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Dobrý deň vám želáme.  

Dobrý deň prajem.  

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

Áno. Anna Alžbeta Gulovichová.  

Kedy ste sa narodili? 

Dvadsiateho druhého siedmy tisíc deväťsto dvadsaťosem.  

A kde ste sa narodili? 

V obci Jakubany v okrese Stará Ľubovňa.  

Pani Gulovichová, my sme sa už spolu stretli pred nejakým časom... 

Áno.  

A vy ste nám vtedy porozprávali o vašich spomienkach na obdobie Slovenského štátu 
a Druhej svetovej vojny. Rozprávali sme sa o židovských osudoch... 

Áno.  

A my sme dnes prišli za vami znovu, aby sme si tieto vaše spomienky nahrali na 
videozáznam.  

Áno. 

Vravíte teda, že ste sa narodili v Jakubanoch. 

Áno. 

Tam ste aj vyrastali? 

Áno, tam bol môj nebohý otec gréckokatolícky farár. Dekan.  

Hm. A dokedy ste žili v Jakubanoch? 

Ja som v Jakubanoch žila do roku tisíc deväťsto štyridsať osem. Od štyridsiateho šiesteho do 
štyridsiateho ôsmeho, dva roky, som tam doma aj učila... 

Hm. 
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A potom som bola prekladaná ako slobodná učiteľka bez záväzkov. Takže som v tom 
štyridsiatom ôsmom odišla. 

Hm. Takže v podstate celé to obdobie, o ktoré sa zaujímame v rámci tohto nášho 
projektu, ste prežili v Jakubanoch? 

Áno.  

Aj do školy ste tam chodili? 

Do základnej... 

Bola tam škola? 

Bola tam osemročná, do základnej tam, do Starej Ľubovne do strednej, vtedy to volali 
meštianka, a potom v Prešove na pedagogickom... 

Hm. 

Inštitúte.  

Hm. Takže osem rokov ste chodili na základnú školu v Jakubanoch? 

Nie.  

Nie? 

Len šesť. A zo šiesteho ročníka nešla som do prvej meštianky, ale už do druhej.  

Hm, hm. Takže do meštianky ste začali chodiť, keď ste mali dvanásť rokov? 

Rokov...  

Dobre ratám?  

No... do meštianky, áno.  

Hej, áno. A to ste chodil do tej Ľubovne potom? 

Áno.  

Ako ďaleko je Ľubovňa od...? 

Sedem kilometrov od Jakuban.  

Hm, hm. Ale bývali ste stále v Jakubanoch? 

Nie, cez zimu som bývala v Starej Ľubovni, lebo mamičkinej babičky sestra, no teta, tam ešte 
žila, tak som bývala cez zimu, tak do Veľkej noci, u nej.  

Hm. 

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



Ináč na bicykli, peši, ako sa dalo. 

Hej. Hej. Žili v tom období u vás v Jakubanoch nejakí židia, nejaké židovské rodiny? 

Áno, žili. Asi päť, všetci mali obchod a jedni mali krčmu. Boli to deti v našich rokoch, nás 
bolo doma šesť detí, no a tie dievčatá, aj chlapci, z tých židovských rodín, tak oni chodili 
s nami do školy. My sme sa priatelili vo voľnom čase, tak sme ako deti družne žili.  

Spomínate si aj na mená tých rodín židovských? 

Áno. Volali sa Rothberger... nie, Rothmann, pardon, ospravedlňujem sa, Rothmann, Keller, 
Bergmann... ešte si spomeniem... neviem. A bola tam aj jedna rodina židovská, obidvaja 
manželia boli židia a volali sa Herschkovitzovi.  

Hm. 

Ako sa tí volali, čo mali krčmu? No... Nie... nepríde mi na rozum.  

Našepkám vám?  

Prosím? 

Našepkám vám? Ja tu mám poznámky z toho predchádzajúceho stretnutia... 

No.  

Nášho... 

Buďte taká láskavá. 

Vraveli ste, že teda Bergmann, Rothmann, Goldberger... 

Áno. 

Keller a Herschkovitz. 

Dobre, tak potom sedí. 

Týchto ste menovali. 

Áno.  

A teda ktorí... ktorí mali obchod a ktorí mali krčmu? 

Goldberger mal krčmu, ale to taká maličká bola... a Kellerovci myslím, že nemali nič, 
a Bergmann a Rothmann mali obchod. S bežnými potravinami. 

Hm. Mali aj, teda hovorili ste, že mali aj deti.  

Áno. 

Spomínate si na tie deti? 
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No tak u Kelleroch, lebo tí bývali najbližšie k nám, bola Róži, Marcel... hm... tak tie dve 
mená, ale oni boli štyria tam. U Bergmannových tiež bola Róži, oni chlapcov nemali, 
Bergmannovci, a u Rothmannov tiež dve dievčatá, alebo tri, no... nespomeniem si.  

Hm. A tí Herschkovitzovci? 

Pán Herschkovitz robil v Starej Ľubovni bola taká píla na spracovanie dreva, tam tí naši 
miestni chlapi z dediny zvážali guľatinu, do Starej Ľubovne, to bolo tak pred vstupom do 
Starej Ľubovne, tam bola tá píla, gater to volali niekedy, no a on tam ako tú prácu úradnícku 
viedol. Ale majtelom kto bol, neviem.  

Hm. A mali... oni mali nejaké deti? 

Nie, to boli bezdetní manželia.  

Hm. Spomenuli ste, že tí Kellerovci, že tí boli takí ku vám takí najbližšie... 

Áno.  

Lebo boli vaši susedia? 

Áno. Doslova susedia.  

Aj ste sa kamarátili s tými deťmi? 

Áno. Tak tam nebol veľký vekový rozdiel medzi tými chlapcami a... ale ako sa...? Nepríde mi 
na rozum... Takže my sme tak, ako niekedy bolo, nebolo tak ako teraz, ale hrali sa lopty... tie 
kariky, čo sa po zemi točili s paličkou, poznáte, si pamätáte? No tak takéto hry.  

