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Dobrý deň vám želáme.  

Dobrý deň. 

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

Šeptáková Anna som.  

Kedy ste sa narodili? 

Dvadsiateho štvrtého ôsmy tisíc deväťsto dvadsať osem.  

A kde ste sa narodili? 

Vo Veľkej.  

Veľká je kde? 

Pri Poprade, teraz je to spojené s Popradom, vtedy to bola ešte obec Veľká zvlášť.  

Hm.  

I am sorry... If we could move a little bit... the camera... 

Me? What? How? Like this?  

Sorry. So... And to...  

What?  

Už nemožeš bližšií isť...? 

No nie, však som sa odsunula, by som ťa likvidovala potom, ako sa hýbem. No počkaj 
ale... Tak okay.  

 

Takže vo Veľkej pri Poprade ste sa narodili, tam ste aj vyrastali? Tam ste bývali? 

Tam som sa narodila, tam som bola až do sedemdesiateho roku, potom sme prišli bývať tu. 
Na... 

Hm.  

Juh...  
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Hej. Pani Šeptáková, my sme sa spolu už stretli... 

Áno.  

A vy ste nám vtedy pri tom rozhovore porozprávali vaše zážitky z obdobia Slovenského 
štátu a Druhej svetovej vojny. Rozprávali sme sa o tých židovských osudoch a o tom, čo 
vy ste zažili, čo vy ste videli. My sme dnes prišli za vami ešte raz, aby sme si tieto vaše 
zážitky nahrali na videozáznam.  

No ešte som bola ja decko, hej? Ale najviac si pamätám na tú pani Špringerovú, to bola taká 
pekná čierna pani, mala takého staršieho muža a mali obchod s potravinami. Tam vo Veľkej. 
Tak nemali deti, tam deti také menšie chodili si... rozdávala im cukríky, aj nám väčším dala 
sem tam, aj tým malým dávala, mala rada deti. No a potom keď ju brali, tak aj ja som tam 
bola pri tom aute... Daktorí plakali, daktorí sa len pozerali, z toho auta ako povedala: 
„Povedzte čo som komu ja zrobila, keď toto so mnou robia?“ Do auta brali, tam dajaké veci 
jej ešte dávali. Dvaja chlapi tam boli, čo dávali pozor. A ľudia daktorí tam, čo ju 
odprevádzali. Daktorí jej ďakovali, daktorí len tak pozerali.  

Hm. 

Sekundičku... 

No a viacerých... 

Pardon... 

Viacej bolo tých židov vo Veľkej, ktorých ani nevieme, kedy ich zobrali, kedy odišli... Len 
na ňu si pamätám.  

Hm.  

Aj spolužiačku jednu som mala, tiež nevieme, kedy sa vyparila. Kedy ako... či v noci, či kedy 
ich zobrali. Ani nikto nevie daktorý, ktorých kedy zobrali.  

Hm. Takže tato pani... Špringerová sa volala, ste vraveli? 

Špringerová, hej.  

Tu ste si tak najživšie, najviac zapamätali?  

No lebo sme tam chodili a ona bola... no bola taká, mala rada deti, tak samozrejme, že tam 
chodili. A viete... 

Aj si pamätáte, ako sa volala prvým menom? 

Už sa nepamätám. Viem, že ju on volal po mene, ten jej manžel, ale nie, nespomeniem si.  

Hm.  

Nespomeniem si.  
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A teda vravel ste, že videli ste, ako po ňu niekto prišiel.  

Nie, ja som ju už... keď som tam prišla, už bola ona v tom aute.  

Hm. 

Tam si ukladala tie veci.  

Hm.  

Tam si ukladala tie veci už.  

A vy ste sa ako dozvedeli, že sa tam niečo deje? 

No tak to... 

Či ste iba tak išli okolo, alebo vám niekto povedal? 

Deti... 

Niekto to oznámil? 

To už ja sa nepamätám, len viem, že som tam prišla, som to videla. Ale či to už dakto zavolal, 
či náhodou som tam išla, už nepamätám tak.  

Hm, hm. A čo presne ste tam teda videli? 

No jak ešte dajaké veci jej dali zobrať a ukladala si tam do toho, no a potom z toho auta nám 
povedala, tam čo sme stáli, čo sme boli tí ľudia, že: „Čo som komu ja urobila, keď...“ no ako 
že ju berú, hej? Že toto jej robia.  

Hm. A kto tam bol s ňou?  

Ja ani som myslím... neviem, či bol dakde ďalej v aute, ten jej muž, či nebol tam, už sa 
nepamätám.  

Hm.  

Ale ako dajaká stráž tí dvaja chlapi tam boli.  

Hm. Hm. Takže v aute už ste vnútri nevideli nikoho iného, či bol tam ešte niekto? 

Či tam bol ten jej muž a ukladal tam vzadu ďalej tie veci, to neviem, nevidela som.  

Hm. A aké mala so sebou veci, ta pani? 

No to boli také... viac také... dajaké koše, debničky, a čo ja viem, čo...  

Hm.  

Veľa tam toho nebolo, ale bolo dačo, čo si brali.  
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Hm. A to auto, pamätáte si, ako vyzeralo? 

Nákladné auto to bolo. S takou plachtou.  

Hm. A vraveli ste teda, že nejakí dvaja chlapi tam boli ako stráž? 

Tak asi to bola ako stráž.  

Hm.  

Aspoň si tak myslím, hej?  

Poznali ste...? 

Nie.  

Neboli...? 

To neboli Veličania.  

Od vás z Veľkej? 

Nie, to neboli Veličania. 

A... 

Bo to bola malá ešte vtedy Veľká, tam sa každý s každým poznal.  

Hej. A spomenuli by ste si, ako boli oblečení? 

Len tak, normálne v civili, to sa pamätám.   

Hm.  

Normálne civilné šaty mali.  

Mali aj nejaké zbrane pri sebe? 

Nie. Nie. Určite nie.  

Ľudia, čo tam boli okolo, mohli sa s tou pani Špringerovou rozprávať? 

Sem tam hej, ešte ona dačo povedala, aj tí ľudia jej daktorí ďakovali, daktorí sa lúčili tak 
s ňou. To starší ľudia sa rozprávali... 

Hm.  

My deti sme len tam zízali. 

Hm. Vy ste to asi z akej vzdialenosti videli, koľko metrov ste boli od toho? 

No... čo ja viem? Dajme tomu, ako tá miestnosť, trošku ďalej ešte.  
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Hm. Tak to ste boli celkom blízko. 

Celkom blízko, hej.  

Tak ste mohli počuť v podstate jasne, že... 

Čo rozpráva.  

Čo sa tam hovorilo.  

Hej. 

Hm. A tí muži nejako s ňou sa tiež bavili, tá stráž? 

