke, to som videla naživo, ale 
nie blízko, ale naďaleko. A mama chodila ako... ako sa to volalo? Nie nápomocníčka, to ja 
som hovorila: „ty si moje nápomocníčka“....vnučke, a  to ostalo v rodine. Ženy chodili ako, 
vtedy bolo málo obväzov, obväzy sa prali, a také veci... Tak, žili sme. 

Hm.  

Ale nepociťovali sme ako tú hro... akurát, keď sa presúvali nejaké väčšie vojenské skupiny, 
vždycky museli cez to žilinské námestie prejsť, lebo tam nebola iná cesta. A štyri vchody boli 
na to námestie, dva smerom na Rajec a dva sem dole na Žilinu.  

A z tých židovských spolužiačok, čo ste mali, na koho si spomínate? Spomínate si na 
nejaké mená?  

Ani... Aranku si spomínam. A táto nebola Aranka a to mala židovské meno, a to som... 
nevedela som so ho naučiť, za tie roky čo sme sa poznali.  

Hm.  

Ara... ale toto, ten koniec. To bolo vyložene akože židovské meno. 

Hm. 

A ona bola rabínova... teraz neviem, či neter, či... dačo z rodiny bola.  

Hm, hm. 

Boli to milí ľudia. 

Hm.  
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A najviac som sa tešila – macesky piekli, to boli také pečivá, múka, voda... tak to nám 
vždycky také kocky, joj, tak to bolo dobré. Som zožrala celú tú krabicu... 

Cha, cha. 

No mi to chutilo. A vtedy čo to bolo... voda s múkou, no čo to je za jedlo? 

Vy ste vtedy chodili do gymnázia v Žiline? 

Áno.  

Hm. A táto Aranka bola vaša spolužiačka z gymnázia? 

Áno. Ona potom zmizla...  

A potom ste vraveli, že už prestali s vami chodiť do toho gymnázia. 

No lebo však už oni neboli, oni išli ako vypomáhať... rekreačné stredisko, tam že išli, no. 

Hm.  

Odchádzať sme ich videli vo vlaku, to bolo posledné raz, čo sme ich videli. A potom... 

A spomínate si, že v ktorom ročníku gymnázia ste boli vtedy? 

To si vypočítajte... dobiť mi treba baterky. Vyhodili ma z gymnázia, musela som ísť do 
meštianky, dop... doplňovali ročníky určitých škôl, tak ja som pol roka chodila na gympeľ 
a potom ma do meštianky preložili, lebo tam počet chýbal zase. 

Hm. 

To všetko deti... ja som nevedela všetko, ako sa počíta... to takto, no. Ale dobre bolo, lebo 
prideľovali lístky rozpočítané podľa veku, mali ste viacej mlieka, my sme viacej zase pili 
rumu, takže každý mal to svoje, tak.  

Koľko... koľko ste mali vtedy približne rokov, keď... 

No počítajte... v dvadsiatom šiestom som sa v januári... 

S tou Arankou ste boli spolužiačka? 

... prvého janu... no... prvý mesiac v roku som už bola stará o rok, nie, oni mali dajme tomu 
dvadsať tri, dvadsať päť, a ja som to mala hneď v januári, som bola stará. Tak koľko som to 
mala? Ľudovú som vychodila, potom do toho gympľa, musela som prejsť do tej meštianky... 
tam sa to hodne politicky ako pre počty, ale to mi ako chlapci naši zistili, bratranci, že museli 
vyrovnávať ako školstvo. Že môže byť toľko a toľko, takých a takých. No, tie dievčatá mi 
vtedy zmizli, tie židovečky už som viacej nevidela... 

Hm. 

A nestretávali sme sa, lebo to každá trieda bola v starom meste... dome dajakom, viete? 
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Hm. 

Takže nechodili sme všetky do jednej školy, ale aj päť, šesť domov sme starých mali, a tam 
bola ľudová... ľudová nie, od strednej to začínalo.  

Tak ste boli takto porozdeľovaní, hej?  

Hej. 

Hm.  

To som nevedela, lebo však... tam lepšie sa takéto utajené veci udržali, ako u nás sa pravilo, 
„Ťap, ťap, ťap,“ nikomu nepoviem. A tí, čo sú vonka, viacej vedeli, ako tí, čo na tých 
schôdzach sedeli, tak...  

A čo sa teda stalo s Arankou?  

Neviem. Odišla – „Ahoj!“ a... 

Prišla sa s vami rozlúčiť? 

„Ahoj!“ sa nesmelo hovoriť, katolíci taký lístok svätý vypísali, „Ahoj“ nie, lebo to je... ja 
latinu som nemala, tak neviem vám to zopakovať, ale tak akože nesmelo sa. A nakoniec som 
našla druhý papierik, asi o pár rokov, neviem koľko, akože aké krásne sväté meno sa z toho...  

Ako ste sa teda zdravili, keď sa nesmelo hovoriť „Ahoj!“?  

Tak „Pochválen...“  

Hm. 

„Pochválen,“ no a starým babkám „Ruky bozkám,“ to bol móres tak. A určité pravidla sa 
dodržovali, stará mama prvá k stolu, starý otec, a tak.  

A táto Aranka sa prišla s vami rozlúčiť, keď...? 

Nie. 

Odchádzala? 

Nie, nie. Nie. Tak každý deň sme to isté robili, roky. Hej? Takže ani nám  nenapadlo, že ona 
neprišla, stalo sa aj po tých rokoch, že neprišla vôbec, takže ja som bola naučená, ja som 
myslela, že príde neskoršie. Aj sa jej taký kastrólek sme prvé videli, krásne... červené 
z dnuká, modré z vonka.  

Hm. Takže ona vás chodila navštevovať a v jeden deň proste neprišla a vy ste nevedeli, 
že... 

Nie, nie. 

Že čo sa stalo? 
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Zavolala dakedy, odkázala, ale povedala, „Zajtra, napozajtra idem tam, tam...“  

Hm. 

Ona bola krásna. Šikovná lyžiarka, tá vedela jazdiť, krucinál! A viete, aké boli vtedy lyže? 
Stála som a ešte takto na výšku. Tak som hovorila vždycky: „brvná na stavbu domu.“ Teraz 
keď sa na takú hrôzu kuknem, tak ako sme na tom...? A také široké. 

Hej. 

Že dve nohy mohol na jednú.  

A pred chvíľočkou ste spomenuli, že ste videli niečo naživo, ako nejakí ľudia 
odchádzajú....? 

Áno, to na tej... 

Zo Žiliny...  

Na tej lúke bolo medzi Budatínom... tu už bolo za riekou Váh a Kysucou, videli sme ľudí 
odchádzať. Ale to na diaľku, to nebolo takto na blízko, ako my.  

Hm. 

Ďaleko.  

A asi z akej vzdialenosti to bolo? 

No tak to bolo dosť. Lebo tu bol Budatín ten, prešiel sa ten Váh, išlo sa kus po Budatíne, 
okolo Budatínského zámku a proti rieke. Ako sa to tam volalo? Tam Budatínský zámok bol 
na rohu tam, kde sa stekala... Váh a to... si neviem spomenúť, tak ja neviem... No ale to hneď 
ako začali tam... záhrada obrovská tam bola, a hneď sa tam stavali domky, tie sa museli 
zbúrať, do tej záhrady sa nasťahovali. Dve ulice tam spravili... 

A tam pri... pri tom Budatíne, koho ste tam videli presne? 

Ľudí čo s batohmi, tie kufre neboli v móde... tak viete... deti vpredu také, tkané doma krásne 
látky boli, natkané... a na chrbte ako dieťa alebo tú batožinu, a sťahovali sa.  

Hm. 

Takže... Ani neviem, skade to bolo... tam museli sa... lebo to celú záhradu, obrovská záhrada. 
Z tejto strany tiekla tá Kysuca rieka, tu bol vír veľký, lebo stade išiel Váh a taký malý potôčik 
neviem na potvoru, ako sa to volalo... no... krásne to bolo a za chvíľu to bolo plné stanmi 
a takými... nasťahovali sa a začali budovať.  

Áno? 

Oni ako sa nasťahovali mali také... ja neviem, no vyzeralo to ako vojenské miesto... stany, 
handry som chcela povedať.  
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Hm. 

No takže tak. 

A tí ľudia, čo ste ich tam videli aj s tými batožinami, že tam... vraveli ste, že asi tam boli 
ženy s malými deťmi... 

Aj, aj, aj. Aj... 

Oni niekam odchádzali? 

Nie, oni tam práve vošli. 

Oni tam vošli, aha. 

To bolo plné detské hlavy, stredné... starý nebol, chlapov tiež, to bolo narukované väčšinou... 

Hm. 

Partizánčilo sa a také veci, takže to nás nezaujímalo.  

Takže takí mladší... mladší muži tam neboli?  

No boli, boli, ale to mali všetko papiere. Tí mali z rodiny dajakého budúceho farára, tak ak 
mohol ostať takto... 

A tam medzi tými ľuďmi... 

Áno? 

Ktorých ste tam videli, tam boli aj mladší muži? 

Hej. Hej. 

Aj starší? 

Áno, lebo nemusel narukovať, keď... dve výhody tam boli a tomu chlapci plnili. Keď sa 
zabiehal, že čo bude robiť; teraz mi už aj tie energie ... takto to vnímam živo, ale už mená a 
toto si nepamätám. Ani mne sa nepáčilo, že tú záhradu k tomu kaštieliku... proste spravili tam 
tie ubytovne... 

Hm. 

Najprv také... také onaké, potom tie domy. Potom sa toto zbúralo, a to je také starodávne. 
A je to na sútoku Váhu a Rajčianky a Rajca. Krása... 

Hm. A tí ľudia, ktorých ste tam... čo ste teraz popísali, že ste ich tam videli prichádzať, 
kto to bol? 