Hm. Aj ste sa navštevovali, navzájom? 

Deti áno, ale rodičia málokedy prišli. Tak prišli k našim, porozprávali, alebo keď na ulici sa 
stretli...  

Hm. 

Ale deti chodievali k nám aj my ku nim.  

A bol nejaký rozdiel medzi tými domácnosťami vašimi? 

No tak určite. Tak v prvej rade už to, že oni mali svoje tie predpisy na kóšer a na trefné, hej? 
Tak tam sa to dodržiavalo, tam slúžili dievčatá z obce, ako čo pomáhali. No tak to bolo 
celkom rozdielne.  

Hm. 

Už to stravovanie bolo rozdielne.  

Hej. Aj ste tam niekedy niečo ochutnali u nich? 

Koľkokrát... 
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Cha, cha... 

Cha, cha...  

A čo také? 

Tak dajme tomu... neviem, nejako v novembri, alebo kedy to... u nás hovorili, že Michalky, 
alebo také niečo? Mali ten nekvasený chlieb, maces...  

Hm. 

A toto nám vždy chutilo, tak to sme si vymieňali, no. A... ako deti, viete? To som vám tam 
vtedy nehovorila, to mi teraz prišlo na rozum – chodievali sme do školy, tak dve budovy boli 
v dedine, priamo, a jedna budova bola... volalo sa to kaštieľ, tam boli také objekty, čo 
niekedy tam bývalo nejaké panstvo. No potom to už zaniklo, tak v jednej budove bola stanica 
žandárska, v druhej budove býval veliteľ žandárov s rodinou, aj tam boli deti, ale to boli Česi, 
lebo to v tej dobe slovenskí žandári boli málo. Tak aj s tými sme sa kamarátili. A na druhej 
strane, dve budovy, tak tam to už bolo také... tak možno nejaký... nejaký priestor na 
spoločenské stretávanie, alebo čo. Tak tam boli triedy. No a bolo to kilometer z obce, tak tam 
sme chodievali, hore do kaštieľa. No a jak to medzi deťmi už príde, my sme koštovali z ich 
jedla, dievčatá hovorili: „Dajte nám okoštovať klobásu!“ No tak... „A nesmiete klobásu!“ My 
sme vedeli, hej, že ako bravčové mäso sa nepoužívalo u nich. No, ale tak sme im dali 
okoštovať, ale len málo. Sme povedali, že je to hriech, ale keď im dáme málo, tak to bude 
malý hriech... 

Cha, cha, cha. Takže deti zvedavé, tak si takto navzájom... hej? Povy.. Že zvedavé deti si 
takto navzájom povymieňali... 

Áno.  

Jedlo... Spomenuli ste tie... tie macesy.  

Áno. 

Že ste ochutnali tie macesy. Na niektorých miestach nám ľudia hovorili, že sa teda 
vravelo o židoch, že židia zabíjajú kresťanské deti a používajú ich krv práve do tých 
macesov, alebo na nejaké iné také náboženské obrady... 

To som počula.  

Počuli ste také? 

Áno. No a náš nebohý otec hovoril, že to nie je pravda. Len čosi tiež vedel, bol kňaz, tak... 

Kde ste to počuli, od koho? 

No v dedine, tam to... Tak ako tí, čo vám to hovorili, kde sa to hovorilo, to sa hovorilo aj 
u nás.  

Hm. Takže od nejakých ľudí ste to počuli v dedine? 
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Áno.  

Niekde nám aj hovorili, že vyslovene varovali deti, aby teda nechodili do tých 
židovských domov, alebo takéto veci... 

Predsudky.  

Hm. Takže vás tie predsudky netrápili vtedy... či...? 

Nie.  

Cha, cha. Boli tieto židovské deti, chodili s vami aj do školy? 

Áno, do školy, do triedy do jednej. Dokonca, keď nebohý otec mal náboženstvo, niektorí 
z tých tried, kde boli aj oni, tak on ich ani neposlal ako von z triedy, lebo niekedy sa 
náboženstvo nedávalo na posledné hodiny, ako sa to robilo potom, už keď ja som učila... 

Hm. 

Ale bolo... ako striedalo sa. Tak vyšla hodina dajme tomu druhá, alebo tretia, že bolo 
náboženstvo, tak otec vždy nechal tie deti v triede.  

Hm. 

Sadli si do zadných lavíc a počúvali. 

Hm.  

Možno, že nejaká revolúcia v otcovom myslení už bola vtedy.   

Revolúcia v akom zmysle? 

No tak takto, že tie také predsudky všelijaké, hej? Dajme tomu... Čo ja viem? Ťažko povedať 
už teraz.  

Hej. A aké iné nábož...? Ste vraveli, že váš otec bol gréckokatolícky kňaz.  

Áno, gréckokatolícky.  

Aké ďalšie náboženstvá boli u vás v Jakubanoch? 

Žiadne iné.  

Takže iba gréckokatolíci a židia? 

No a tí žandári, ktorí boli českí, tak oni mali... neboli, že boli katolíci. Tak ako v Čechách 
máte aj teraz všelijaké vierovyznania, tak tam... Ale ináč nejaké iné nebolo, neboli evanjelici, 
neboli rímokatolíci...  

Hm. A...? 

Ale snáď niektoré učiteľky, slovenské učiteľky boli rímokatolíčky. 
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Hm. 

Ale chodievali do kostola na omše k nám. 

Hm.  

Ale ešte, keď môžem... no... 

Jasné, že môžete... Cha... 

Stalo sa nám to, s mojou spolužiačkou, čo sme chodili z Jakubian do Starej Ľubovne, do 
meštianky, že sme išli raz peši a začalo pršať. Z Ľubovni zo školy do Jakubian. A sme boli 
v takej časti, kde mali oni svoj chrám.  

Židia, hej? 

Áno. 

Hm.  