Nie, nie, ale nie. Oni tam boli, postávali len. Kto vie či im nebolo takisto ľúto, ako nám.  

Hm.  

Dostali príkaz, museli ísť.  

A potom čo sa dialo? 

No potom auto odišlo a my tiež.  

Aj zavreli tú plachtu, či zostala odokrytá?  

No tak ten... čo ja viem, ako sa to volá. Zavreli to. No... ten bok, čo bol dole spustený, tak to 
vyložili, zatvorili.  

Hm. Auto odišlo... 

Hej.  

A vy... 

Tiež.  

Cha... A ľudia, ktorí to pozorovali, túto situáciu, hovorili si niečo medzi sebou o tom? 
Okomentovali to nejako? 

No vravím vám, daktorí sa s ňou lúčili, daktorí jej ďakovali. Tam chodili hodne kupovať ku 
nej, tam bolo o dosť lacnejšie... a vôbec, židia lacnejšie predávali, tak ľudia chodili väčšinou 
ku nim kupovať.   

Hm.  

My sme chodili do Popradu kupovať do... Lev (Lőwy?) sa volal, také... no... to odevy a látky, 
a čo bolo. No ja som tam rada išla s našimi, keď sa viac dačo kúpilo, dostala som pekný 
kapesníček, alebo aj, keď viacej nakúpili, dostali ku tomu ako naviac obrus, alebo... vždy 
voľačo dostali. Keď sa už tam kupovalo. 

Hm. Obchod sa volal Lev? 
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Lev, hej. 

L-e-f alebo L-e-v? 

Tak asi Lev. 

Ako zviera, Lev, áno? 

Cha, cha... ja neviem už, nepamätám až tak na to, ale u Leva sme kupovali, sa pamätám, tak 
to bolo asi „v“.  

Hm. A to bol tiež židovský obchod?  

Áno, to bol žid. Židovská rodina to bola.  

Aj ste vy s nimi boli nejako v kontakte, keď ste tam prišli nakupovať, oni tam boli 
v tom obchode? 

No, my sme tam chodili dosť často kupovať. Otec môj bol v Amerike, no a keď už sa dakto 
vydával z rodiny alebo dačo, tak také dary... mama kupovala len také uteráky, na periny 
obliečky... Také kupovali, čo sa hodilo.  

Hm. 

Neboli sme zas až taká bohatá rodina, ani tí naši príbuzní, tak len také veci sa kúpili, čo sa... 
praktické.  

Hm. A vedeli by ste si spomenúť, že kedy to bolo, keď pani Špringerovú odviezli? 

Hm... 

Koľko ste vy mali rokov vtedy? 

Koľko som mohla... Do piatej triedy som chodila, do štvrtej. To už sa ani nepamätám presne.  

Hm. Takže možno desať? 

Desať, dvanásť... 

Hm. A do školy ste vy chodili tam u vás vo Veľkej? 

Vo Veľkej. No... 

A spomínali ste, že ste mali aj nejakú židovskú spolužiačku...  

Hej, Šteng... ako sa... ako sa to ona volala... nejako tiež na „Š“... Blanka sa volala, viem, ale... 
mala dve sestry, oni sami žili, nemali rodičov už, oni tam žili. Takí boli dosť chudobní, dve 
staršie, dosť hodne staršie sestry, dve mala a ona. Ony tam samé tri žili.  

Hm. Aj ste sa s ňou trošku kamarátili? 
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Bolo to také normálne dievča, no. To jedna tam tak zarývala, ... to boli také... viete, sú také... 
Ja som tiež bola katolíčka, ale to také maňačky, také... Ľudia sú všade, aj takí, aj takí. 

Hm.  

Aj jedni boli proti, jedni ich ľutovali. Na tie hviezdy, to sa strašne ťažko, ťažko pozeralo. 
Uznajte, tak poznačiť ľudí, ocajchovať s takými hviezdami... no to bola isto... sprostosť, no. 

Hej. A čo to bolo, tie hviezdy? 

No nosili, židia boli, každý žid bol označený hviezdou.  

Hm. Aj tá vaša spolužiačka prišla do školy tak? 

Nie, oni nie, oni nie. Toto už potom myslím, to už potom neskoršie.  

Neskoršie, ako čo? 

Dávali tie hviezdy, ešte vtedy sme ešte dosť normálne tam žili.  

Hm. Takže keď dávali hviezdy, ona už nebola vaša spolužiačka, už s vami nechodila do 
školy? 

Nie, ja som potom chodila do meštianky.  

Hm. 

A do takej dievčenskej. 

Aha, takže to ona bola vaša spolužiačka na základnej....? 

V piatej triede. 

Škole? V piatej triede?  

V piatej triede a potom sme sa už rozišli.  

Aha. A v tej meštianke ste už nemali židovské spolužiačky? 

Nie.  

Hm. A vraveli ste, že do tejto vašej spolužiačky, že nejaká podpichovala, že do nej 
rýpavala?  

Tak ona, no... Vlastne ona bola až do smrti taká čudná. Ona do... s nikým. S nikým 
nevychádzala, taká bola, samo svoja dajaká, neviem... 

Hm. 

Čudná povaha to bola. 

Hej. A čo... čo mala proti nej? 
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No to... kríže boli... im ukazovala na kríž, že hej...? Že oni Krista ukrižovali, či čo... ja sa už 
tak nepamätám, lebo ani jej nedali, to sme zase deti, čo sme jej povedali, aby jej dala pokoj.  

Hm. Takže ona do nej dorypovala a vy ste ju bránili, hej? 

Nie. Nie myslím ja konkrétne, ale viacerí sme boli. Možno ju viac nemali radi, ako tú 
židovku, ale možno ju mali viac neradi. Bola taká nemožná v tom.  

Hm. 

Takže viac mali neradi tú druhú, ktorá bola taká tá... 

Hej. Vyrypovala? 

Ona bola taká. 

Hej. 

Do smrti taká, sama zostala. 

Hm.  

Ani robiť, ani nič. To mamička jej robila slúžtičku, už bola stará dievka.  

A počuli ste aj také proti židom, niekde nám hovorili, že židia zabíjajú kresťanské deti 
a používajú ich krv na pečenie macesov...? 

To som... 

A na tie svoje náboženské také obrady, ktoré...? 

To som ja nikdy... 

Mali...? 

Nikdy nepočula a ja som... no síce som bola vtedy decko, ale keď som už bola staršia, ja som 
veľa, veľa čítala, ale  to som nikdy ani nepočula ani nikdy nečítala.  

Takže vás takto nestrašili, aby ste si dávali pozor, že...? 

Nie, nie, ja som... 

A vraveli ste, že teda vy ste katolíckeho vyznania... rímokatolíckeho? 