Ja neviem, ja som ich vôbec nepoznala, som študovala, v takých skupinách išli cez tú hlavnú 
bránu do tej záhrady. To obrovskú záhradu mali. To vyšlo hádam na štyri kilometre.  
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Hm. 

Dva mosty museli prejsť, Váh a potom ešte raz, Kysucu. 

Mali na sebe nejaké označenie? 

Nie, normálne ako my sme oblečení. Ale museli sa... alebo ulice vysťahovali, ja neviem 
o tom, to ma také neza... bicykel som mala, mňa to nezaujímalo, mňa bicykel. 

Neboli to židia títo ľudia, čo tam išli? 

Nie, nie, nie, nie. Židov už bolo málo a už ich delili, dievčatá išli variť tým... joj...  

A videli ste, ako židia zo Žiliny odchádzali? Ako ich...? 

Hej, hej. Ale to nocou... len oni... takto – že ľudia sa čudovali, lebo to... Žilina, potom prišlo 
Žilina Nové mesto, druhá stanica, táto bola hlavná, to bolo... 

Hm.  

A na poslednej koľaji dávali vagóny dokopy... 

Hm. 

Sústreďovali, no a potom to ako tam nakladali, no a to sme počuli, že tam... to aj naši ľudia 
sú tam dajakí: „No idú na robotu...“ No, na Čadcu išli, čo tam most padol, alebo dačo také...  

Hm. 

Tak veľa chlapov, čo boli doma a boli ako fermentovaní, robili na tom, tak ešte toto 
opravovali, takže vám neviem povedať, ale tam bola taká šikovná jedna, čo som vedela to 
organizovať. Ženy, čo mali tri, štyri deti, prišli pomáhať.  

Hm. 

Voda sa musela donášať, lebo potrebovali na maltu vodu, nemali vodu. A dva... dve rieky 
takto, dva kilometre ďalej, takže... ťažký život.  

Takže keď židia zo Žiliny odchádzali, tak ľudia si tak medzi sebou hovorili, že idú na 
robotu?  

To neviem, to neviem. A ja som mala... hovorím, že do pol cesty na stanicu, ďalej som... raz 
ma chytili... 

Tam ste pri tej stanici boli a videli ste, ako odchádzali, zo...? 

Nie, nie, len som počula. A videla som nastupovať ľudí.... do stanici, to neviem, či to boli tí, 
čo mali odísť, alebo to boli normálni. Lebo oni mali stanicu vždy prázdnu, tam nikto 
nenastupoval, proste tam nikto nemohol, a vtedy taký nával tam bol.  

Hm. A tých ľudí, čo ste videli nastupovať na tej stanici... 
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Áno. 

Mali tí ľudia nejaké označenie na sebe? 

Nič. Tak boli oblečení, ako my. Každý po svojom. 

Hm.  

Ale ani nič také zvláštne, ako kufor, to sa vtedy tie batôžky nosili... nie, nie, nie... ani neviem, 
skade to bolo, ale hodne sa medzi sebou takto diškurovalo.  

Pretože minule, keď sme sa spolu stretli, vy ste nám spomínali, že ste boli na... pri 
železnici v Žiline a videli ste, ako do vlaku nastupujú židia. 

Hej. 

Že ste tam videli aj tú vašu spolužiačku.  

Jaj... aha!  

Spomínate si na toto? 

Áno, ale ja som nevedela, čo to za vlak je. Ona mi neprišla povedať, dovtedy som nehovorila. 
No a videla... aj sme si zakývali, ja som... lebo oni ich vozili na práce, most sa robil cez tú... 
nie Orava, rieka... 

Kysuca? 

Kysuca, áno. Tam chodili sa, že... videli sme sa koľký raz, sme si zakývali, to bolo všetko.  

Ona chodila na nejaké práce tam zo železničnej stanice? Tak vy ste sa tam vídali 
častejšie? 

No každý deň sme sa skoro videli, lebo museli sme, mesto bolo ďalej... ona bývala v meste, 
my sme bývali v meste, tak sme sa stretávali.  

Hm. 

Ja som mala bicykel, tak som potom na bicykli jazdila hrdo, pyšne. Dolámala som ho na tretí 
deň komplet, tak... 

A táto vaša spolužiačka, kamarátka, tá Aranka, musela nosiť nejaké označenie? 

Mali hviezdy. 

Hm.  

Každý žid mal na kabáte hore hviezdu žltú. To bolo škaredé, to ich ako ponížili tých ľudí... 
Nech už bol, čo bol, ale toto sa robilo...  

Hm. 
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Čo tam dve dievčatá sa mohli do tohto miešať? No a hodne sa ako... Tiso bol vtedy ako 
prezidentom, no. Zase šomrali tí, že farár... ach... Ťažké časy to boli.  

A keď musela nosiť tú hviezdu, vtedy ešte chodila s vami do školy spolu?  

Nechodili. Zákaz školy bol, vo škole sa maľovalo, také reči boli, ja neviem, lebo škola od nás 
– my sme bývali na námestí – bola ďaleko.  

Hm. 

Viem aj počula som... zase študenti pratali, umývali, a tak ďalej... Je pravda, že to maľovali, 
ale to nejaká taká zásterka asi bola. 

Hm.  

A vtedy bola... no pekná Žilina, taký les... nie les, alej bola vysadená, tu vyrúbali neviem 
prečo, tiež som takú... aby videli, viete? Celé okolie mala takto pod palcom, už nemusela 
chodiť dívať do troch ulíc, aby toto, čo chce vidieť, videla. To sa potom toto skladalo..., či je 
to pravda ja neviem. 

A potom tá... potom tá Aranka, ona teda chodila niekde na práce každý deň, vy ste sa 
tak vždycky nejako...? 

Áno, áno.  

Pozdravili, rozlúčili... 

Áno. 

A jeden deň už ste ju potom nevideli, už ste sa s ňou nestretli? 

Nie, nie. Tak viac raz sme sa nevideli, ona išla na iné pracovisko, ja som nebola po robote... 
alebo opačne... nie, nie... 

Hm.  

Nie každý deň sme sa stretávali. Oni ich menili v tých uliciach, ale nespomínam si, že čo 
takého... aby opravovali tie kamene, čo sa na koniec chodníkov dávali, hotovo, okras taký.  

Hm. 

To som ich videla aj robiť, aj sme si zakývali, no... 

A potom čo sa stalo s Arankou? 

Ja ani neviem, my sme sa bez jedného slova roz... nevideli sme sa. Neprišla dva dni... „Čo je 
s ňou?“ – „Tá asi bude chorá...“, „Ani ja som ju nevidela.“ Pýtali sme sa na ňu, no nikto 
nevedel, že čo je.  

Hm. 
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To možno... 

Takže ste nevideli, ako by Aranka už odchádzala? 

Nie, nie, nie. 

Ako natrvalo zo Žiliny? 

Ja som mala prísny zákaz ísť k tej stanici, cez pol mesta. Raz ma tam mama chytila a tam ma 
zbila vtedy. Aj som si zaslúžila, lebo som sľúbila, ako že nepôjdem ju hľadať. A to som 
povedala, že kde idem... to bol z mojej strany podvod. 

A prečo ste mali zákaz chodiť tam na tú stanicu, prečo sa mama hnevala...? 

Mama hnevala sa... 

Na vás? 

Ona už vedela, čo sa tam robí. Naše mamy vedeli všetko, len nič nám nepovedali.  

Hm. 

Ja si myslím aspoň... 

A čo sa tam teda robilo? 

Tak nakladali do tých vagónov, čo ich odvážali. Do Poľska, surovo, čo išli neviem kde... 

Hm. A vaša mama nechcela, aby ste vy toto videli? 

Oni tie ženy, naše mamy, museli do vedieť. „Do pol ulice hlavnej pôjdeš“, a to bola 
polovička na stanicu a polovička do stredu mesta, hore na námestie. „Po tade“... a ja som 
prešla už... 

A vtedy, keď teda ste išli na tú stanicu aj napriek tomu zákazu... 

Ale... 

Že vás tam mama načapala... 

Ma načapala, ale som tam ešte ani... 

Čo... čo sa tam dialo? Prišli ste tam až na tú stanicu, dostali ste sa tam? 

Nie, nie. Veď ona ma hneď vytrhla stade. 

Hm.  

A to neviem, ako to mohla vedieť, že idem, lebo som brala raketu, bicykel som si domastila 
doma... takže nič, nie, nie... A moja mama tak ako,... ako sa volá to zvieratko? Sa plazí kde 
ho netreba... 
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Takže vy ste vlastne nevideli, ako tí židia odchádzajú do Poľska? 

No tak, to sa roznieslo raz, dva. Železničiari boli zo Žiliny, aj z tej doly, Kysucko... Žilina, 
hej? 

Tak to ste... počuli ste to od ľudí? 

Aj tí to videli, naživo. Budatín a tá strana, čo išli... ide hore na Čadcu, tak tí vedeli všetci, 
lebo tam tie vagóny prechádzali. No a čo sa udrží... 

A vy ste tie vagóny videli tiež? 

Videla som dajaké vagóny, tam bolo veľa, veľa vagónov, tam na poslednej koľaji, tam boli 
pripravené. 

Hm. 

Najväčší počet, ale neviem... mali tam dovážať tovar, sa to volalo vtedy... 

 A aké to boli vagóny? 

Obyčajné, tie čo sa tovar vozí.  

Také nákladné? 

Áno.  

Hm. 

Také, také.  

A boli v tých vagónoch vnútri ľudia?  

Daktorí boli a robilo sa tam, bolo počuť, že... také škatule ukladali... poriadok sa tam robil... 

A to boli ľudia, ktorí pracovali na železnici, alebo...? 

To neviem , ja ich nepoznám, nepamätám.  

Ktorí išli v tých vlakoch? 

To boli z dedín prevažne. Lebo tam nebola len tá továreň, nie továreň, ale výrobňa látok 
v Žiline, a to bolo všetko tam, chlapi tam v lesoch hodne robili, to je pravda. 