A strašne pršalo, tak sme vbehli tam sa schovať. No tak pomaličky, potichu, aby nás nikto 
nezbadal. No ale podarilo sa ako vždy, zákon schválnosti, zakopla alebo čo ona, no... No 
a zbadali nás, mali práve ako nejakú svoju pobožnosť. No veru, že prišiel jeden starší pán 
a nás pekne vytlačil von za dvere.  

Cha... 

Čo tu robíme? „Tak skryli sme sa pred dažďom.“ Ale bez dajakých konfliktov, no.  

Hm. Hm. A u vás v obci, aké boli vzťahy medzi ľuďmi... medzi... teda, medzi kresťanmi 
a židmi? 

No tak viete, vzťahy neboli zlé, pretože... dneska, to už veľakrát sme si rozprávali, my starší, 
v dnešnej dobe neexistuje to, čo bolo kedysi. Oni mali obchody, skromné obchody, predávali, 
ale kto nemal peniaze, lebo republika Československá tiež bola zaťažená nie dlhom, alebo 
neviem čím... Oni dávali na úver. Oni mali také hrubé knihy a tam sa zapisoval každý nákup. 
A to drevo, ktoré som spomínala, že zvážali naši chlapi do mesta, tak bola výplata raz do 
týždňa, alebo dva razy do týž... do mesiaca. A vlastne oni splácali tú dlžobu za tie potraviny, 
aj za pálenku, lebo chlapi si radi vypili, nie? Drevorubači, tak... Takže to splácali, no. A nikto 
si nechcel pokaziť obchodníka, aby mu nedal na úver. Z môjho pohľadu, už vtedy, ako decko, 
to som počula, ako sa rozprávali moji rodičia, alebo keď sme mali návštevu. To boli dobré 
vzťahy, u nás neboli konfliktné, že by nejako nadávali im, alebo nejaké bitky, alebo čo. Tam 
si každý striehol, aby mal to živobytie tak, aby mohol to aj kúpiť, aj splatiť.  

Hm, hm. Ale teda spomenuli ste, že nejaké predsudky boli... 

No, no... 

Lebo ste počuli aj to o tom... o tej kresťanskej krvi v tých macesoch, to ste počuli... 
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Áno, to som počula.  

U vás... 

Áno.  

Hej? 

No ale hovorím, náš otec nám to vyvrátil. 

Hm. Takže u vás v rodine sa takéto veci netradovali? 

Áno. 

A medzi deťmi... lebo deti vedia byť niekedy také... 

Aj dotieravé.  

Voči sebe...  

Aj zlé.  

Ako ste vychádzali? 

No. S kým? 

S tými židovskými deťmi? 

Dobre. 

V škole napríklad? 

Dobre. 

Možno iní spolužiaci, alebo spolužiačky? 

Dobre sme vychádzali. 

Hm.  

Či sme sa aj hocikedy aj učili spolu, už ako doma, keď to bolo na jar, alebo skorej v jeseni. 
No tak mali sme tam takú záhradu, tak sme išli do záhrady, sadli pod strom, na lavičku,  
alebo na trávu a sme sa učili.  

Hm. 

A dokonca z tých, z tej Kellerovej rodiny, ten Marcel, druhé meno mi nepríde na rozum, tak 
on... jeho transportovali tiež. A on po vojne, ale nepoviem vám, v ktorom roku, muselo to byť 
už, keď som neučila doma, čiže po tom štyridsiatom ôsmom, on sa vrátil z koncentráku. 
A predstavte si, že prišiel do Jakubian na faru, ešte otec bol tam, do päťdesiateho roku, no 
a hovoril. Celá rodina zahynula a on nejakým zázrakom sa zachránil. Ale prišiel sa rozlúčiť, 
lebo odchádzal do Izraela.  
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Hm. Hm. K tomuto sa ešte dostaneme, k tomuto obdobiu, vlastne po roku štyridsať 
štyri, štyridsať päť, konca vojny...  

Áno. 

Ale chcem sa vrátiť ešte do obdobia, keď vlastne vznikol Slovenský štát.  

Áno, tridsať deväť.  

Vy ste mali vtedy jedenásť rokov. 

Áno. Rokov, áno.  

A už ste chodili do tej meštianky v Ľubovni, či až potom o rok neskôr? 

Nie.  

Takže ešte ste boli u vás v Jakubovanoch.  

Ešte som bola v Jakubanoch.  

Znamenal ten vznik Slovenského štátu tak z vášho hľadiska nejakú zmenu, v takom 
bežnom živote ľudí? Nejako sa ten nový režim odrazil v tom, ako sa ľudia voči sebe 
napríklad začali správať?  

Viete... hovorím, jednak je to hodne rokov dozadu. Ako deti sme si snáď ani neuvedomovali 
takto, že či je nejaká zmena, alebo nie. Čo si pamätám – zakladali sa Hlinkové gardy a také, 
u nás nie, v Jakubanoch nebola garda. 

Hm. 

Ale v Starej Ľubovni, v Novej Ľubovni, Hlinková mládež mala svoje. A neviem teraz, 
v ktorom to roku bolo, no počkajte, to sa dá vypočítať... Tridsať... v tridsiatom štvrtom som 
začala chodiť do školy. Šesť rokov, to je do štyridsiatky... 

Hm.  

Šesť tried.  

Hm.  

No a keď som ja prišla do druhej triedy meštianky v Starej Ľubovni, no a v septembri, tak to 
sa bežne robievalo, aj potom už za mojich čas, že sa tie krúžky záujmové a to do toho sa 
prihlasovali sme, tak učiteľka, ktorá mala na starosti tie mládežnícke krúžky, no tak vyhlásila 
v triede, že po obede aby sa zišli, že sa bude triediť, kto do akého krúžku ide. No tak 
samozrejme, dievča z dediny, prišla som aj ja do tej triedy tam, na tú hodinu, a zažila som 
toto, že vošla tá učiteľka do triedy, pozdravili sme... A prvé, čo bolo: „Gulovichová, čo tu 
chceš?“ Ja hovorím: „Ste hovorili, že máme prísť.“  „Ale ty nie si v Hlinkovej mládeži, tak ty 
môžeš odísť.“ Tak pred celým tým zhromaždením ma vykázala von.  
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Hm. 