Rímsko-katolíčka, hej. 

A boli aj nejaké iné náboženstvá kresťanské u vás vo Veľkej? 

No evanjelici... 

Boli? 
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Evanjelici, aj baptisti boli tam.  

Hm.  

Vtedy len tak – baptisti, katolíci, evanjelici.  

Hm. A teda tí židia, hej? 

Hej.  

A takto medzi ľuďmi, ako spolu ľudia vychádzali, takto rôzne náboženstvá? 

To... dobre. Lepšie, ako už potom, keď som bola celkom dospelá. Už sa to potom delilo. Pán 
Boh chráň, že by si bral evanjelik katolíčku, alebo opačne. Už sa to potom dajako... ale to už 
som bola dospelá.  

Sa to zhoršilo potom. A to bolo po vojne až, hej? 

Hej. 

Či ešte počas vojny? 

Až potom. 

Až potom.  

Ja som už bola potom dospelá. 

Hm. A boli u vás vo Veľkej aj takí ľudia, čo tak... ako medzi dospelými, čo nejako tak 
negatívne o tých židoch hovorili?  

Viete, to ja som bola ešte decko, takže to tak... len viem, že mojej mame tak povedali. Keď ja 
sa už nepamätám, kto toto bol, to len mama, čo povedala. Že chodí ku židom kupovať, ale že 
za... je jak Judáš, že za... Judáš za sto zlatých predal Krista a ona za pár grajciarov.  

Hm. 

No ale my sme kupovali u židov.  

A vaša mama čo im na to povedala? 

No tak... to už len mama povedala mne, že to jej tak povedali. 

Jaj, ona vám to hovorila, že... 

Hej. 

A kto... kto jej to vravel? 

No tak spolu... tam občania. Neviem, či ženy... ale isto ženy, bo chlapi čo... 
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Hm. A rozprávali ste sa doma s mamou o tom, že čo sa teda s tými židmi dialo? Vraveli 
ste, že sa vám veľmi nepáčilo, že museli tie hviezdy nosiť. Potom ste videli aj to, ako 
odviezli pani... pani Špringerovú... 

No... Pozrite sa, starého otca som mala v Šuňave a žid mu pomohol postaviť dom a tam si on 
teda urobil obchod, dve miestnosti pre seba, potraviny, to boli, vtedy ešte neboli v tej dedine 
potraviny, on to zrobil.  

Hm.  

No takže to tak aj, možno tak aj brali tí ľudia, aj moju mamu, aj že... no. Tu bol... cha... ako 
sa volal? V banke robil a to som už aj vtedy spomínala, možno mi príde, veď aj dcéra moja sa 
s jeho vnučkou kamarátila. Ako sa volal? On veľa pomáhal ľuďom, tiež bol žid, ale pomáhal 
ľuďom. Či prekladať dačo trebalo, či čo... Alebo vybavovať také úradné listiny, on po... ani 
nezobral, keď bol chudobnejší, ani nezobral nič. Nič nezobral, ale pomohol veľa, veľa 
ľuďom.  

Hm. 

Potom oni tu zostali, lebo aj tá jeho dcéra sa vydala, to sa potom tak... no pobrali si 
kresťanov, a takže mohli zostať tu.  

Hm. A pamätáte si, ako sa volal ten pán? 

Hm. Pamätám, pamätala som. Keď mi to vypadlo dajako... Hm... Vtedy som vám to 
povedala, tiež som si to spomenula až potom. 

Musím sa pozrieť. Hm... Neviem. Pozrieme do poznámok, ale vám... Možno, že si ešte 
spomeniete, kým sa budeme my rozprávať. Lebo vraveli ste, že vo Veľkej bolo viacero 
tých židovských rodín.  

Bolo. 

Spomínate si ešte na nejaké ďalšie, okrem teda tej pani Špringerovej, ktorú... ktorá vám 
bola asi taká najbližšia, tam ste asi najčastejšie chodili...? 

No tak boli tam... taký nízky, on bol dajaký, neviem, čo to bol. Taký nízky a mali tiež štyri 
alebo päť detičky, tiež on bol nízky, tie detičky také. Oni barz boli takí dosť chudobní, ale 
tiež sa nevie, kedy zmizli a kde zmizli.  

Hm. A oni čo robili, táto rodina? 

On neviem, čo robil, kde robil.  

A na meno si pamätáte? 

Nie. Nepamätám si na ich meno. No a potom ešte boli... zopár. Hm...  

Pozriem do poznámok, našepkám vám? 

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



No.  

Spomínali ste... kde som? Doktor Stern? 

To bol doktor u nás tam. 

Hm.  

No on, vtedy nebolo toľko pacientov, ako dneska, každý u doktora... On po obede pochodil, 
každého ponavštevoval, taký dobrý doktor to bol, hej. Každý si ho chválil. Ponavštevoval, aj 
bez volania svojich pacientov. 

Hm. 

Po obede išiel na prechádzku a kto bol taký viac chorý, tak ponavštevoval. 

Hm.  

Doktor Stern to bol, hej.  

Aj vy ste k nemu chodili? 

Ja som bola prvý raz u doktora, keď som mala tridsať rokov.  

Jaj, šťastná to žena. Cha, cha... 

Ale u zubára som od pätnástich sedela každý rok.  

Hm. Takže doktora Sterna ste nepoznali ako jeho pacient.... 

Poznala som, poznala som... 

Pacientka, ale ako to, že teda žil v tej... 

Hej.  

V tej Veľkej, hej? 

Hej, hej.  

Tam bol on, hm. Čo sa s ním stalo?  

Joj, tak on to... neviem. On neodišiel tak, že musel, on tuším skôr odišiel dakde. Z Veľkej... 

Skôr... ako čo? 

Ako doktor... 

Hm.  

Predal dom, tam čo mal a odišiel z Veľkej. 

Hm.  
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Ale nie, ako že musel, on sám išiel.  

A vedeli by ste si aj spomenúť, že v ktorom to bolo období? Či to bolo ešte... 

To ešte, keď sa dobre žilo. 

Pred... A bolo to už sa Slovenského štátu? Alebo...? Ešte pred tým? 

Ja myslím, že ešte predtým odišiel. Alebo tesne predtým, alebo jak.  

Hm. 

Slovenský štát... No, Slovenský štát. Slováci vždy mali dakoho nad sebou, že museli 
poslúchať. Či chceli, či nechceli, museli poslúchať, chudáci. No a daktorí poslúchali tak... 
A daktorí, že museli.  

A za Slovenského štátu koho museli Slováci poslúchať? 

Nemcov. Koho? Nemcov, hlúpeho Hitlera, analfabeta. Ten vedel potrýzniť ľudí.  