A videli ste, že by ľudia do vnútra do tých vagónov nastupovali? 

Ani nie. Točili sa kolo tých vagónov, tak čo môže také decko zaujímať, čo tam robia, to ma 
nenapadlo ísť. Aj keď ja som bola veľmi zvedavá, a veľmi som sa veľa pýtala: „A to je kto? 
A to je načo? A to je prečo?“ 

Hm. Mali aj nejakú batožinu so sebou, tí ľudia? 
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Nie, nie. Nič nemali, nič.  

Hm. 

Také módne boli vtedy... 

A tie židovské označenia nemali na sebe? 

Nie, nie. Nevidela som. 

Hm.  

Tie asi mali na vrchných kabátoch a na tých nie. Neviem.  

Nejaké stráže tam s nimi boli? 

Nie. Všetko v civile.  

Hm. 

To bolo to čudné každému, že čo tam robili, ale zarábali nejaké peniažky, neviem... sa o tom 
hovorilo. No škaredé to bolo, škaredé...  Škaredé.  

A boli v Žiline gardisti? 

Prosím? 

Boli v Žiline gardisti, pamätáte si na gardistov? 

Och... to každý týždeň voľajakú slávnosť mali. A na námestí, tak všetko pred nami sa 
odohrávalo. Že otec... a potom bolo zatemnenie, celé roky, otec musel, keď bola tma... tak 
také papiere pokupovali, obloky sa zalepovali, ráno odlepovali, a bolo to tiež také... no...  

A keď mali tí gardisti tie slávnosti, tak čo robili?  

Tak... pristúpil šéf, Tiso, no... a začalo sa. „My, hrdí Slováci...“ My sme boli furt hrdí, aj tak 
to vyzerá, ostalo nám to... cha, cha... 

Cha... 

Také kecy politické... 

Ako sa správali k ľuďom? 

Veľmi dobre. Veľmi dobre, abso... že prídely tých lístkov na potraviny vždy pravidelne išli. 
A bolo tovaru kúpiť. Že nie ako máš lístkov... kde to bolo? Nie Krumlov... na Slovensku, juh, 
ja to málo poznám, som tam chodila len málo, neviem... Takže... oni mali lístky, ale zas tovar 
nebol, viete? Takto... 

Hm. Neboli tí gardisti takí k ľuďom prísni, alebo nejakí násilnícki...? 

To bola disciplína. 
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Hm. 

Hneď brali ho. Však oni boli teda akože... ako toto sa volalo? Gardisti, ale ako inakšie? Mali 
také mená, to už im ľudia dali také pekné mená. Takí mládenci pekní tam boli, no a my sme 
boli sračky mladé... 

Cha... 

Na nás pľuli... 

Ako chodili oblečení? 

Normálne v civile. A potom gymnazistom otec robil také čiapky s šiltom, do kvarty, do 
štvrtého ročníka, mali čísla strieborné, a do oktávy mali zlaté, akože... jednotka, dvojka, 
trojka... v ktorom ročníku je, ako mal zlaté, tak už išiel k maturite. Označenie na tých 
čiapkach. 

To mali gymnazisti také čiapky, také označene? 

Áno, áno. Mali už, hej. Šilt... také maličké to mali, pekné to bolo. Taká obyčajná čiapka 
a tuná proste to číselko zlaté, to bolo do tej štvrtej triedy... od štvrtej mali zlaté... do vtedy 
strieborné. Tak to je tretiak, to je druhák zo zlaté, a to je strieborné.  

Hm. Minule, keď sme sa stretli, tak ste nám spomínali, že gardisti viedli... po zotmení 
večer, alebo v noci to bolo, že viedli nejakých ľudí. Po námestí, a že vy ste to videli. 
Spomínate si na to? 

Hm. Ale to tak mihlo... no vidím to dneska, ale nie, ani označenie som nevidela, lebo každý 
na to pozeral, lebo keď si ho videla, musela si ho hlásiť, že tam je s hviezdou, ten a ten... 
A boli dvoje hviezdy, zlaté a ešte voľajaká, to už neviem, načo to bolo dobré... 

Keď... muselo sa hlásiť, keď ľudia videli niekoho s hviezdou byť vonku na ulici?  

To on chodil s doprovodom, to nemohol ísť sám. Oni bývali v takom lágri, veľmi dobre sa 
tam mali, stravu mali, balíčky mali, všetko mali. Len boli pod...  

Hm. A vtedy v noci, večer teda, čo ste spomínali, čo ste tam videli, kto tam bol? 

Ako utekali tam na čierno... v Žiline na námestí sú laubne (otvorené arkádové chodby, 
podlubia), no a oni sa najprv popozerali a utekali... Chcela som ísť k vám, ale krížom to bolo 
bližšie ku námestí prejsť, tak jeden to pozoroval a tí ostatní presúvali sa tam, kde chceli byť. 
Takí prísni boli ako, nechceli, aby sa ľudia stretávali, hlavne nie na tom námestí. Ale to sme 
sa až potom také pletky dozvedeli... či je to pravda, neviem. No a ja som nemusela nikde ísť, 
lebo na námestí sme mali oblúky, takže... 

Hm. 

Stiahla som si tie čierne a dívala som sa, u nás bolo kino. 

Cha... 
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Cha, cha... 

Takže tam niekoho vtedy naháňali, alebo niekto sa ukrýval? Čo sa tam dialo? 

Tak vtedy bolo štatárium, tak my sme mohli od piatej na ulicu, a tí, čo chodili, tak mali 
papier. Kde sa chodili hlásiť, že chodí cez námestie tou a tou ulicu na stanicu k vlaku, alebo... 

Hm. 

Autobusy vtedy ešte tade neboli. 

Hm.  

Bolo možno, ale nie na tej trati. 

A kto to kontroloval, že aby ľudia teda dodržiavali to štatárium? 

Tak polícia normálna bola, však títo všetci, čo mali tie lodičky, tie gardistické brigadírky, aj 
tie lodičky.  

Hm. 

Všetko chodilo. 

Takže gardisti to kontrolovali, boli také hliadky nejaké? 

Určite... to nechodili... tak v skupine chodili, dvaja, jeden, no takto... 

Hm. A vtedy večer, čo ste vy videli, tam gardisti niekoho naháňali, alebo niekto sa 
ukrýval? 

Neviem, to ja som to len videla, to neviem vám povedať. No už potom sa negrupovali tak 
ľudia, lebo však, keď idú kamaráti, ide ich päť a ide ich pätnásť, takže... 

Hm. 

To ťažko skontroluješ. No a hlavne, ako si bol v kostole a také náboženské veci, tak oni furt 
forsírovali. A už – „Ten je evanjelik!“ a už... tam bol od Sniny, ale aké to bolo náboženstvo si 
nespomínam. „A to je čo?“ – „Tak to je pohan!“ – „Tak to nepatrí...“ Cha... 

Evanjelici boli ako pohania? 

Nie, evanjelik bol luterán. Každý mal svoje... 

Takže sa... 

„Katolík, vysral sa na kolík,“ sme sa naučili my. Cha, cha! Riekanky.  

Ľudia sa takto vydeľovali podľa náboženstva? 

Pravdaže. Aj sa tak stránili voľajako. Ja neviem, či to... tým ľuďom... neviem... Mňa také veci 
vtedy nezaujímali.  
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Hm. 

Tam sa mi jeden fešák ľúbil, lesník, tak ten sa mi lepšie ľúbil. Cha... ja som bola sračka 
štrnásť-pätnásťročná. Keď mi dačo... v takom baraku starom sme bývali, hovorím 
deväťdesiat rokov neobrobený, joj, no strašné to bolo, skala samá, drhlo sa to... joj... Spredu 
lekáreň... nie lekáreň, drogéria, zozadu sklady, no hrozné.  

Hm. 

A keď im doviezli tovar tak tri dni nemohli cez ulicu prejsť, lebo to bolo všetko tým tovarom, 
kým sa to dnu neuložilo.  

A teraz ste spomenuli, že židia museli chodiť iba s doprovodom, že... že nemohli sa ani 
tak pohybovať sami, samostatne po uliciach, hej? Spomínate si, že by bola nejaká taká... 
ako sa tomu hovorí, že propaganda, proti židom? 

Tak to bolo nariadené, to normálne bolo.  

Čo? 

Vyhláška bola k tomu. 

Vyhl...? 

Už si text nepamätám.  

A videli ste nejakú vyhlášku? 

Viedla som, že chodia ako aj... tam boli chlapi, nie chlapi, otcovia naši daktorí, môj... 
náhodou nie môj... môj ako bolo politické – nič. Chorý bol, položil sa do postele.  

Hm. Takže bola niekde na verejnosti vyhláška? 

Politicky sa to veľmi držalo ako, no.  

Vyhlášku ste videli... videli niekde vonku? 

Bolo to vyvesené.  

Vyvesenú? 

Plagáty. 

A nespomínate si, že čo tam...? 

To bolo postrhané do rána, bolo... 

Postŕhali to ľudia? 

Ale pravda, že všetko, čo sa na... Lebo vtedy sa to nesmelo lepiť, ale ako klinčekmi sa to 
pribíjalo. Boli s hlavičkou také malé. 
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Hm. 

Všetko sa strhávalo dole.  

A... 

Ale kto? Nikoho nebolo vidno, lebo bolo štatárium, tak sa nemohlo chodiť.  

Hej. 

Tak sme len videli, ako prebehujú námestie, ja som nerozumela. Ta čo z toho konca ulice letí 
tam? No ale on sa musel kryť, aby ho nevideli, hej? A ten doniesol jemu správu, ja vám, vy 
im, tak... 

Hm. Tak si ľudia tak odovzdávali navzájom správy, hej? 

Hej. Neviem čo, ale také balíčky, šikovné rolky dávali. 

Hm. A to ste videli, ako si...? 

Hej, lebo my mali tie obloky štyri na námestí...takže v pohode. 

Hej.   

A dva do tej ulice na stanicu, čo išla.  