No, ale to taký jediný zážitok bol, čo... 

Hm.  

S tým Slovenských štátom ešte snáď...  

Tak... 

Mal niečo do činenia.  

Iné deti boli v Hlinkovej mládeži? 

Áno. Tam z meštianky. 

Hej. 

A väčšinou zo Starej Ľubovne.  

Hm. A vy ste prečo neboli? 

No tak ja som do nijakých... ani... ani otec nebol nikdy v nijakej strane, v nijakej organizácii.  

Hm. 

My sme dajako za tým nešli. No ale to, že ako dala mi to pocítiť, tak ako, že nie som hodná 
toho, alebo nie som vhodná pre to. Tak ma vykázala von. Len viem, že som vtedy prišla 
domov a som to otcovi rozprávala, nebohému  a on hovorí: „A bude ti to chýbať?“ – „Nie.“ – 
„Tak budeš mať viac času na učenie.“  

Hm. No práve som sa chcela spýtať, že či teda ste nechceli aj vy sa stať členkou, keď tí 
ostatní boli a ešte ste... 

Tak dajakú túžbu... chcieť tam byť som ozaj nemala. 

Hm.  

Dotklo sa ma to, áno, lebo tam boli viacerí, aj z tretej, zo štvrtej meštianky, no ale otec mi to 
jednoducho vysvetlil.  

Hm. 

A bolo.  

A ani nikto z vašich súrodencov nebol takto? 

Nikto.  

Hm. Vraveli ste, že u vás v Jakubanoch neboli Hlinkové gardy... 

Nie.  
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Prečo nie? 

Tak dedina si to dajako už myslím, ja si myslím, že ako naša obec bola čisto gréckokatolícka, 
no a tie gardy, to bol aj... to boli rímokatolíci, aj čo ja viem. Neviem, či aj iné náboženstvá 
tam, dajme tomu evanjelici, alebo kto, či boli v tých gardách... 

Hm.  

No, ale... 

Takže u vás...? 

U nás garda nebola. 

Nevznikli, hej? 

Nie. 

A gréckokatolíci niekedy národnostne sa skôr hlásili ani nie k Slovákom, ako 
k Rusínom. Aj u vás to tak bolo? 

Nie. U nás boli Rusíni.  

Rusíni... hej. Hm.  

Bolo... bol problém potom, neviem v ktorom roku, keď zase bolo povedané, že rusínská 
národnosť neexistuje – buď ukrajinská, buď ruská. A vtedy sa mali ľudia nanovo ako, pri 
sčítaní národov, tak potom to bolo. 

Hm.  

Lebo za Ukrajincov a za Rusov sa nechceli hlásiť. Ale to už otec nebol... 

Hej. 

V Jakubanoch. 

Ale v tom čase vy ste tak ako... tak pociťovali, že ste Rusíni, hej? Že nie Slováci, ale 
Rusíni? 

To vám... 

Áno, dobre hovorím? 

Áno, dobre to sa... 

Cha, cha, cha.  

Ono sa to odzrkadľovalo ešte aj na iných veciach.  

Áno, na čom konkrétne? 
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Také hej...  

Na čom sa to odzrkadľovalo? 

Rusnaci hlúpi, no. Tak to bolo. Keď nás chceli naštvať Slováci, tak: „Daj pokoj, čo tam, glúpi 
Rusnaci?...“  

Hm. Takže vy ste tiež nejaké tie predsudky sami na sebe asi pocítili, na vlastnej koži, 
hej? 

No. Cha... občas. 

Hm. A v škole, keď teda vznikol Slovenský štát, zmenil sa nejako obsah vyučovania? 
Učili ste sa nejaké také veci, ktoré tak nejako proste odrážali tú politickú zmenu, alebo 
boli také...? 

Niečo tam bolo.  

Také spojené s tým novým režimom? 

V občianskej výchove sa niečo tam rozprávalo, ale prvá zmena taká, ktorá bola, keď vznikol 
ten Slovenský štát, sa začalo modliť pred... pred vyučovaním a po vyučovaní. Modlitbou sa 
začínalo... 

Hej.  

Učenie. Ale bola to taká... ako nie z náboženskej knihy tá modlitba, ale pamätám si ju. „V 
Tvojom mene, Pane Bože, dnes sa učiť začíname  a nech tejto našej práci ruka Tvoja žehnať 
ráči.“ To bolo všetko.  

Hm. 

No. A po vyučovaní už neviem, aká to bola modlitba. Ale na občianskej výchove tak sa 
presadzovala tá... tá... aj Hlinková mládež, aj... Ja vám poviem takto, mňa v tých rokoch 
a v mojom veku, politika nezaujímala. A náš otec nebol politikom vôbec nikdy. Takže on nás 
viedol k tomu, že do politiky sa netreba miešať.  

Hm. 

To je vec iných, ale nie obyčajných ľudí, ktorí majú svojich starostí dosť.  

No, ale niekedy sa tomu človek nevyhne, najmä teda v škole, keď má nejaké povinné 
veci, ktoré sa musí naučiť... 

Áno. 

Keď sú nejaké predpísané také, ja neviem, že sa tí žiaci musia na niečom zúčastňovať... 

Áno. 
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Lebo aj také nám hovorili na niektorých miestach, že sa učili také rôzne piesne, alebo 
básne, ktoré tak súviseli vlastne s tým, s tým novým politickým režimom... 

No. To boli, tak... Rozmýšľam na jednou piesňou, to bolo, „Ej chlapci spod Tatier tvrdé päste 
máte.“ Možno ju dakde máte evidovanú.  

Nepoznám. Môžete nám povedať? 

„Ej chlapci spod Tatier, komu že sa dáte? Valaška zamáva za Slovákov práva, verní budeme 
slovenskej otčine.“ Túto si pamätám, to sme sa učili.  

Aj ste ju niekde recitovali pri nejakej príležitosti? 