Ako... ako sa to prejavovalo, že tí Slováci museli poslúchať?  

No viete, aj Tiso musel robiť, to čo mu prikazovali. Čo mu prikazovali... aspoň to voľačo aj 
som čítala, aj počula od tých ľudí. Musel... Chcel, nechcel... Bol by sa inakší Hitler pomstil 
Slovákom. 

Hm.  

Veď to sme mali takého suseda, Nemca, to keď chodil... keď už bola tá vojna, biele 
podkolienky, behal hore – dolu a: „Slováci, ešte uvidia, kto sú Nemci...“ a čo... No a potom 
sa rozprávalo, že chystali tie dajaké sterilné... ku poštovým schránkam, že budú sa rodiť len 
čistí Nemci a Slováci len ako gastarbajtri... Ale už sa im to nepodarilo, bo skrachoval.  

A čo chystali? Teraz neviem, či som dobre porozumela. 

Sterilné krabice chceli dávať, keď by sa tam žena postavila, už by bola neplodná....  

Ako, že ženy chceli sterilizovať? 

Tak sa... tak sa to rozprávalo, či je to pravda, to neviem... 

Aha.  

Ja som to len počula.  

Aha. To Nemci chceli...? 

Hej, že budú sa rodiť len praví Nemci. 

Hm. A to ste počuli od toho suseda vášho? 

Nie, to tak rozprávali... 
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Ľudia?  

Rozprávali to už potom takí.  

Hm. Ako sa volal tento vás sused, spomeniete si? 

Scherfel. Ale mamu mal barz (veľmi) zlatú. Tá plakala, že čo to... vycho... ako vychovala. 
Ona s každým dobre vychádzala, ona bola bardz dobrá žena. A plakala, že aký je ten jej syn.  

Hm. Tak to iba on bol taký nevydarený? 

Ale on bol... no tak si myslel, že mu postavia Nemci si dajaký pomník, či čo... 

Hm. A v čase, keď vznikol Slovenský štát, vy sme mali jedenásť rokov. Podľa toho, ako 
vieme... 

Povedzte... neviete mi povedať, ja si to už neviem spomenúť, v ktorom roku sa zrobil štát 
slovenský, to...? 

Tisíc deväťsto tridsať deväť, na jar. Vznikol... 

Tridsať deväť, tak som mala jedenásť rokov.  

Tak ste mali jedenásť rokov. A už ste chodili do tej meštianky? 

No... dvanásť som mala, za Slovenského štátu som chodila do meštianky.  

Ste chodila do meštianky. Hm. 

Hej.  

A čo tam v tej škole, učili ste sa niečo o tom Tisovom režime, alebo museli ste sa také 
nejaké básničky, pesničky učiť, ktoré sa týkali toho obdobia? Vynára sa vám niečo 
také? 

No tak samozrejme, že sa spievalo, ako vždy, v tom podľa... veď ja som tých režimov prežila, 
Pane Bože... Pane Bože... neúrekom, aj prezidentov... 

Hej. Hej. Tak len na základnej škole ste... 

Ale dajaké, dajaké také extra tie sa tam nerobili. 

Nebola nejaká zmena? Lebo na základnej škole ste sa ešte učili o Československu... 

Áno.  

A o Masarykovi a o takýchto veciach. 

Áno. 

A potom zrazu už ste bola väčšia, zmenil sa politický... politická situácia, politický 
režim... Tak či si nespomínate, že by v tom vyučovaní bolo niečo také nové? 
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No nemčinu sme mali povinnú, no ale ja som chodila v zákla... v základnej škole, kto chcel, 
za dvadsať korún mesačne chodil, ale ja som chodila na tú nemčinu. 

Hm.  

Ja som prišla potom na... do tej meštianky, to teraz je ôsma, deviata, hej? Tak sa mi to zišlo. 

Hm.  

No.  

A bola u vás v škole Hlinková mládež? Taká organizácia? 

Hlinková mládež bola, hej, ale v škole u nás nie, my sme boli samé dievčatá. 

Takže dievčatá nie...? 

Nie.  

Nechodili do takýchto...? 

Nie, ja... chcem povedať, ja som do kláštora chodila, v Spišskej Sobote, tam bola taká 
meštianka, no tam som chodila.  

Hm. A Hlinkové gardy, spomínate si na gardistov? 

Áno. Áno, spomínam si na gardistov. Ale dajako som... no čo, mňa to až tak nezaujímali 
také... Ale mali sme suseda gardistu, a to bol človek, čo vám poviem, že pomohol... pred 
Nemcami takí dvaja mladí ľudia. Viete, ako sú to hrr! vrr!, keď dačo sa dakde robí, no. A boli 
by ich veru aj zabili, keby ich nebol on ukrýval zo dva mesiace. On bol taký človek, dobrý 
človek to bol.  

Hm.  

Potom ho odvliekli do Ruska a tam zahynul.  

Kto ho odvliekol? Rusi? 

Rusi keď prišli, hej. 

Hm.  

No tak komunisti potom už... už im odvliekli... jeden na druhého žalovali, aj takí... Aj takého 
zobrali do toho Ruska, čo absolútne nič nemal s politikou, nikdy. Gazdoval, mamu mal na 
posteli pätnásť rokov, on sa nestaral o politiku absolútne, ja neviem, prečo toho Jána zobrali 
do toho Ruska.  

Hm. To bol tiež z Veľkej? 

Hej.  
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Jano, ako priezviskom sa volal? 

Kaprál.  

Kaprál? Hm. 

No. I Darkosovcov dvoch zobrali, to boli Maďari, tiež nemali nič s nikým, žili spokojne, 
o politiku sa nestarali.  

Hm. Vrátim sa ešte kúsok naspäť, do toho obdobia, keď vy ste chodili do školy, keď bol 
teda ten Slovenský štát. Rozprávali sme sa teda, že boli tie gardy Hlinkové. Na 
niektorých miestach nám ľudia hovorili, že tí gardisti si robili také svoje prehliadky. 
Pochody, piesne že spievali rôzne... Že chodili tak poobliekaní v mundúroch nejakých... 

Mali obleky, mali také uniformy. No lenže, čo vám poviem, ja som sa o to bardz... ja som 
nebola v žiadnom spolku, v žiadnom nikde, žila som doma s mamou. My sme mali... 
gazdovali sme doma, moja mama, keď otec poslal peniaze, tak len kupovala pole.  

Hm. 

A potom sme sa trápili s tým, robili sme, dreli, ja od detstva, ako taký ten som robila. Verte 
mi, keď potom pobrali komunisti toto, ja som bola celkom rada, lebo ja za chlapa som musela 
robiť, a nič som z toho nemala, nikde ísť, nič. Nič, len robiť, robiť, robiť... 