A na tej vyhláške nespomínate si, že čo tam bolo napísané? 

Nie, ja som to nie to... to nebolo pre mňa, aj som trhala dole.  

Hm. 

Počítala... tak všetko politický som brala. Ako sa to volalo, tá ich strana? 

Hlinková strana? 

Hej, hej! Ako... Hlinková... národná, aj národná tam bolo. Aj to už nepamätám. No 
a samozrejme, študentky, aj mestskí chlapci... každá partaj si vytvorila mládež, dorast, tak no.  

Hm. 

To bolo... to bolo aj povinné, ako že... 

A niekde nám ľudia spomínali aj, že na niektorých židovských obchodoch boli také 
nápisy, ako že... 

Áno.  

Že protižidovské... 

Židovský obchod. Taká ceduľa... 
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To ste...? 

Aj, to bolo... 

To ste videli? 

To celé námestie, každý, to boli všetko židovské obchody. 

Hm. 

Celé Slovensko dakedy židovské bolo, žiaľbohu, to my nepamätáme, ale pamätajú takí, čo aj 
fotografie majú.  

A čo sa stalo s tými obchodmi? 

No čo? Čo sa stane, keď sa niekto vysťahuje? Musí vysťahovať. Rozobrali... prišli prví, 
vyhodili tých druhých, a tak sa bijú... 

Hm.  

Zobrali tie obchody bez papierov, tak. Sa... 

A kto im to zobral?  

Tak tí ľudia, kradnú, ako sa to, slovensky povedať. Že naraz tam bol nový majiteľ, fí, 
motýlika mal raz, si pamätám, na krku. A vravím: „Ocko a ako sa mu ten motýlik tam 
udržal?“ Ja som myslela... živého motýlika pod krkom... 

Cha, cha... 

A čo je na tom také? Ja som sa divila, motýľ musel odletieť. „Neodletel, mal ho na krku.“ No 
ja rozumiem, ale...  

A na ktoré židovské obchody si spomínate, čo tam boli na námestí? 

Všetko tam boli židia, tam málo bolo... A tam zase, ako že... 

Aj si spomínate na nejaké mená? Tých majiteľov židovských? 

Tá moja Aranka zlatá, tá bola veľmi dobrá, a nikdy sa s ničím nechválili, no. Skromne žili, 
veľmi. Som im chodila zapaľovať oheň večer, dostala som korunu, no som si zarábala každý 
týždeň. 

Tam k tej Aranke, hej? Ku nim? 

Áno.  

Hm. 

Lebo to bol taký dom, a to boli všetko byty, a v každom boli, v každom takom baraku bývali 
aspoň dve, tri, štyri rodiny, takže veľa tak toho bolo.  
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A z tých židovských obchodov, čo teda ste hovorili, že potom vlastne židov odviezli 
a obchody si zobrali iní ľudia? 

No... 

Vy ste videli, ako tí majitelia židovskí odchádzajú odtiaľ? 

Nie, to sa robilo nocami a takými tmavými, kde nebolo osvetlenie, štatárium bolo, takže 
každý sa bál vyjsť vonka... nie, nie, to neviem. Ale boli preč. Hej.  

Zrazu boli preč? 

A už sme ich viacej nevideli. A zas boli takí, čo ich videli, keď ich viezli voľakde, takže tak... 

Hm.  

Všetko takto potichúčky, no... škaredé časy. 

A bol niekto takí v Žiline z týchto židov, ktorí tam žili, že by sa bol ukrýval? Niekde? 

Boli, boli...  

Aj ste niekoho takého poznali, vy? 

Aj sme mali ho na chalupe.  

Mali ste niekoho na chalupe u vás? 

Židovskú rodinu.  

Hm. 

Rodičov s deťmi. A s vnukom malým. A ten plakával, ten tak plakal, až do Rajca ho bolo 
počul, tak reval. Napapaný bol, suchý bol, bavili ho celé noci, celé dni, to bolo strašné...  

A... 

Taký hlas mal, že ho bolo počuť skrz doliny. 

A kde sa oni ukrývali?  

Kde? Medzi Rajeckými Teplicami a Rajcom. Ako... 

Hm. 

To je takých dvadsaťpäť kilometrov, tam v horách.  

To bola nejaká vaša... vaša chalupa, vašej rodiny? 

Nie naša, ale my sme ju požičali na tie časy. Tam boli... tam boli, vodu im museli nosiť pitnú, 
z potoka, potom našli prameň, takže tam žili. 
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 A to vaši rodičia im zariadili, alebo kto to zariadil? 

Tak určite, ja nie... 

Hm. 

Pomáhali si ľudia vtedy veľmi, žid – nežid, tak by som to povedala. A žid vždycky mal ten 
istý tovar, ako ja, ja som ho dávala drahšie, vy ste ho predávala o tridsať, štyridsať percent 
lacnejší. To bol ako viete ten rozdiel.  

A spomínate si, ako sa volala tá židovská rodina, čo sa tam na tom Rajci ukrývali? 

Nandy, na syna si spomínam, Aranka, to boli deti. Ale priezviská, to oni mali tie židovské, to 
vy nepoznáte, ja som sa to tiež učila, ich rodinu. Ten... taká ako miešanina pripadla. „Teta 
Anna“ som jej napríklad hovorila, lebo som si na to priezvisko nevedela zvyknúť. 

Teta Anna bol kto? 

Tak... 

Táto teta, to bol kto? 

Tak známi naši, lebo my sme sa s nimi priatelili, chodili sme na výlety, potom sa to stratilo 
už – oni sa báli s nami chodiť a my už sme také nechceli s nimi chodiť, lebo to boli 
nepríjemnosti. „A čo s tým židom chodíš, čo s ním to...?“ to jeden druhého sledovali, aj keď 
boli milióny... 

To kto robil takéto nepríjemnosti? 

Tak civili, ktoré sme my... a tam boli takí, čo vraveli, „Ten je z Varína a ten je z tade...“ no 
tak... 

Hm.  

Hľadaj ho teraz.  

A Nandy a Nansy boli mená?  

Nandy, hej, to bol chlapec, a Aranka, to ešte bola Aranka Nandy. To bolo vtedy židovské 
meno, Nandy.  

A Nandy bol kto? 

Chlapec, brat jej.  

Brat Arankin? 

Áno. 

Aha.  
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Áno. 

A ešte ste spomenuli Nansy, Nancy...? Nancy? 

Nancy nie, počkaj... ináč... tamto začiatok dobrý, koniec neviem. To som ja asi doplietla.  

Takže Nandy bol brat tej... tej Aranky? 

Áno. Aranky, hej. 

A tí, ktorí sa pri tom Rajci schovávali, na tých si pamätáte, ako sa volali? 

V každej židovskej rodiny chlapec bol prevažne Nandy, a Nancy bolo dievča. Oni ale to sú 
židovské, to neviem... 

Hm.  

To bolo pekné. Sa menoval... pekný kvietok to bol... nie, oni mali veľkú úctu medzi sebou. 

A vy ste tam v tom Rajci pri tej chalupe boli? Tam ste sa aj s nimi stretli, čo sa tam 
ukrývali, s tými ľuďmi? 

No pravda.  

Áno? 

Áno.  

Hm. 

Most tam nebol, nič, tak bosí cez Rajčianku, tam bola taká tri metrová, tak sme prešli... a už 
do hory. A tam bola, ako to oni volali? Jaj, ako sa to volalo, tie... tie... deti, ako...? Diery boli 
ako v kopcoch a tam sa skrývali, ako sa to volalo? Malo svoje meno. No my sme občas... 
masti sme mali dosť, to sa zobrala taká veľká kanva, sa im dala... s chlebom, deti, tie 
najmenšie, sa čvachtali, balík s chlebom sme im prehodili – dakedy sme trafili do potoka, 
dakedy mimo, ale... A tam nikto slovo, až raz prišli po vojne pýtať, že: „Ty nevieš nič?“ – 
„Nie!“ – „Ale ozaj nie?“ „Prečo?“ „V dedine sa vyprávalo, že ich chytili.“ To každý deň 
dajaká zmena prišla, bolo strašné.  

A s nimi čo sa potom stalo? 

Tí ostali, tí ešte tu sú.  

Tí sa zachránili? 

Áno.  

Hm. 

Nie zemljanka, ako sa to volalo? Kde... partizáni v takých žili.  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Taký bunker? Nejaký tam bol? 

Áno, áno. Zvonku také, že ako stromami zakrytý vchod, no a tam takú chodbu, a tam takú 
miestnosť mali. A tu ako každý deň pozerali, aby sa im to nezosypalo na hlavu, našťastie sa 
nič nestalo. 

A vaši rodičia sa nebáli tam za nimi chodiť?  

Tí nechodili vôbec. Tak mama ako učiteľka nemohla chodiť na také miesta, tí boli veľmi 
učitelia sledovaní, s kým sa stretávajú, kam chodia. 

A vy teda ste s kým chodili tam za nimi? 

Ja s otcom. Verejne. Bicykle sme išli umývať, sa to volalo. Cha... 

Hm. Otec... otec sa nebál tam za nimi chodiť?  

Nie. Povedal: „No a čo, tak som prešiel.“ – „Prešli ste po tom!“ – „No a čo, most tu je, lietať 
neviem!“ Môj otec bol výborný, joj, ten ma naučil. Nie, nepýtali sa ho. On sa pýtal mňa, ja 
som mu odpovedala. „Ale si mu dala!“ – „A čo?“ Tak som dačo také kecla, čo som si 
nemala, ja už si nepamätám, čo to bolo.  

A ste spomínali, že... že tie rôzne politické strany, že si urobili aj také mládežnícke 
organizácie. Boli ste vy v nejakej takej organizácii? 

Nie, v žiadnej. No... „HM“ bola Hlinková mládež, no ale ja som nič, to bola jedna partaj.  

A tam čo bolo v tej... čo sa tam robilo, v tej Hlinkovej mládeži? 