To sa tak spievalo, keď sme mali pochodové cvičenie, že sme išli na hodinu vonku zo školy, 
do prírody, no tak dvojstup a spievalo sa.  

Hm. Takže to bola pieseň? 

Pieseň, pieseň. 

A pamätáte si aj melódiu? 

Pamätám. 

Môžete nám ju zaspievať? 

Tak tým mojim hlasom asi nie. Cha, cha, cha... 

Nie, to nevadí, to nie je spevácka súťaž.  

Už sa červenám teraz. 

Nemusíte... skúste... 

Ale fakt som zachrípnutá aj... neviem, aký to bude mať výsledok. (spieva) „Ej, chlapci spod 
Tatier, tvrdé päste máte, ej chlapci spod Tatier, komu že sa dáte? Valaška zamáva za 
Slovákov práva, verní budeme slovenskej otčine...“ No a to sa opakovalo. Cha... 

Výborne, ďakujeme. Cha, cha, cha, cha... 

Za ten výkon... cha, cha... 

Cha, cha... A toto kde ste sa učili, v tej meštianke? 

Ešte v meštianke, hej. 

V meštianke. Hej. Hm. A tam chodili v tej Ľubovni s vami do školy aj židovské deti? 

Neviem. Fakt neviem. Tie dievčatá z Jakubian, tých jakubianských rodín, židovských 
jakubianských rodín, tie nechodili do meštianky. Veď ani vlastne nemali kedy, lebo ja som 
do meštianky išla v ktorom roku, sme hovorili? 
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V štyridsiatom? 

V štyridsiatom, tak nejako. 

Hm. 

No a vtedy, toto čo ich zbierali, to v ktorom roku bolo presne, neviem. To tak s mojou 
pamäťou; tu viem a tu už neviem nič. 

Hm, hm. Takže oni s vami chodili iba v Jakubanoch na tú základnú školu... 

Áno.  

A potom do meštianky už ste nemali židovské deti? 

Ja neviem, či oni chodili niekde inde, no ale do toho prišla tá vojna a to všetko, že ich 
prenasledovali, tak to akosi sa... 

Hej.  

Ani nedotiahli asi chúďatá tú školu do konca.  

Ale v Ľubovni žili židia, tam bolo celkom dosť židov... 

Áno, tam... tam bolo ich veľa a tiež veľa obchodníkov, tam mali svoju synagógu. No odtiaľ 
nás tam vykázali z tej synagógy... 

Hm. 

No ale, ani neviem. 

Tam ste poznali aj niekoho z tých židovských rodín, v Ľubovni? 

To len tak ako zákazník predávajúceho.  

Hm.  

Tam ich bolo tiež veľa. Rodín. 

A v tomto období, po vzniku Slovenského štátu, hovorili nám ľudia na niektorých 
miestach, že židia museli začať nosiť nejaké označenia. 

Áno. Päťcípu hviezdu. Na rukávoch. 

Hm. Ako presne to vyzeralo? 

Žltej barvy to bolo... a... no ako päťcípa hviezda a prišité to bolo na vrchný odev.  

Hm, hm. Koho ste videli s takýmto označením? 

No všetkých tam, čo boli v Jakubianoch. Museli to nosiť.  
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Aj tie deti? 

Áno. Aj tie deti.  

A kedy? Aj keď boli doma to mali na sebe? 

Tak to už neviem. 

Alebo keď prišli ku vám na návštevu? 

Tak asi vtedy nie, ja neviem. To sú také otázky, na ktoré ozaj by bolo treba poriadnu hlavu.  

Tak sú to také detaily, ale ja teda neviem, že koľko vy si pamätáte, takže dávam... 

Hej.  

Hádžem vám také udičky, že... 

No... 

Čo sa vám vynára v pamäti... 

Ja vám nevyčítam, ja hovorím, že ja to konštatujem na sebe. 

Hej. A pri akej príležitosti, aj v tej Ľubovni ste videli židov, teda ľudí s tými 
označeniami? 

Áno, no tak tam ich bolo vidno viacej, lebo predsa mesto a žandárov tam tiež bolo plno. Tí 
ľudia sa už vryli do pamäti spoluobčanom, no takže keď... príklad, keď nejaký žandár bol na 
ulici v meste a boli tam oni, tak iste, že ho ťuklo, že nemá tam tú hviezdu. Lebo oni 
upozorňovali na to.  

Hm. To ste aj videli, že upozorňovali niekoho žandári? 

To som len počula, nevidela som.  

Počuli ste od koho? 

Tak od nich, ako od tých detí, alebo od dospelých.  

Tých detí...  

Rodičov... 

V tých Jakubovanoch? 

Nie, nie. V Starej Ľubovni, o Starej Ľubovni teraz hovorím.  

Aha. Takže od nejakých židovských detí v Jakubanoch... teda pardon, v Ľubovni ste 
počuli, že... 
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Ale nie od židovských, ale to... ktosi bol svedkom nejakej tam ženy, videli to, ako oslovili 
žandári, že kde majú hviezdy. A neviem, či im dokonca nejakú pokutu... alebo čo im... to už 
je dávno, neviem.  

Hm. Hm. A v škole náhodou, nehovoril vám niekto o týchto zmenách, že teda čo sa deje, 
prečo sa to deje, prečo tí židia musia chodiť takí označení? 

No tak... 

Aký to má účel? Príčinu? 

Tak vám poviem, hoci aj teraz možno trošku... že tí učitelia a žandári a títo, čo boli v tých 
našich rusínskych dedinách, ja si myslím, že veľakrát nepovažovali za potrebné komentovať 
tie všetky zmeny, lebo ľudia mali iné starosti, ako vyžiť. Ako obživu zohnať. Na dedinách 
bolo päť, šesť, sedem detí v rodine, takže tam politika nehrala rolu, ale živobytie.  

Hm. A náhodou, najmä teda v tej Ľubovni, nestretli ste sa, alebo nespomínate si, že by 
bola nejaká taká, na verejnosti, nejaká protižidovská taká propaganda? Nejaké nápisy 
niekde, prípadne oznámenia? Niekde na nejakých obchodoch, alebo kaviarňach? 
A podobne? 