Hm. A pani Špringerovú, keď... keď brali, v tom období, videli ste, že ešte niekoho 
iného by takto boli brali z Veľkej?  

Vám hovorím, že to, tí židia, čo... nevieme. Nikto nevedel vo Veľkej, kedy a ako zmizli. Či to 
ich v noci nejako zobrali, alebo ako... 

Hm.  

Nevie, nikto nevie.  

Spomínate si, že aká bola ročná doba vtedy? 

No bolo leto, lebo sa pamätám, že sme boli tak ľahko oblečené tam pri tom aute.  

Hm. 

Tak aspoň teplo bolo, no.  

Hej. A mala vtedy tá pani Špringerová na sebe tú židovskú hviezdu, bola označená? 

Nie. Vlastne ani sa nepamätám. Viem, že mala čierne šaty, a neviem, či... 

Hm. A pri akej príležitosti ste teda vy videli niekoho s tým označením, že je žid? 

Chodili normálne po meste. V Poprade. No vo Veľkej toho bardz nebolo vidno, no ale 
v Poprade, tam sa chodilo kupovať, tam som chodila ja s mamou, tam ich bolo viacej vidno. 
Tu mali hviezdy. 
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Hm.  

Takú... dosť veľkú.  

Aj do toho Leva keď ste prišli, tak tiež mali tie hviezdy? 

Joj, to vtedy ešte nebolo, vtedy ešte nie.  

Aha.  

To bolo ešte za dobrých časov. Cha...  

Za dobrých časov, to bolo ešte pred vznikom Slovenského štátu? Alebo...?  

Ale iste, že pred vznikom asi. 

Hm.  

Ja som bola také decko, no a z takého kapesníčka, čo som tam dostala zadarmo, pekný 
vyšívaný, som mala radosť, nie? 

To... spomenuli by ste si, koľko ste rokov mali vtedy? Či už ste do školy chodili? Či už 
ste boli školáčka? 

No ale hej. Chodila som, neviem, či do tretej, či do štvrtej. 

Hm. Aj doktora Sterna ste videli s tou... s tým židovským označením? 

Nie, nie. Hovorím vám, on doktor odišiel ešte pred tým všetkým sám.  

Hm.  

Predal dom a odišiel z Veľkej.  

Hm. Takže hovoríte, že najviac v tom Poprade ste... 

Videla. 

Ste videli tie označenia? Pani Špringerová, keď v obchode predávala... 

Nie.  

Nemala to na sebe? 

No tak vtedy ešte nie... vtedy ešte sa tak nežralo na tých židov, keď ona v obchodoch bola... 
v obchode. No a tam sa chodilo hodne kupovať – a ešte jeden bol žid a jeden kresťanský 
obchod – lebo ten kresťan, čo tam bol, ten večne bol opitý, v tom obchode. 

Hm.  

No. A to potom aj... Pod farou to bolo, ten obchod. No a to aj potom to bolo... aj myslím, že... 
toho pána farára, ten obchod to bol, ja už nepamätám. Len viem, že keď potom tak jedna 
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povedala... povedala tomu pánu farárovi, keď nadával tiež, že chodia ku židom nakupovať, 
že: „Prepije aj vás aj s celou farou, keď ho tam necháte!“  

Cha. A čo sa stalo s obchodom pani Špringerovej? 

To zlikvidovali, potom tam byt už bol, dakto býval. Asi ten, čo tam to bol... Ale nie, 
Neubellerovci prišli a oni tam mali obchod. Tak, ešte potom. Až keď Neubellerovci odišli, až 
potom tam zrobili z toho byt.  

Neubellerovci boli kto? 

No oni boli... myslím, že evanjelici.  

Hm. To je také nemecky znejúce meno... Neubeller. Mali nejaký nemecký pôvod? 

Ale nie... 

Nie? Či to je... 

Nie.  

Iba zhoda? 

Nie, to je asi náhoda. 

Hej.  

Ani neviem, či vôbec vedeli... lebo Klára, sme sa tak dosť kamarátili, sa volala Klára, a ona 
ani nevedela nemecky. Keby boli Nemci, tak iste by bola vedela.  

Hm. A oni boli z Veľkej? 

Nie, oni zdakade prišli, neviem skade.  

A tesne potom, ako... ako pani Špringerovú odviezlo to auto preč, čo... čo... čo tam 
potom bolo, v rámci toho obchodu? 

Hm.  

Zostalo to zavreté, alebo to tam niekto strážil? Tam musel byť nejaký tovar vnútri. Čo 
sa stalo s tým tovarom? 

No... to tak, ako aj teraz. Páni ministri a to panstvo si podelilo. Asi! Nehovorím, že hej, ale... 

Hm.  

Bo vyprázdniť to vyprázdnili, hej? No. Takže len kompetentní si mohli pobrať.  

Hm. 

Tak to bolo i tak to je, v každej ére. 
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Hm. A s domami tých ostatných židovských rodín, ktoré žili vo Veľkej, čo sa stalo, 
keď... keď ich odviezli? 

Oni nemali domy, ani jeden ten... Tí bývali... tie tri dievčatá, tie bývali u... Hurvaj... nie 
Hurvaj... Myslím, že Hurvaj sa volal. Oni bývali navrchu v jednej izbe, mal tam taký 
poschodový dom, je ešte teraz. A ten s tými deťmi býval tam naproti pri kostole, to bol... ja 
už neviem, čí to bol dom, či to, ale nie Pajerchinov... neviem... Tiež len tak na... na nájomné 
bývali, na prenájme.  

Hm. Ale mali tam asi nejaké zariadenie v tých svojich bytoch... 

No ja som tam nebola. 

Neviete, čo sa s tým stalo? 

Ja som tam nebola, ani čo mali, ani jak mali, neviem.  

Hm. Lebo na niektorých miestach nám ľudia spomínali, že niekde teda rabovali tie 
židovské majetky, tie byty, alebo domy, prípadne obchody. Alebo teda, že sa robil také 
predaje, také výpredaje, licitácie.  

Hm.  

Spomínate si na nejakú takú situáciu, nevideli ste niekde? 

Nie. Nie. To Veľká bola len taká obec, hej, tak možno, že dakde vo väčších mestách, alebo 
v Poprade, ale... 

Prípadne v Poprade. Alebo že by ste videli niekde nejaký oznam, že také niečo sa 
koná...? 

Ten Leva, ten Leva, to bol potom Zdila, on asi to tak, medzi sebou zrobili, že to predal tomu, 
ten Zdila... oni sa tak asi dohodli.  

Hm.  

No.  

Takže Zdila, to bolo meno majiteľa? 

 No on potom prišiel tam miesto toho. Ešte tam, nie až dlho, ale existoval ten obchod ešte. 