Tak politizovalo, ako v každej straníckej organizácii.  

Mali ste tam nejaké schôdzky, alebo čo sa tam dialo? 

Mali, mali, ja som bola chorá. Už som mala troch bratrancov lekárov, tak raz som mala zuby, 
furt som niečo mala, chorá som vždy bola.  

Mali ste vždy ospravedlnenku? 

No...! 

Aby ste tam nemuseli? 

No predsa... aby som mohla byť doma. Opuch mi spravili, strčili mi jabĺčko sem – „Tak 
pozri, ako vyzerá...“  

Hm. 

O to tvrdý opuch. „ Choď na chirurgiu.“ Dobrí chlapci, tak som zase z chirurgie doniesla 
papier. 

A to bolo vtedy povinné, byť v tej Hlinkovej mládeži? Bolo to povinné? Museli...? 
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Jasné. No tak nepovedia „Musíš ísť!“ Ale išiel jeden, išiel druhý, a potom celá partia, 
a potom... ja neviem, ale vo všetkých školách nad určité roky to bolo. To vám teraz už 
neviem. Dvanásť alebo štrnásť, to už si nepamätám. Nemohol byť ako sedem... osem ročný, 
nad desať rokov to bolo, už nepamätám sa. 

Hm.  

No a to sa aj v kostoloch vyhlasovalo, aj... 

Čo sa v kostoloch vyhlasovalo? 

Všetko. 

Čo si pamätáte?  

Ja nechodila. My sme chodili na tie výlety, takže sme ostali do evanjelia a utekali sme potom 
svinským drinom na stanicu, aby nám vlak neušiel.  

A keď teda ste boli v tom kostole občas, počuli by ste, že by farár niečo hovoril o... o tej 
situácii, že čo sa dialo so židmi, že aký osud...? 

Nie, som nepočula.  

Sa s nimi dialo? 

Do tej... do tej... toho evanjelia, čo sme boli v tom kostole, tak nikdy som nepočula.  

A v škole? Keď... keď... 

No občas akože teda, nepriateľa treba akože udúšať... udúšať...Tak uduš! No čo, zoberiem ho 
a zaškrtím? Počkajte, to sem nepatrí... 

Hm. Takže ste počuli také, že židia sú nepriatelia, že ich je treba...? 

Joj! Aj na tom obchode... „Židovský obchod“, všade taký papier bol vylepený. A predával 
pritom, a dobré veci, a lacné... 

Hm. 

A kvalitné, som zabudla povedať. To oni... pomohol ti vybrať, povedal: „Pani, to je drahé, ale 
je to dobré. Toto máte takú handru...“ tak ma bozkával po vojne, ja som kukala, čo sa robí... 
Tak vraví: „Tá handra,“ ukázal mi, bola vypratá, ako nová. Materiál, také oni, pomáhali 
hodne.  

Hm.  

Tak oni tí židia boli dobrí ľudia a učili sa, lebo tam žid bol dobrý, alebo zlý. A buď vedel, 
alebo nevedel. Žiadne doučíš sa, pôjdeš sa učiť, nič. Nevieš – nemôžeš tam ísť, hotovo. Mali 
prísnu takú regulu.  

Hm. A nespomínate si na nejaké také protižidovské pesničky z toho obdobia?  
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Nie. My sme im aj takto... nemohli sme povedať: „Nechoď tam, nerob to!“ Vyvesovali také 
mašle a také... nie šnúrky, také stužky... Neviem, čo to malo znamenať, no...  Pomáhala som 
im vyrábať, lebo to na každý dom nalepili, napichli, neviem, čo to malo znamenať. A už po 
tom, po takom... no ale dlho... čo... o kedy? O štvrtej bola tma, no tak už sme nie išli nikde, 
už sme len čakali, aby sa zotmelo a už sme ísť nemuseli.  

Hm. 

Také šalené... politická pozornosť by som to ja nazvala, alebo... toho potom bolo, celé 
námestie bolo samá pentlička... papierová.  

To bola nejaká taká slávnosť, alebo čo to bolo? 

Agitačka, agitačka do politiky.  

Hm, hm. A tí gardisti, keď...? 

To bolo hej, jedna strana, tá Hlinková ľudová strana celá.  

Hej. 

Tam nebolo že, ako... to mali sme tridsať deväť dakedy, či koľko? Za... bolo to tu. Asi dva 
mesiace... keď u nás to bolo tiež. 

Hej, takže vtedy... 

Šialení... taká republika a... cha, cha, cha... toľko tých príka... 

A toľko... 

To bolo, to sa u nás stalo. To omylom voľačo, vymenili čísla, teda ako na druhú noticku. No 
ale stalo sa, no. A to si ľudia najlepšej pamätajú. No čo chceli? Toľko strán, tak si si vybral. 
A potom už len jednu ponúkali... 

A vtedy bola iba jedna. Hej? 

Áno. 

Iba jedna bola povolená.  

Áno. Vtedy sa to stalo, zámena proste... 

Hm.  

Dačo sa stalo. 

A tí gardisti ste spomínali, že mali aj také slávnosti... 

Ó...! Pravdaže.  

A vtedy nespomínate si, že by nejaké piesne boli spievali oni? 
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Joj, pravdaže. „Slováci sme od rodu, pokapeme od hladu, dokiaľ židia budú u nás mlátiť 
slobodu...“ Také boli... boli, boli.  

A to ste pri akej príležitosti toto počuli? 

No tak oni mali také zjazdy, ako. Aby nemuseli robiť schôdzu, to robili jednu myslím raz za 
tri mesiace, to volali jarmu, to boli každé tri mesiace. Hovad jarmu sme to my volali mládež 
medzi sebou. Tak hej, hej. Bolo, bolo pesničky. Klaviristku sme výbornú mali, ako len vyšiel, 
tak sme sa zahrali Dusíka, zatancovali sme si. „Už ide!“ Tak sme prešli na tie naše pesničky. 
Veselo sa žilo. 

Hm.  

Tá mládež sa vždycky chcela dakde vyžiť, ale nie politicky.  

Tak vy ste aj túto... túto „Slováci sme od rodu,“ túto pesničku ste aj vy spievali, tam na 
tých stretnutiach? 

Tak čo by? V škole, tak som musela ju spievať.  

Hm.  

To viacej bolo... „Od Dunaja až po Tatry,“ áno – „Od Dunaja až po Tatry, zem rodnú našu 
drahú si chováme...“ No vidíš. Vypadli mi slová. To aj bolo tých pesničiek dosť. „Nie sme 
len po Tatry, ale až po Dunaj,“ v tej pesničke, to furt... akosi... a najmä tam bolo, že Dunaj 
išiel... išli sme sa modliť politicky za Dunaj, to sme... ako politicky to spievať... Bolo toho 
dosť. Ale to si musela chodiť ešte na hodiny spevu k tomu. Dva razy do týždňa, do kostola sa 
nacvičovali pesničky a tieto politické sa spievali... 

A túto pesničku „Slováci sme od rodu“ keď ste v škole spievali, tak ešte tá Aranka, tá 
židovská kamarátka... 

Nie, nie... 

Nebola už s vami? 

Viacej nie, nie.  

Hm.  

Žid sa nesmel spomenúť... také príkazy tam boli, nespomínam si, len tvrdé slovo, všetko sa 
ma... všetko sa hneď zahladzovalo. Takže málo si už aj ja pamätám, tam bolo spústu vecí... 

A ste nám spomínali minule, že tam blízko, kde ste vy bývali na tom námestí, že tam 
bola nejaká streľba? Že tam nejaká taká situácia bola, že niekoho zastrelili? 

Áno.  

Čo sa tam stalo? 
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Tak lebo, keď je štatárium, tak len po určitú hodinu, a každý mal potom taký papier, čo 
chodievali ku vlaku, o deviatej... na ôsmu, a v zime o štvrtej tma... a ten mal také...tie ušianky 
prišli do módy s tými plackami tu. Nepočul ho, on ho volal: „Halt! Halt!“ no a ten nevedel 
ani nemecky, možno ani nepočuli, ja neviem... „Halt!“ Tak ho strelil. Nechcel ho, ale trafil 
ho, tak by sa to dalo povedať.  

Hm. 

Štyri deti nechal.  

A vy ste aj videli, ako ho zastrelili? 

Nie, len streľbu počul. Lebo u nás... tu bol ten kostol, tu je vchod na to námestíčko, tá úzka 
ulička, no a dolu keď sa išlo, tak bolo počuť ku nám... 

Hm.  

Koľkoráz nám aj obloky vybili, do tej malej uličky, lebo naháňali sa. Hľadali dakoho, 
strieľali všade. Takéto flinty voľajaké šialené, ako otec mal takú krátku, tak toto boli také 
dlhé, čo si pamätám.  

Hm. A potom ste sa ako dozvedeli, že čo sa tam vlastne stalo? Pri tej streľbe? 

Tam bol cukrár a tam bola fara, tak farári hodne videli, lebo to bola tá fara, tu bol ten spád 
dole na tú hlavnú stanicu, tam sa hodne... A potom už tam urobili schody, lebo to bol kopec.  

Hm.  

Tak ako buchlo veľmi, tak spadol, to sme vedeli, lebo to dačo sa rozbilo, tak takisto. To už 
také ploché dlhšie schody spravili na tom sklone, po tú faru okolo toho kostola dole. 

Takže niekto, kto to videl, potom porozprával, že čo...? 

Jaj... 

Čo sa tam stalo? 

Cukrár, tam mal cukráreň... 

Cukrár. 

Býval hore, bývali, a vždy hovoril: „Mňa už z toho porazí, z toho“ –„Choď mi otvoriť, 
zatvoriť oblok“ ... „Ma porazí“... „Vždycky voľakto buchne, spadne, tak vidím, vyšiel som 
von, dvihnúť ho, keď už nebol na nohách,“ a takéto veci. To ho strašne hnevalo, tak si 
preložil oblok inde. A ten si takisto preložil, tak sa zase do tej paľby... To bolo strašné. Nemci 
aj milovali – otec mal  taký revolver, neviem, ako sa volal, ale bol taký väčší, a to buchlo, tie 
patróny, čo som videla, tak keď ho trafil, to ho musel zabiť na prvý šup. A keď vedel strieľať, 
to tiež pravda.  