Nepamätám si. Lebo ja som po meste nechodievala, keď som bývala u tej babičkinej sestry, 
prišla som zo školy a do bytu a zavrel sa byt, babička už mala vtedy deväťdesiat rokov, alebo 
koľko... No a v Jakubanoch nič takého sa nedialo.  

Hm. A teda vraveli ste, že u vás v Jakubanoch Hlinkové gardy neboli, ale že boli v tej 
Starej Ľubovni, aj Novú Ľubovňu ste spomínali... 

Áno.  

Videli ste niekedy v tom čase gardistov, niekde? Pri nejakej príležitosti? 

No gardisti chodievali, vyobliekaní v tých čiernych uniformách, odznaky tu nejaké mali na 
rukávoch, tiež. Boli dôležití, jedným slovom. 

Cha... A to sa ako prejavovalo?  

Tak... viete, to ťažko sa odpovedá na také otázky, pretože vzhľadom k tomu na môj vek 
vtedy, ozaj... Nebol záujem takto sa v tomto hrabať, alebo niečom také.  

Ako... ako sa správali? 

Určite, že museli... muselo niekde niečo byť, lebo... Kto je pri moci, chce tú svoju moc 
ukázať, viete? No tak isto, že veľa zlých vecí sa mohlo udiať.  

Hm. Ako sa správali k ľuďom? 

Tak povýšenecky a... kto chcel mať pokoj od nich, tak ich rešpektoval.  
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Boli ste aj niekedy v takej situácii, alebo videli ste nejakú takú situáciu, že gardista 
niekomu...? 

Tak dajakým účastníkom som nebola nikdy, na takých záležitostiach. To človek len, čo 
počul. Buď v škole už sa šeptalo, rozprávalo, alebo dospelí ľudia rozprávali. Ale sama som 
nevidela nič už, okrem toho... okrem tej deportácie.  

Hm. Lebo niekde nám ľudia vraveli, že videli gardistov, žeby tak pochodovali po meste, 
že sa tak... 

Gardisti?  

Že sa tak promenádovali a takéto veci. 

No tak predvádzali sa, áno, áno. 

To ste videli, také? 

Áno, aj tie pesničky spievali. 

Aké? 

No čo som vám zaspievala.  

Aj oni mali... túto pieseň spievali? 

Áno. 

A spomínate si aj na nejaké ďalšie? 

Rozmýšľam, ale neviem... Aha. „Sme Hlinková garda, sme Hlinková stráž. Hlinka je náš 
otec, Tisa... Tiso vodca náš.“ No, ďalej neviem... cha, cha, cha. 

Cha, cha... 

To mi tak bleskovo napadlo teraz.  

Hej.  

A toto spievali, keď pochodovali.  

A pamätáte si aj melódiu tej pesničky? 

A možno, že hej. (Spieva) „Sme Hlinková garda, sme Hlinková stráž. Hlinka je nás otec...“ 
Tak to už nedokážem... 

Cha, cha... 

„Hlinka je náš otec, Tiso vodca náš.“ Nie... to by som klamala, že viem. Neviem... 

Kde ste to počuli, pri akej príležitosti? 
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Tak bolo počuť hocikde, keď... v tom, v meste, v Starej Ľubovni, tam veľa chodili sa 
predvádzať, tie gardy ako.  

Hm. 

Tak vždy spievali, keď mali nejaké zhromaždenie.  

A v škole, mali ste nejaké také oslavy? Napríklad nám niekde ľudia hovorili, že štrnásty 
marec sa zvykol oslavovať. 

No tak to... vznik republiky. Čo sa tam spievalo? Tam sa spievala hymna slovenská... 
Neviem... 

Hm. A pozdrav, ako ste sa zdravili v škole v tom období? 

„Na stráž!“ Aj to som musela zaloviť. Cha, cha, cha... 

A iba v škole, alebo aj na verejnosti, vonku na ulici?  

No tak tí aktívni, čo chceli upútať pozornosť na seba... všade a každému. 

Čo vlastne sa v tom období dialo s tými židovskými rodinami, čo žili v Jakubanoch?  

Tak nič také, že by sa bolo niečo dialo, až do toho príkazu, keď prišli pre nich do hôr, lebo 
oni sa, nie len naši, ja myslím, že naši z Jakubian... oni až nejako na poslednú chvíľu, že 
odišli do hôr, ale boli tam zo Sabinova, z Mikuláša a zo všade, aj myslím z Bratislavy. Tí, 
ktorí sa prišli ukryť do tých jakubianských hôr.  

Hm. 

No ale tí naši, našich ešte myslím brali ešte aj z Jakubian. Boli vojenské autá, ktoré prišli 
ráno, ešte po tme, počkali, keď sa rozvidnelo a išli. Lebo do hôr nemohli ísť potme, tam by 
nemohli ísť. A musel s nimi niekto ísť, čo ich odprevadil. No a potom už naspäť prišli 
naložení, s tými ľuďmi. A ako takú odvetu pre našich ľudí, že ich tam skrývali na horách, 
vždy všetko podpálili, čo boli tie také horské, lesné také chalupy.  

Hm. 

No... tak to všetko likvidovali za sebou. Nemci. 

Takže čo... čo presne sa udialo? Čo presne ste videli? 

No prišli vojenské autá, asi štyri, alebo tri, to už neviem. Bolo asi tri hodiny po polnoci, no 
a zobudili sme sa aj my, no vlastne aj nás zobudili. Otec išiel povedať mamke, že sa niečo 
deje. A tie autá zastali, zaparkovali pred farou, pred budovou fary. No a otec počul hukot áut, 
tak sa išiel pozrieť, cez oblok, no a prišiel zobudiť mamu a potom obidvaja: „Vstávajte deti, 
lebo nevieme, čo bude, Nemci sú tu.“ Tak sme sa všetci poobliekali a čakali sme, že čo bude. 
A keď sa rozodnilo už, no tak ešte ten dôstojník tam držal takú reč, všetci chlapi boli von, tí 
vojaci z áut. No a potom ponaskakovali na korby a... 
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Hm.  