Hm. A vedeli by ste si spomenúť, že či to bolo predtým, ako pani Špringerovú odviezli? 
Že ten Zdila už tam mal ten obchod miesto tých tam predtým? 

Už predtým, hej.  

Hm.  

Ten Zdila odišiel do Ameriky. Leva...  
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Leva... 

Do Ameriky šiel. Hej. Lebo sa pamätám, on ten Leva bol u nás, mala som sestru o sedem 
rokov staršiu, no a chcel, že by... že zoberie sestru do Ameriky, no ale sa mama bála. Viete, 
ako to... len ako zosobášiť sa, že by mohol ísť do tej Ameriky, a potom že by ku otcovi... 

Aha, takže on sa chcel oženiť s vašou... s vašou sestrou? 

No on dajako to chcel... ja už sa nepamätám presne, či oženiť, len chcel, že by išla s ním do 
Ameriky. Ako za mojim otcom.  

Hm.  

No ale mama sa bála, viete ako to, no...? 

Takže on potom odišiel sám do tej Ameriky? 

To už nepamätám, ale viem, že odišiel do Ameriky.  

Hej. Tak to ste boli celkom takí... takí blízki známi, keď on takto prišiel za vami vlastne, 
aby ste mu pomohli, hej? 

Tam predavačku robila sestrina kamarátka.  

Hm.  

No a ona sestra bola sedem, sedem a pol roka odo mňa staršia, takže ony už boli zamestnané.  

Takže sestra mala koľko rokov vtedy? Už mala cez osemnásť asi, či? 

No sedem a pol roka... 

Hej. 

Tak už mala asi aj cez osemnásť.  

Hm. Vraveli ste teda, že u vás v škole tá Hlinková mládež nebola, lebo ste tam boli iba... 

Samé dievčatá. 

Samé dievčatá... Ale nespomínate si, či že ste počuli v škole možno nejakú takú... ako 
niektorí ľudia hovorili negatívne o židoch, že či ste v škole niekedy také niečo nepočuli? 

Viete čo, tie sestričky ani nespomínali židov, ja si nepamätám na to, že by spomínali. To také 
boli... 

Prípadne či ste sa... či niekedy sa niekto nezmienil o tej situácii, ktorá sa diala so židmi... 
Ste vraveli, že vám sa to tiež tak nepáčilo, že aj tie hviezdy... a potom, čo sa dialo... Že by 
niekto tak bol komentoval, alebo vám vysvetľoval, že... že čo sa deje, prečo sa to deje?  

Ani... ani politiku bardz neviedli oni v škole, tie sestričky.  
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Hm. 

Učili sme sa pesničky, hej. A, nespomeniem si, že akú... 

Nespomínate si, že aké pesničky ste... ste sa učili? 

No... nič také proti, alebo čo, ale tak ako Slováci, „Poroby čas“... 

To boli také oslavné skôr? 

Hej.  

Hm.  

„Poroby čas hrdúsil nás, jak... dnes dýchaš voľne Slovač... naša zas... Ja sa nepamätám už. 

Ako? Ešte raz? Som asi nezachytila ten začiatok? 

„Poroby čas, hrdúsil nás, dnes dýcha voľne Slovač náš zas.“ Ale viac si nespomeniem z toho. 

Hej. To bola báseň, či pieseň? 

Pieseň.  

Pieseň... melódiu si nepamätáte? 

No... speváčka som nikdy nebola dobrá. Cha...  

Tak či náhodou sa vám aj tá melódia nevynára? 

No, to len také bolo, „Poroby čas hrdúsil nás, dnes dýcha voľne náš Slovač zas.“  

Však výborne. 

Cha, cha, cha.  

Cha, cha. Ja som teraz tak jedným okom nazrela... Samozrejme, nech sa páči. Podám 
vám vodičku.  

Ďakujem.  

Za máličko. Hocikedy... povedzte, ak treba viacej si ešte zapiť, dobre?  

Ja som teraz tak jedným okom nazrela do poznámok z toho predchádzajúceho 
rozhovoru, lebo vtedy ste nám rozprávali o nejakej pani Nosálovej.  

Hej, učiteľka.  

O nejakej učiteľke...  

Učiteľka to bola, v piatej triede nás učila.  
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A vtedy ste vraveli, že teda ona bola taká, že keď boli... keď tie židovské deportácie keď 
sa diali, že ste mali pocit, že aj by to teda chcela nejako okomentovať, ale veľmi 
nemohla. Ako si na to spomínate?  

To bola taká pani učiteľka... taká... taká naozajstná pani učiteľka. A ona asi s nikým nechcela 
mať nič. A nič... nie... už sa až tak nepamätám, ale viete, že každý sa bál vyhazov... Ona bola 
sama, nebola vydatá, čo by jej asi bolo? Tak kde by bola šla, čo by bola robila, keby ju boli 
vyhodili? 

Hm.  

A že by ju boli vyhodili, to je fakt.  

Boli by ju vyhodili prečo? 

No keď by dačo bola proti... Alebo sa dakoho zastávala, koho sa nemala.  

Hm. Takže nemohla dať najavo, že nesúhlasí s tým, čo sa robilo? 

Nemohla. Viete, ako to je? Každý čuší, každý má radšej pokoj...  

Hm. Ste povedali, že bola naozajstná pani učiteľka. Čo to znamenalo? 

Cha... Tak rozumela si s tými deťmi. Nešikanovala. A ja mám na ňu dobré spomienky – 
vždy, keď básničky dajaké, alebo čo, tak vyvolala ma prvú, no a ja samozrejme chytrá, som 
sa naučila prvé dva, tri verše, a pokoj. 

Cha...  

No a potom ma raz vyvolala, bola dlhá, to nikdy nezabudnem, „Turčin Poničan,“ básnička, 
neviem koľko, desať veršov to malo, dodnes ju viem naspamäť. No... to nie je, ako teraz, keď 
sme niečo nevedeli, nechali nás po škole a doučili nás, museli sme sa to naučiť. Dodnes viem 
tú básničku. 

Hej. 

Bola som po škole. A potom ma... ona sa tak zasmiala: „To som vedela,“ vraví, „Že ťa raz 
prichytím!“   

Cha, cha, cha. 

Cha... 

Ale vám to utkvelo v pamäti úplne jasne, hej? 

Hej. Cha, cha... 

Hej. A keď odviezli pani Špringerovú z Veľkej, zostali tam ešte nejakí židia? Žiť? 
Nejaké z tých židovských rodín? 
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Hovorím vám, že nevieme, kedy ani ako zmizli. Či ich v noci, či kto ich pobral kedy, to 
nevieme.  

Takže potom už nikto z tých židovských rodín tam nebol? 