Hm. 
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Strašné rany vtedy. Či to našli, či si to kúpili, to vám neviem povedať, každý mládenec mal 
dajaký... toto krátke čudo mal pri sebe. 

To mali také pištole nejaké, alebo čo to bolo? 

Tak ako pištoľ to vyzeralo, ja tým flintám nerozumiem. 

Hm. Hej. 

Chlapci naši boli, ale dobre spravili, boli doktori, zobrali sa išli do Rakúska, tam boli 
v zahraničí, prišli nabalení, nakúpené... 

A vy o tej... o tej streľbe, že koho tam vlastne zastrelili? Vy ste sa to od koho dozvedeli? 

Tak z tej fary sa to muselo hlásiť. 

Vám to niekto povedal, že čo sa tam udialo? 

Nie... kto? Nie, to bolo počuť, lebo tu je ten sklon dole, tými schodmi, čo tam neboli vtedy, 
no a tu fara bola a tu bol kostol, takže... A tu je tá krátka ulica a to bolo na námestí. Takže 
všetko, čo sa zvukove ako ťahalo do tej malej uličky, bolo počuť. Aj... 

Ale ste sa odniekadiaľ museli dozvedieť, že kto bol ten človek, ktorý... 

Nie. 

Ktorého zabili? 

To spratali. 

A že prečo ho vlastne zabili? 

A to bolo... ani kto to bol nevieme. Železničiar že bol, že šiel zo služby. Lebo kantlik  
(konvičku) našli, kávy... kávy bielej, to bola strava ich, liter kávy do služby, chleba, tak sa 
stravovali v našej robote. 

A to ste... to tam bolo na ulici? 

No tam, kde padol... 

Tam, kde padol, to ste videli? 

Tam to našli všetko. 

Aha. Ale už jeho zastreleného ste...? 

Nie. 

Ste nevideli? Hm. 
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No teraz nebolo... nebolo toľko telefónov. Mohlo sa volať na bezpečnosť, taký predpis, oni 
tam mali, to ale my vonkajší nevedeli, že mohlo sa zavolať sto... stopäťdesiat osmička to 
nebola, ale jedno číslo, kde ako sa ohlásili oni potom.  

Hm.  

A dovtedy tam musel ležať a prišla komisia, odniesli ho, tak... Tam bolo hodne takých 
a mladí, čo mali narukovať, ich veľa padlo, joj Bože! Obesili sa chlapci, zastrelili sa chlapci, 
joj, zlé časy aj tam boli vtedy.  

Ja by som teraz urobila krátku prestávku. 

Hm. 

Dobre? Lebo chcem sa opýtať, že či tuto Monika alebo ten zlatý pán Nathan, či nemá 
nejakú otázku, ktorú vám chce on teraz položiť. Musím ale počkať, že či... či niečo...  

… 

Okay, so we will continue. Dobre, takže budeme po tejto prestávočke ešte pokračovať 
chvíľku, pretože vás chceme... chcem sa vás opýtať niečo, čo ste nám spomínali ten 
prvýkrát, keď sme sa spolu stretli. A vraveli ste, že... možno sme tomu nedobre 
rozumeli, tak vy nás teraz opravíte, či to tak bolo – vraveli ste, že niekde pri trati 
železničnej... 

Áno. 

Že ste videli aj nejaké mŕtve telá. 

Áno. 

Že proste niekto nejako nakladal s mŕtvymi telami.  

Áno. 

Čo ste videli, čo si pamätáte? 

Dvaja jedného niesli a hádzali ho do jamy. To som videla, lebo hovorím, ja som mala z domu 
zakázané do pol ulice na stanicu ísť a toto ešte za stanicou, smerom k Váhu, tam bola taká 
veľká lúka... a tam videla som, stade brali z jednej kopy a do druhej. A brali také... rovno 
ležali, a boli takí, čo boli zohnutí, tu držal jeden, tu druhý.  

Hm.  

No samozrejme, že ma to... no všetko zmizlo, oni tam za sebou pozametali ešte hrabličkami 
to tam urovnali... No ale ja som ráno sa tam išla pozrieť.  

Takže ste videli, že boli mŕtve telá na kope? 
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Nie, to už zasypané, to nebolo, ale videla som – vyššie nechali tej zeminy na nich, na tých 
hroboch, to len tak hádzali. Tak som sa pýtala bratranca, bo on bol ten chirurg, šialený ako ja 
ho volám, takto mi spravil (ukazuje rukou na rýchle zakrytie úst), že div mi zuby nevyrazil: 
„Kuš! Ticho buď, nestaraj sa!“ No ale ja som to videla toto na vlastné oči.  

Videli ste...? 

Áno. 

Že z jednej kopy nesú nejaké...? 

Prenášali, hádzali do jamy veľkej, to som videla.  

Aha.  

A tak akože jeden bol vystretý, bol tuhší a druhý sa ako zohol, to som videla.  

A kto to bol, tí ľudia? 

No neviem, ten mi dal po pysku a ja som sa nahnevala, a dodnes sa hneváme. Ja som 
hovorila: „Však si mi to mohol vysvetliť“, ale takú facku mi vylepil, že myslela som, že mi  
zuby vyláme. A bol chirurg a on hovoril: „Keby si to bola vedela tak...“ – „Bola by som to 
nahlásila!“ – „A komu? Zas tým istým, čo ho tam hodili?“  

A kto ich tam hádzal, kto to bol? 

Keby ja vedela... 

Boli nejako oblečení? 

Nie, normálne v civile.  

V civile? 

V civile. 

Hm. Hm. 

Kabáty mali, saká také krátke, jeden tam mal takú bundičku, veľmi peknú, čo sa mi ľúbila.  

A koľko... koľko tam bolo tých ľudí? 

Štyria.  

Štyria, čo nosili tie mŕtvoly? 

Hej. Ale to také... ako z toho miesta trošku ďalej.  

Hm. Takže nejakých... 

Ani neviem, koľko ich tam bolo, ale muselo ich byť viacej, lebo ja som to odpočítala, že 
štyria boli. Piati, čo ich preniesli. No a potom samozrejme: „Poď, ideme na kávu,“ brali ma.  
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Tak... 

A tých... tých mŕtvol tam bolo koľko asi? Štyri som ja videla, alebo päť. Čo ich prenášali ako. 

Aha, takže štyri alebo päť mŕtvych ste videli prenášať? 

Áno, áno. 

A koľkí ľudia ich prenášali? 

Dvaja. 

Dvaja. Hm. 

Jeden za nohy a jeden tak nešikovne ich brali za ruky, to bol škaredý pohľad.  

Hm. 

No a potom sa ho pýtam: „Tu voľajakých včera prenášali!“ A bratranec chytil ma takto 
a hovoril: „Máš štyridsať jeden! No ja neviem, či nemáš päťdesiatku.“ Ty si myslíš, že som 
až taká blbá, že som stará...“ Pozerá. „Ja som nič nepovedal.“ „Choď do kelu, nevyprávaj mi 
rozprávočky!“  

Aj ste videli, ako ich zahrabávali? 

Nie, nie, už nie. Oni začali ich už zahrabávať a ja som si myslela... aby to nebolo cítiť, tak to 
tak chytro, tak sa to robí aj teraz vraj, ja som to len počula, že ten pach toho tela treba dačím 
zasypať, vieš? 

Hm.  

Aby to nevoňalo takto. No a tak ma zobral vtedy ako mi tú pusu založil, ja som sa nahnevala 
veľmi.  

A tí... tí mŕtvi ľudia, ako boli oblečení? 

V civile, každý. 

Nemali nejaké označenia na sebe? 

Nič, to sa pýtal, či nemá hviezdu v prvom rade. Nemali, ani jeden proste civilné... civilné... 
sveter, druhý... také kabátiky krásne mali. Košeľu flanelovú s dlhým rukávom a na to také 
tričko. Joj, to by som stiahla z neho, keby... 

A to boli muži? Muži to boli? 

Muži, samí muži to boli, hej. No tí boli... takú mi strelil, joj, som sa nahnevala. Aj chrupol mi 
jeden zub, ale našťastie sa mi nič nestalo.  

To vám teda riadne strelil. 
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Tak veľmi, veľmi, on vedel, že ja som zvedavá. 

A on sa vás pýtal, že či nemali tie hviezdy?  

Nie. 

Tento nie? 

Nie, nie, to s tým nemalo vôbec nič. Ale odmalička ako cestovali sme: „A to je aká dedina? 
To je aký strom? Hadička mi dajte preč, lebo budem revať do večera,“ hadov som sa bála.  

Hm.  

Chytila ma zmija, to bolo veľmi nepríjemné a nič vtedy nebolo. A ešte štyri hodiny som sa 
musela z kopca trepať k vlaku dole, noha mi takto napuchla. Vítal ma ďalší bratranec, 
chirurg. Tak som hovorila: „Máš pripravený nôž,  treba nohu rozrezať.“ Tak nesmie sa veľa, 
keď ti na to poviem, že na to nič nemám. Hladovú diétu mi daj – čaj, sucháre, sucháre, čaj. 

A spomínate si, že kde ste videli tie mŕtvoly, kde presne to bolo? 

 Ach Bože... Varín stanica, Varín dedina, tá bola ďalej, tak medzi tým Varínom, medzi 
Varínom a Varín... Varín bola stanica a dedina bola ďalej... 

Hm. 

A tak trošku od cesty to bolo. 

Hm. 

Teraz tam rastú... vysadili tam lipy dve, sú vraj veľmi pekné, moja spolužiačka... tam sme 
chodievali do Terchovej, tou cestou, na bicykloch... 

Hm. 

No dajaké... 