Išli hore do hôr. A poobede niekedy... 

A to aké autá prišli? 

Vojenské nákladné.  

Aha, koľko ich bolo? 

Asi tri alebo štyri. A všetky naspäť išli plné.  

Hm. Takže prišli autá, vy ste videli, ako vojaci povyskakovali von z tých áut? 

Áno. Vonku... bola tam... poučenie asi, alebo... tak určite, lebo dôstojník im tam rozprával.  

A ten dôstojník tiež prišiel na tých nákladných autách s nimi? 

Na džípe prišli, dôstojníci, asi štyria.  

Hm. 

No a jeden z nich im tam rozprával, a potom... dostali pokyny, čo majú robiť a išli hore.  

Ste aj mohli počuť, že čo hovorí tým vojakom? 

Nie. Tak okná boli zavreté a otec sa nechcel zviditeľňovať. 

Hm. A akí to boli vojaci? Aké mali...? 

Nemeckí.  

Aké mali...? Aké mali uniformy? 

Čo? 

Uniformy. 

No nemecké, tak ako chodili Nemci na Slovensku. Však v tridsiatom deviatom roku, keď 
obsadzovali Poľsko, tak kým sa... kým ich roztriedili po tých stanovištiach, alebo čo ja viem 
čo... Do Poľska vtedy išli.  

Hm.  

Tak u nás v Jakubanoch mesiac stáli nákladné autá v záhrade a... čakalo sa, oni čakali na 
pokyny, kde majú ísť.  

Hm. 

Takže nemecké uniformy nám boli známe. 

Hm, hm. A títo nemeckí vojaci, oni tiež mali také stanovište svoje u vás v Jakubanoch? 
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Nie. No vtedy hej, keď do Poľska išli.  

Ale v tej situácii, keď prišli pred tú vašu faru. Boli... oni boli tam u vás vtedy, v dedine? 

Nie, nie, nie, oni prišli zo Starej Ľubovne, alebo neviem skade.  

Hm.  

Lebo museli cez dedinu ísť, lebo oni išli do tých hôr, ktoré obklopovali našu dedinu.  

Hm.  

Takže oni museli cez dedinu prejsť.  

A boli tam iba nemeckí vojaci, alebo tam boli aj nejakí iní s nimi? 

Tak to ja už neviem. Hovorím, bolo tri hodiny po polnoci, vonku sa len sotva ešte brieždilo, 
lebo to bola ešte jeseň... myslím, že to bolo. No a počkali do rozodnenia, a potom išli. 

Hm. Gardisti tam neboli s nimi? Pri nich? 

Možno, že aj. To tiež čierne uniformy... 

Ale vy si teda spomínate, že tie nemecké uniformy ste tam videli, hej?  

Áno, tak to bolo väčšinou vo všetkých autách, no.  

Hm. 

Tak zas nebolo tých vojakov tak veľa, lebo keď oni potrebovali priestor na autách pre židov, 
tak nemohli veľa vojakov doniesť, ale bolo ich tam dosť, čo... čo mohli zakročiť.  

A koľko ich tam bolo, tak odhadom? 

Nepoviem, neviem, fakt. To ani nás nenapadlo vtedy počítať ich, že koľko ich tam je, alebo... 

Tak približne, či ich tam bolo viacej, ako desať? 

No tak to určite viacej, ako desať. 

Hm.  

V štyroch autách tam boli, na džípe štyria dôstojníci. Tak možno, že aj dvadsať, no.  

Hm.  

Keby tak, že na jedno auto piatich, ale tak to... 

Hm, hm. Takže prišiel ten dôstojník, videli ste, že dáva nejaké inštrukcie...  

Pokyny, áno.  

Ste si asi domysleli, že to budú inštrukcie, lebo nepočuli ste, čo hovoril? 
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No tak to len z tej gestikulácie, ako vykladal a... No čo môže veliteľ hovoriť vojakom? Len 
inštrukcie.  

Hm. A potom čo sa dialo? 

No potom nasadli do tých áut, odišli. A nejako po obede prišli naspäť. Zase ostali stáť tam 
pred farou, zase tam... neviem, či ich počítali, či čo robili, ja neviem. Ale otec nám nedovolil 
ani vonku ísť a takto v izbe stál za záclonou, on pozeral, ale nie tak, aby ho videli.  

Hm. Takže prišli autá a na autách boli nejakí... 

Boli.  

Viezli nejakých ľudí, hej? 

Áno.  

A tí ľudia vystúpili von z tých áut? 

Nie, nie. Nepustili ich z auta dole.  

A prečo znovu teda zastali, znovu tam pred tou vašou farou? 

Tam... tam oproti nám, presne oproti nám, boli tí Rothmannovci a oni mali krčmu. Tak 
zrejme si boli upiť. Zaliať to všetko. 

Hm. A kto v tých autách bol? Kto bol v tých autách, koho priviezli? 

No civilov, židov.  

A vy ste ako vedeli, že sú to židia? 

No lebo celá dedina vedela, že v Jakubanoch na horách sa schovávajú židia. Veď som vám 
povedala – z Bratislavy, z Kežmarku, Mikuláša, zo Sabinova, z Prešova, z celého toho... 

Hm.  

Toho kraja, by som povedala.  

Hm. A toto ľudia ako vedeli, že sú tam aj z Bratislavy? 

No lebo sa pomáhalo, dávali provianty nosili, tak... Tak ako potom partizánom.  

Hm. Hm. Aj vy ste niekedy išla niečo takto zaniesť? Tam tým ukrytým ľuďom? 

Nie, k nám len chodili partizáni pre stravu, keď povstanie bolo. No keď sa chystalo na 
povstanie a sa robili tie partizánske oddiely.  