No tak boli... vo Veľkej ani nie, ale v Poprade zostalo veľa židov.  

Hm. 

To sa... hovorím, aj poženili sa, po... spolu. 

Hm. Takže to zostali takí, čo sa oženili s kresťanskými manželkami alebo manželmi? 

Hej. Sa vy... to aj sudca, ten... hm... neviem už, ako sa volal. „R“ – dajako na „R“... Sudca 
bol, šéfom v Poprade, aj s ním zostal, on sa tiež zobral upratovačku a oženil sa. 

Hm. Takže to bol ten sudca, potom ste spomínali toho pána, čo v banke pracoval... 

Takéto... pozrite sa, už taký ten rozum a zaujímavé, viete, čo všeličo si pamätám. Dobre 
som... ale prvé, čo mi začalo vypadať... mená, názvy, to mi začalo prvé vypadať.  

Viete čo? To sa aj mladším ľuďom stáva, takže... Ale ja tu mám zase poznámky z toho 
minulého nášho stretnutia... a tu ste spomínali, že sa volal Krakovič? Môže byť?  

Krakovič!  

Krakovič.  

Krakovič. Cha, cha... Viete, ale, s jeho vnučkou dcéra moja sa kamaráti. A kúkajte... no ona 
sa ale tiež už nevolá, bo sa volá po mužovi, hej? 

Hej. A vtedy ste nám vraveli, že teda aj jeho manželka bola židovka, ale že oni obidvaja 
zostali, že ich nezobrali.  

Nezobrali, oni ho možno aj v tej banke potrebovali, ale aj dcéra sa vydala za kresťana, aj syn 
sa oženil. Dcéra sa... Gaba sa rozviedla s ním, ale mala dve deti... a syn zostal, žije dodnes 
s tou ženou, čo si zobral. 

Hm, hm. A ste nám vtedy spomínali, že síce zostal, ale že sa museli odsťahovať, že sa 
museli vysťahovať z domu svojho. Tak bolo? 

To nepamätám, čo sa s tým domom stalo, či im tam dakto dačo robil, či museli sa 
vysťahovať, alebo či to vtedy už začali búrať, dačo tam, dajaké cesty, alebo pre tie paneláky, 
alebo prečo. Neviem, ale to potom tu bývali, tu v tom paneláku bývali. 

Hm. Ale odsťahovali sa teda asi až po vojne, z toho domu, hej? 

Hej.  

Aha, takže nie v tom čase... v štyridsiatych rokoch, keď vy ste teda ešte boli dievča? 
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Nie, už... 

To bolo až potom? 

Už v tom paneláku sa... bývali. 

Hm, takže to asi kvôli nejakej novej výstavbe sa...? 

Neviem... 

Hej, dialo...? 

Ja sa už nepamätám, či ich tak vysťahovali z toho, len viem, že tam nemali bardz také... tie 
susedské vzťahy, bo sem tam dačo, keď som počula, čo rozprávali, aj s Gabou som sa dobre 
poznala, s dcérou, aj... 

A vedeli ste o niekom v tom čase, že sa niekto skrýval? Zo židov tuto tých miestnych? 

Hm... viem o jednom, ale to nemôžem povedať, lebo keď sa mi bude chcieť pomstiť, tak ešte 
mojim deťom.  

Hm. 

Skrýval, zbohatnul, a potom ich udal a ešte... Jésus Maria! Vy to všetko natáčate... Nie, nie, ja 
sa ho bojím, ako ohňa. 

Ešte nevieme o koho sa jedná, takže môžete povedať.  

Aj viacerí boli takí, ukrývali židov, dobre im zaplatili a potom ich udali a obrali. Čo si brali 
so sebou židia? Len zlato... No, ešte ich potom aj tak obrali.  

A o tomto ste sa kedy dozvedeli?  

Už... už teraz, už som bola dosť stará, teraz. 

Hm.  

Tu som sa stretla s jednou. To bola učiteľka a ona bola ztamaď, tam povedala.  

Tak vám porozprávala?  

Takže to bola p... to viem, že je pravda, o tých druhých neviem, či je pravda, ale o tom viem, 
že je pravda.  

Hej. A v tom čase, keď sa to dialo, vedeli ste, že čo s tými židmi bude? Prečo 
odchádzajú, kam odchádzajú?  

Nikto nevedel. Nikto nevedel, kde ich berú, však až potom, že do toho Poľska tam, hej? To 
až potom sa neskoršie... Možno, že daktorí vedeli, čo takí boli, no ale ja som bola len v tej 
Veľkej, decko, tak čo som sa mohla skade dozvedieť? Až neskoro ... 
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Či ste náhodou nezachytili niekde niečo? Ale asi až potom neskôr sa možno o tom aj 
viacej hovorilo, lebo ste vraveli, že ľudia sa aj báli o týchto veciach hovoriť.  

No ja až potom som veľa čítala o tom. O tom Poľsku.  

A vy ste vlastne tuto zažili aj koniec vojny a oslobodenie, však? 

Áno. 

Vtedy čo sa dialo, boli tu Rusi? 

No, prišli Rusi, báli sme sa ich.  

Báli ste sa ich prečo? 

Tak... vystrájali čo nemali, kradli, vystrájali... znásilňovali ženy.  

Vedeli ste o nejakých takých konkrétnych prípadoch znásilnení?  

Aj našu susedu znásilnili... a už staršia... no nie taká bola stará, ale bola staršia už ako. Mala 
tri deti. A brali... čo sa im páčilo, to brali.  

Hm. 

Ľudia si skrývali.  

A vy ste boli vtedy mladé dievča, vy ste sa nebáli, že sa vám niečo stane? 

A jak som sa bála. Jak som sa bála. Každý sa bál, vtedy. Ani sme nevyšli večer už von.  

Aj ste sa niekedy stretli s nejakým Rusom? 

Aj bývať sme museli zobrať. Bývať sme museli zobrať, tak ako aj Nemci bývali po bytoch, 
tak aj oni bývali, no. Lenže to, darmo, Nemci ako Nemci, kultúra bola inakšia, ako u tých 
Rusov... no však... Pucák v jednej posteli s poručíkom spal. Ako chodil cez deň, zrútil čižmy 
a šup do posteli. A Nemci boli takí u nás, takí dôstojníci spali. Takú sme mali veľkú kuchyňu, 
tak v tej kuchyni oni si tam slamy nakládli a tam spali v tej kuchyni. No ale to boli takí 
kultúrni ľudia. Vtedy moja sestra zomrela a zostalo po nej decko, to decko malo rok.  

Hm.  

V štyridsiatom štvrtom sa narodila a v štyridsiatom piatom končila – hej – tá vojna. A oni 
povedali: „Mamka, vojna kaput. Hitler kaput, vojna Schluss!“ Tak rozprávali, oni sami tí 
Nemci už mali dosť toho Hitlera.  