Takže vy ste sa tam išli bicyklovať a toto ste videli tak po ceste? 

Hej, hej.  

Hm. 

Ale tam muselo byť viacej takých... hrobček keď sme videli, to vraveli, že tam mali ukryté, 
ale bola to pravda. Zeleninu a tú chodili polievať, a to tak vyzeralo ako hrob. Lebo nemáme 
pivnice a tam, kde šrapnel rozbil, v tej miestnosti, kde mali tú zeleninu uloženú, sa to 
roztrepalo celé.  

Hm.  

Tak to tak vydumali, aby im aspoň... veľa detí tam mali, zelenina všetka fuč.  
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A tam, tam pri tej Varine, pri tej stanici, vtedy, keď ste tam videli tie mŕtvoly... 

Áno. 

Niečo sa tam dialo aj na tej stanici? 

Na druhý... na druhý deň sme išli, lebo aj na tretí, už tam nič nebolo.  

Hm. 

Už to bolo hladké. 

Ste sa tam išli pozrieť a už...? 

Ja som bola strašne zvedavá. 

Hm, hm.  

A vymenila som si bicykle, ja som išla na mužskom, ona na ženskom, chlapci naši, takže 
nevedeli oni... si nemysleli, že to sme my, čo sme tu predvčerom boli, hej?  

Hm. 

Či to boli nejaké vraždy, ja neviem to čo to bolo! Veľa ľudí v tom Varíne vtedy umrelo ešte. 
Haluška... príma chlap... tí chlapci sa nám stratili. „Počúvajte, ja pozorujem, že nechodia 
toľko do lesa, ani lesník...“ – „Tí majú zákaz tam ísť!“ – „A čo sa robilo?“ –„ Zabili tam 
dakoho, no!“ – „Vieš čo, Štefan? Dovidenia, nevideli sme sa,“ to také, ale bola to pravda, sa 
šuškalo o tom.  

Tí dvaja muži, ktorí nosili tie mŕtvoly, rozprávali sa nejako, počúvali ste ich niečo 
hovoriť? 

Ticho, nič, nič, nič. Nič, nič, lebo sa trápili hodne, tie... čo boli tu, tak sa dali dobre preniesť, 
ale tie, čo boli takto... 

Hm. 

A to viete, oni potom to zdvihli, tak sa to ešte zblížilo, že ruky – nohy mali skoro pri sebe, 
takto ako bližšie.  

Hm. 

Neradi to robili, ale že to mali vraj veľmi dobre platené, ale čo o tom sa bavíte? Ľudí treba 
chrániť, ich budú naháňať, hľadať. Ja som tu nebola. Prvý raz v živote, ale ja nezacigánim, 
tak „Nie, nebola som tu!“ A môžu ma zabiť a nech ma zabijú, ale ja sa nepriznám. O čo sa 
tam mohlo jednať... 

Hm.  

Ale čo s tým ženy môžu ...? Čo sú to za ľudia, veď ich ani nepoznáme... Len sme to videli 
naživo a blízko. Oni sa tak naraz zjavili, ako... ako to vraveli ten židovský chleba, maces. Raz 
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tam v jednom obchode... tam som bola a on išiel pre maslo. On predával výborné maslo, židia 
tu v Košiciach, išiel pre maslo, to boli také kocky, a naraz pri tom masle sa zjavila postava. 
No a ja som čakala na syr, ja som sa tak vyľakala, ja som si myslela, že mŕtvy vstal z toho 
syra... Syr bol v takých hromadách, sa rezalo... Také veci mali, lacnejšie, dobré... 

Hm.  

Ale u žida si nakupovala, viete, čo to bolo?  

Kvalitný tovar, hej? 

Jaj, lacnejší a zdravý. On keď mal kus plesne na tomto konci, on celý zlikvidoval. Oni to 
prepaľovali, preúdzovali, jeden za druhým, a bol to krásny a dobrý oštiepok. No... 

Takže lepšie, ako teraz asi máme, že? 

Tak nemáme žiadne... videli ste terajší oštiepok?  

Hm. 

To sú len také placky. 

Hm.  

Zemiakové, hrubé... 

Dobre, ešte na chvíľočku preruším, lebo chcem sa teraz spýtať, že či... či ešte niečo 
ďalšie, alebo či vám poďakujeme za rozhovor.  

Ale áno.  

... 

Okay, so we will continue.  

A končíte so mnou, lebo bude ďalšia výplata. 

O chvíľočku už skončíme, ale ešte máme jednu doplňujúcu otázku – vy ste spomínali, že 
vám veľmi chutili tie macesy... maces... A chceme sa spýtať... lebo počuli sme takú... 

Hlášku.  

Takú hlášku, alebo proste takú vec... 

Klebetu, áno. No... 

Že niekde sa hovorilo, že židia... 

Krvi v tom... 

Kradnú... áno, že... 
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Cha, ale... 

Poznáte to? Čo to je? Čo to bolo? 

Voda... voda, soľ a múka.  

Ale že židia kradnú...? 

Ale nie... 

Kresťanské deti... 

Áno, áno. A rezali a krv... Deti moje, zapomeňte na tieto blbosti. Takéto vydumať... v tej 
židovskej ére, keď ich vozili von už, vtedy som prvý raz ja na vlastné uši: „Ta hej, treba 
krvi...“ – „Akej krvi?“ – „Ta takej...“ Sa zase bavili so šialencom, ste šialení, skade ste ja som 
sa ich pýtala, skade idete so šialeného domu? „Ako také môžete?“ „ Vy neviete pani, však tu 
máte?“ To bolo také,... to bol chlieb pre tých, čo nemohli inšie, len akože, jediné to bolo. 
Maces ešte bol ale nie v takom množstve.   

A kde ste...? Kto vám to hovoril o tej kresťanskej krvi? Kde ste to počuli? 

Tie baby, čo som sa ich pýtala, „Čo to máte také balíky malé šikovné....“ – „Tak maces, 
maces, no čo...“ – „No ale nechoď, to s krvou,“ ja som zase s „kurvou“ rozumela... „S čím?“ 
– „S kervou!“ – „A čo?“ – „To židia chcú katolíkov...“ Proste politicky podložené.  

A to boli katolícke ženy, ktoré niesli tie...? 

Ja neviem, čo to bolo, .... Cudzí ma zastaví a pýta sa: „ Vy katolíčka?“ - „Hej a vy?– „Aj my 
kresťanky, my kresťanky...“ 

Takže kresťanské ženy to boli, áno? 

Áno.  

A prečo niesli oni tie macesy?  

Vidíte to mi nenapadlo sa ich opýtať, ale to vždy boli čerstvé. A tie, čo posielali preč, sa  
balili inde. Furt si dostala, keď si prišla, dvadsať kusov, štyridsať, dva do ruky a takto. 

Hm.  

Dobré to bolo. 

A počuli ste toto...? 

Áno.  

Túto klebetu ešte niekde inde? Od niekoho iného? 

Tak celé mesto. Žid bol majiteľ, takže vieš, klebiet kolo toho bolo. Tak krv... barania, ľudská 
a dajaká. Štyri krvi tam boli zamiešané do toho. „To je červené,“ hovorím. „To nevidíte, to 
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krv všetko, toto všetko je krv!“  A držala som maces v ruke. Babo, však to nie krv, pozrite sa, 
som si ruku namazala tužkou červenou a chcela som ju presvedčiť, že ona má pravdu. Tak 
ľudia na blbosti nabiehajú.  

Hm.  

A ubližovali im, veľmi, viete čo, potom ako už videli, že ich vyvážajú... videli, boli takí 
ľudia, ale oni z druhého konca mesta začali, že keď to prišlo ku nám do stredu a na zadnú 
časť mesta, tak už bolo všetko preč. Rozkradli byty, ešte boli tu židia, aj... 

A vy ste videli, ako ľudia im niečo kradnú? 

Nosili si balíky, stolíky, stoličky, čo ja viem. A zase uličkou, ako išli hore tým... kolo toho 
kostola, nie po tých schodoch ešte, kolo toho kostola, tak som videla. Tak čo, svadba sa 
robí... čo sme dookola sme sa ráčili veľmi dobre... chodili k mame na nemčiny, ja som 
chodila k... tieto ma boleli veľmi, bedrá, to mi naprávali, slovom ráčili sme sa. My sme sa 
mali veľmi radi.  

A ste videli, ako ľudia zo židovských domov odnášajú nejaké nábytky? 

Hej. 

A takéto veci?  

Áno. 

Hm.  

Lebo oni už vedeli, že tých židov... oni ich aj videli, ako ich z domov berú, lebo to vždy, sú 
nejaké... čo to je? Noci, kedy je úplná tma, takže z večera sa len takto... a ráno zase sa brieždi, 
že vidno. Ale oni také noci vyberali, že boli tmavé tie noci, tak... je...! 

Takže to v noci takto... takto nosili?  

To... 

Alebo po zatmení? 

To nebola ešte noc, ale brieždenie, tá... tá... ako tá príroda sa premenila... ako že mohli... nie... 
videli sa, ale nie až tak. 

Hm.  

Pokradli všetko, joj. Stoly... také stoličky mali prekrásne nové. Štyri nôžky, pekné to bolo. Aj 
mňa to pokúšalo, si dajako kúpiť, ale neurobila som to.  

A vtedy... vtedy tam ešte tí židia bývali v tých svojich domov? Keď im to ľudia brali? 

Najstarší, tí najstarší ľudia. Lebo tí rovno išli do plynu. Starí rodičia, prastarí rodičia... mladí, 
to sa rozutekalo. A tých som nevidela, ale tých som videla, čo stoličky... oni mali nádherné 
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štyri také krásne stoličky, z dreva mali z bukového, to čerstvé bolo, to voňalo v tých bytoch 
ako v lese. 

Hm.  