Hm. 

Sa pamätám, ako sa tešili, že, „Hitler kaput.“ A oni odchádzali, kto vie, či boli dakde vo Svite 
a už boli Rusi v Poprade.  

Hm. 
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Neskoro odchádzali, hej. 

A tí Rusi, ktorí u vás bývali doma, voči vám, ako domácim, sa ako chovali? 

Nemôžem si na nich sťažovať, si nemôžeme sťažovať, no. A... ten poručík, čo rozprával, tak 
povedal, že jeho sestra kŕmila decko, mala na rukách, a že Nemec na tých rukách zastrelil to 
decko jej.  

Hm. 

No tak to viete... Nemci, Rusi, Poliaci, všade sú ľudia aj takí, aj takí. Jedni majú svedomie, 
jedni nie.  

Hm.  

Všade sú... a vždy sme povedali, aj moja mama: „Nech je, čo chce, nech... Nezáleží na tom, 
kto je, čo je, len aké má svedomie. Nech je to človek.“  

Hm. Ste teraz vraveli, že tí Rusi aj znásilňovali. A že teda konkrétne tú vašu susedu ste 
poznali, poznal ste aj viacej takýchto prípadov? 

To... čo ja viem, rozprávali, ale či to bola pravda, alebo nie, neviem, ale o tej susede viem, že 
to bola pravda. 

Hm. A od vás z rodiny nebol niekto v takom...?  

Nie. 

V takej situácii, že... 

Sestra bola mŕtva, mama bola dosť stará, ja som sa len trímala. Prišiel akurát jeden Rus, ja to 
decko na rukách radšej som držala, mama neviem, kde odišla, začal tam tancovať, spievať... 
A ja som sa triasla ako toto... Bo už som všeličo počula. Ale potom prišiel jeden slovenský 
vojak a keď chcel odísť, tak som ho len pýtala, že by nešiel, že by zobral ho het.  

Hm. Tak sa vám uľavilo potom, keď ho odviedol? 

A nie? A nie? Cha... „Neboj sa, девушка,  Я твой брат - русский солдат!“ Keď videl, že 
ako sa trasiem.  

Hm.  

Cha... 

Tak možno ani nemal nejaké úmysly, ale vy už ste sa báli... 

Hovorím... 

Lebo ste počuli, hej? 

Človek nevie, kto je... 
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Áno.  

Aký... aj medzi nimi boli aj chudáci, aj dobrí ľudia, aj... Medzi všetkými sa nájdu.  

Hej. Pri jednom takomto rozhovore, čo sme robili tu v Poprade, nám spomínala pani, že 
počula... v tom čase, keď tu boli Rusi a keď sa tieto znásilnenia diali, že počula 
v miestnom rozhlase taký oznam, že ženy, ktoré boli znásilnené a zostali kvôli tomu 
znásilneniu tehotné, že môžu ísť do nemocnice na zákrok. Počuli ste aj vy niečo také, 
alebo o tom, že by niekto bol o tom hovoril?  

Ani nie, ani myslím, že nie. Myslím, že nie. No to nechali... viete... Tam, čo bývali po tých 
bytoch. To, joj! No keď to čo, tí Rusi si z toho Sibíru si tam tých vojakov... no čo to tam boli, 
hej? Aká kultúra tam bola? No... to... záchod v kúte, kde spali, v izbe... Nakladeno, to chodili 
pratať potom tie dievčatá a čo každý musel ísť povinne. No ja som nešla, ja som bola 
oslobodená od toho, lebo som sa starala o to decko.  

Hm.  

No a tak ako vždy, dajaká protekciačka sa dakde našla. Od maminej sestrenice dcéra na tom 
národnom výbore robila a ona to tam... bola viac, ako notár. Notár sa so všetkým na ňu 
spoľahol.  

Takže kam to tie išli upratovať, po tých Rusoch? 

Tak. Každý musel ísť, povinne.  

Kam?  

No všade, po tým... ako sa volá... po celej... aj po Poprade, aj kde ešte, aj inde... Chodili ako.. 
nie na brigádu, neviem ako to volali, ale ako na brigádu. Musel, povinne... musela ísť každá 
neviem koľko hodín odpracovať, no. 

Aha.  

A mne dala... nemusela som ísť, ale naozaj som sa starala o to decko.  

Hm. Ja asi teraz urobím prestávku, lebo sa chcem spýtať, že či na vás nemajú otázky 
tuto kolegyňa, alebo pán Beyrak... 

No, nech sa páči.  

Aby som vás sama nespovedala, oni určite ešte budú... 

... 

Takže na záver by sme sa vás chceli spýtať, že či ste niekedy porozprávali to, čo ste 
teraz hovoril mne, o tých vašich zážitkoch a aj o tých židovských osudoch, niekomu vo 
vašej rodine? Vašim deťom, alebo vnúčatám?  
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No ale tak... možno tie hviezdy sme spomínali, že to bola isto hlúposť, no. A Hitlera sem-tam 
sme spomenuli, že nevedel ani písať, ani čítať... A... nenávisť, závisť, na tých, čo mali rozum.  

Hm.  

To každý hlupák závidí rozumnému, nie? 

A pri akých príležitostiach boli takéto témy na pretrase?  

Tak... čo ja viem? Stačilo vidieť dajaký film a tam Hitlera.  

Hm. Tak potom ste sa... 

To len tak... len tak... tak... nie dajaké debaty sme nedržali, ale sem-tam... 

Hm. 

Sme to spomenuli, no... 

A vaše deti, alebo vnúčence, sa vás niekedy pýtali na to, čo vy ste zažili, v tom období? 

To... ani... čo ja viem, či... ale rozprávalo sa o tom, hej. Sem tam sa o tom rozprávalo, ale 
dajako často nie. A zažili aj deti.  

Takže asi vás nespovedali, tak ako som vás ja teraz vyspovedala? Či? 

Nie. Nie, nie. Mali svoje. Syn...  

Takže ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste sa o tieto svoje zážitky s nami podelili. 
Že ostanú zachované teraz na tom zázname, že ostanú v tom múzeu. A že ľudia, ktorí 
majú záujem, sa niečo dozvedieť o tej dobe a o tom, ako to ľudia prežívali a čo zažili, že 
budú môcť na základe toho záznamu práve tieto informácie dostať.  

Každý svojim spôsobom. Aj ja som prežila všeličo, aj za komunistov.  

A viem si predstaviť, že ešte potom prišla doba, by sme o nej mohli hovoriť ďalších 
neviem koľko hodín.  

To už teraz neza... 

Ale už... 

Ešte točíte? 
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