A hovorím, ochotní boli veľmi. Tie macesy som hovorila. A ešte... šolet ešte varili. A to 
začali – mäso hovädzie, cibuľa, mäso druhé, štyri mäsá také, „Eintopf kochen“ to volali 
Nemci. Jé...! Deti... varilo sa to štyri hodiny, ale to bola fantázia. Štyri mäsá, v takom hrnci sa 
to varilo. 

Hm...  

Pobiť sme sa išli... tak mali s nami... a boli dobrí ľudia, to sa nedá povedať. Žid bol, ten zas 
bol gardista, ten bol Nemec, takto si ukazovali. My sme tak verili... keď dačo proti tým, čo 
boli straníci, alebo čo ja viem... politici, že mu dačo sprosté povedal, no tak ignoruje. 
Neukážeš, aký si somár, podľa mňa. Ti si hovor, čo chceš, ako to môžem... kamarát sa 
s kamarátom obrátil, lebo ten je v takej a ten v onakej strane.   

Hm. Takže ľudia sa tak... 

Šikano... Každý chcel byť hore, a každý sa snažil o krajšie. 

Sa rozhádali, rozdeľovali podľa toho... 

Kryštál bol, sklo bolo, čo sa dalo chytiť, všetko bolo... byty prázdne. A potom prišli zase 
cigáni a tí to dokončili. Okno rozbité... dvere lebo čo sa hádzalo oknami... Každý voľačo si 
išiel kúpiť.  

Hm. Takže... 

Bolo to škaredé.  

Takže to ľudia tak zničili, hej? 

Tak úplne.  

Vykradli a zničili. 

Áno a zmizli. A zmizli, to bolo... nemohli chytiť. Voľajakú vázu alebo čo... vtedy boli také... 
na ovocie také misy krásne, tak tú u jednej židovky... cigánskej rodiny našli.  

A to bolo zo židovského domu? 

A to z tej série dajakej, čo sa stratila, keď to ukradli.  

Hm. 

Cigáni to ukradli, a nikto nechcel kúpiť, draho to dávali, čo za to on chce... Že my sme 
strašne závislí. Ja ti tiež nos medzi očami závidím, bo ja mám jedno oko slepé, tak o to som 
ukrátená... 
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Cha, cha, cha. 

Cha, cha, cha, cha. Prepáčte, ale... 

No, už vás asi nebudeme dlhšie trápiť. 

No, ani sa nedám! 

Ale... ani sa nedajte, to je veľmi správna vec. 

Áno.  

Ale ja ešte pre istotu sa opýtam, že či náhodou ešte niečo nevyskočilo. 

No. 

Ale... 

... 

Pred chvíľočkou ste nám spomenuli, že keď tie nábytky židovské a takéto veci, čo ste 
videli, že ľudia nosia, že aj vás to lákalo, že by ste si niečo kúpili. 

A veru áno dieťa.  

Dalo sa kúpiť? Boli také nejaké predaje sa robili? 

Židia boli už skoro všetci preč, domy boli prázdne, nikto nastrážil, ale chodila tam 
bezpečnosť zisťovať, či tam granáty nemajú, takže tie krajšie veci, čo som tam vídavala 
v tých bytoch, boli tiež preč, vieš? Oni ako z bezpečnostných dôvodov sa tam išla polícia 
pozrieť, no a tí si nabrali veci, takže... 

Hm.  

Škaredé časy. 

Ale vy ste vyslovene povedali, že vás lákalo si niečo kúpiť.  

Áno. No hento sa takto kupovalo. 

Aha, to sa tak „kupovalo“? Aha... cha, cha, cha... 

Predáte mi dačo? Cha, cha, cha... 

Nákup za päť prstov, hej? 

Krásne... zo železa také sošky mali, krásne. Aj sme im dávali peniažky, aj nám prišli 
poďakovať, lebo ľudia peniaze potrebovali. My sme im to za to dali. Ukradli sme a zaplatili 
sme si...  

A komu ste tie peniaze dali? 
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Niekto prišiel z rodiny a pýtal sa: „V tejto skrini, vidíš? Tam je ešte miesto, tam to ostalo,“ on 
to vedel, to bolo... už to nebolo... Tak z rodiny dakto. Dvadsaťpäť rokov po tomto prišli židia, 
čo boli skrytí, za teda toho Slovenského štátu. A predstavte si, že oni u nás mali prádlo, pre 
mladomanželov zložené, roky... A prišli si pre to.  

U vás? U vašich rodičov to bolo? 

U otca, áno. 

Aha, a kto si pre to prišiel? 

Tak tí mladí, čo im to bolo dané. My sme to neotvárali, len papier sme dali dolu a trochu 
sme... 

A to bolo... to bola aká... aká židovská rodina? 

Naša, ako žilinská. 

Zo Žiliny? 

Hej, zo Žiliny, hej. 

To boli vaši známi. A to si kam prišli, vy ste vtedy ešte v Žiline...? 

V Žiline. Počkaj, kedy to bolo? Ja už som bola sama, rodičia v štyridsiatom deviatom umreli, 
to v štyridsiatom deviatom bol. 

Aha, tak prišli za vami a zobrali si...? 

Pýtali sa... 

Pýtali si... hej.  

A ona sa tak rozplakala, jaj, tak mi jej bolo ľúto, že: „Vy ste to odložila, prosím vás, ja som 
sa len bála, že... skôr ako ja.“ 

A spomínate si ako sa volali, títo, čo prišli si to zobrať? 

Nandy... a ako sa volal ten druhý? Oni mali také mená židovské, škaredé... nevie sa to 
naučiť... Roky som ich poznala. 

To boli tí, ktorí sa tam skrývali pri tom Rajci? 

Áno, áno. Našich, naša rodina. 

Aha.  

Tak. A riskovali sme hodne s tými deťmi, vodu sme si pitnú museli po tme nosiť, za tmy... 
no... 

Hm.  
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Ale... 

Tie sošky, ktoré ste teraz spomenuli...? Že ste zaplatili za nejaké sošky?  

Hej. 

To ste komu zaplatili? 

Dieťa, to bola ako rodina spoločná, tak neviem to meno, čo to bolo... 

To boli nejakí vaši príbuzní? 

A... nie, nie. 

Nie? 

Bývajúci, my sme stavali dom na Cimborkovej, oni už mali postavené, potom nám 
dopomohli a tak. Proste, tak rodinne sme žili, takže oni si mysleli, že sme rodina.  

Hm. 

Vtedy sa tak dieťa žilo. „Mäsa máš?“ – „Máš soli?“  (Hovorí nárečím po šarišsky) „Ta ic do 
rici, tak co nemaš,..cuker sebe zasip. 

A oni vám teda odpredali tie sošky, to boli z nejakého židovského domu sošky? 

Ja som ich odložila, dieťa, to bolo... 

Ukryli ste. 

Ukryli sme ich. 

Aha.  

A to bolo... ale to bola robota to čistiť, to bolo čisté železo, ona číslo povedala, že sa ľahko 
zmizlo. To bolo tak špinavé, že hrúza.  

Hm.  

To boli tak nádherné kusy. Tak ma pokúšalo jedno si nechať na pamiatku. To hádam každého 
mladého.  

Hm.  

Ale ako kradnúť... veď nekradneš, veď ja viem. Tak to na pamiatku už... 

Hej. Lebo niekde nám ľudia hovorili, že keď židov odviezli, takže sa robili také dražby, 
také tie licitačky.  

Joj. 

Také bolo aj v Žiline? 
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Áno. Všade to bolo. 

To ste videli aj vy? 

Nie, len som počula.  

Počuli ste... 

A videla som v domácnostiach, v našich. U našich nie ako, ale u Žilinčanov.  

Hm. Keď ste išli... 

Akurát si celý byt nábytkom moderne spravili.  

Hm. 

A prišli o všetko. Tie... ako sa to bolo... taniere... ale čo to... oj joj... Bože, ako mi už 
nezapaľuje... no, nevadí. Slovom, taniere a také veci mali prekrásne. To zvonilo, keď ste na 
to... originál. A nie ako u nás, že môžeš klopať, ale zvon si pustí, aby ti to zvonilo. Tak oni 
mali veľmi... a ochotní boli, ale už potom sa strašne báli, už všetko sme im vybavovali, jedlo 
a takto. Masť, v tej pivnici sa nepokazila, ani v tom bunkri, čo boli, keď boli na čerstvom 
vzduchu. Ale boli veci, ktoré nedali sa skombinovať, také teplo uderilo, mäsa sme tam mali 
kopy, ľadničku sme tam nemali, elektriku sme tam... teraz sme tam rozbehli. Tak viete čo, tak 
sme uvarili, upiekli a sme zožrali. A bol pokoj... pokoj. To... Neprajem vám, ani vašim 
deťom, že by sa dačo také stalo. A pre jednu posratú sochu zabili by sa boli.  

Hm. 

Takí boli. A príde do kostolíka: „Pane Bože, pomôž mi, nič nemám!“ – Nie len toto 
nakradnuté.... – „A čo sme nabrali?“ – „Ja som ukradla tú železnú pokladničku a dala som ju 
farárovi...“ – „Tak, tajne si vyberaj!“ A tam boli aj papierové peniaze sa dávali. Potom to 
moc klepalo, tak sa to voľačím vystlalo. Kradlo sa aj vtedy, aj teraz kradnú, to ma trošku bolí, 
viete, že sa naše deti...  

No Bohužiaľ, všeličo sa deje medzi ľuďmi, že. No... 

No ale peniaze a sex sú najdôležitejšie, tak ja už sa o iné nestarám. Cha, cha, cha... 

Cha, cha, cha... 

Tak je.  

Tak ja myslím, že už vás ďalej nebudeme trápiť. 

No a ja už vám nedám ani slova.  

Nič. Už aj slabý honorár sme platili.  

Pred minulým týždňom mi psa prešlo auto, tak ľutujem... to bol taký dobrý psík... A keď 
zhasne sa, začal brechať... brechal a nepustil, musela som... 
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Čo Moni? 

Poďte, klebetím o vás. Cha, cha... 
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