Hm. A tam v tých autách medzi tými židmi, boli tam aj nejakí ľudia, ktorých ste vy 
poznali? 
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Akurát tie spolužiačky naše, tie deti z tých Jakubian, tak oni tak nám zakývali a všetci 
plakali, no... Ale nie tak, že nám, že nás videli, ale tak ako smerom na faru. 

Hm. A vy ste stále boli vnútri? 

My sme boli vnútri. Tam ste nevideli ani jedného nášho človeka z dediny. Ľudia sa báli.  

Že dedina bola prázdna, len tie autá, vojaci... 

Áno. 

A tí civili tam, hej? Takže tie spolužiačky ste rozoznali, že sú tam...? 

Otec hlavne ich rozoznal.  

Otec, hm. 

Hej.  

Hm. A koľko sa tam potom zdržali u vás? 

Nie dlho, možno hodinu, pol hodiny. Hovorím, to možno taká pauza oddychová bola, lebo 
išli do krčmy, tam bolo asi šesť alebo osem schodov, tak z cesty do krčmy.  

Hm. A tí Rothmannovci tam boli vtedy, v tej krčme ešte? 

Nie, oni už na aute boli.  

Aha. Tú krčmu už niekto iný mal v tom čase? 

Mal tam ju potom nejaký miestny občan... Hej, z dediny tam bol. 

Hm.  

Ten obchod s potravinami, ten zatvorili, už... ja už si tie detaily nepamätám, ale myslím, že 
tie zásoby, keď tam nejaké boli, tak to rozdali ľuďom.  

Hm. 

Ako starosta obce.  

Hm, hm. 

A potom v tej budove Rothmannových, čo bola oproti fare, keď som ja učila v Jakubanoch, 
tak tam som mala triedu, v tej budove.  

Hm. Hm. A vraveli ste, že vlastne aj títo židia od vás z Jakubian sa ukrývali tam na tých 
miestach... 

V tých horách. 

Kde aj tí ostatní... 
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Áno.  

Ako dlho... alebo koľko asi pred tým, ako ste vy vlastne videli túto deportáciu? 

Ja myslím, že to bolo, len neviem si rozpamätať, či to bola jeseň, či čo to bolo, aké ročné 
obdobie bolo. Ale takých dva, tri mesiace tam určite boli.  

Hm. A aké to boli skrýše? Čo to bolo presne? 

To neboli nejaké podzemné skrýše, alebo čo, normálne lesy a u nás v dedine, kto mal 
dobytok, tak na jar ho vyhnali do tých hôr. Tam mali ľudia, gazdovia, mali senníky, kosila sa 
tráva na horách, tam sa sušilo seno, to seno sa ukladalo do tých senníkov. A ženy chodievali 
s jedlom za manželmi, alebo za deťmi, ktoré tam pásli tie kravy a kosili lúky...  

Hm. 

Takže to boli také chalúpky postavené zo zrubov, zrubové. 

Hm.  

No a takisto tie senníky boli také zrubové. No a toto všetko oni spálili po sebe, tam neostalo 
nič.  

Hm. 

Z tých myslím budov.  

Hm. To spálili kedy, keď...? 

No keď... 

Keď tých židov našli, tak... 

Hej. 

Potom to tam...? Ste videli, že tam nejaké ohne horia, alebo dym ide?  

To bolo vidno. 

Bolo to vidno...  

To bolo vidno, lebo to tak do svahu a dym bolo vidno.  

Hm.  

Ako sa kúdolil.  

Hm. 

No a potom ľudia, išli sa pozrieť... 

Hej. 

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



Už po všetkom, hej? Tak nebola... nebola jedna chalúpka, nič. Všetko spálili.  

A vedeli ste, kam ich odviezli?  

Tak oni ich transportovali do Podolínca a tam ich nakladali do... do dobytčích vagónov.  

Hm. To ste sa od koho dozvedeli, toto? 

Ľudia, veď to išlo ako bleskovka. Ľubovanci to videli, hej? Lebo tam sa to robilo, no a od nás 
nebolo tak ďaleko, že by sa ľudia nedozvedeli.  

Hm. A vedeli ste v tom čase, že aký osud vlastne tých židov postihne? Že čo sa s nimi 
udeje potom neskôr? 

Tak to sa... to sa hovorilo, že idú do tých koncentrákov, hovorilo sa o tom, že do plynových 
komôr ich dávali, hovorilo sa... robili, najprv museli nútené práce tam robiť. Nie 
v koncentráku, ale kde ich zaradili, hej? 

Hm.  

Pod dozorom do roboty, z roboty. No ale najhoršie boli tie správy o tom, že ich v plynových 
komorách ničia.   

Hm. Odkiaľ ste sa tieto správy dozvedeli? 

Od ľudí, ktorí o tom vedeli a ktorí sa zaujímali.  

Lebo vtedy sa tie informácie asi nešírili tak ľahko, ako teraz, že... 

Nie.  

Televízia a neviem... noviny... 

No tak to vôbec nie.  

A podobne...  

Potom už... keď partizánov zatvárali, lebo tam prišli takisto raz do Jakubian, pre partizánov, 
Nemci... No tak už tých správ bolo viacej. 

Hm. To bolo neskôr?  

Áno.  

Koľko asi? O koľko neskôr? 

V štyridsiatom štvrtom.  

Hm.  

Treťom... na prelome.  
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A túto... túto deportáciu, keď ste vy videli, vedeli by ste si spomenúť, že v ktorom to 
bolo roku? 

Na čo? 

V ktorom roku ste videli tú židovskú deportáciu? Prípadne, v ktorej triede ste vy boli, 
alebo koľko ste mali rokov? 

No... myslím, že v štyridsiatom treťom, no fakt... nechcem klamať, ani rozprávať tu nejaké 
veci zlé, ale... V štyridsiatom štvrtom vypuklo povstanie v Banskej Bystrici... Tak nejako 
v tých rokoch. Tri... štyri...  

Hm, hm. A potom, keď teda ste videli, ako tie autá vojenské odišli preč, boli ešte nejakí 
židia u vás v Jakubanoch? Zostal tam niekto?  

Či boli ľudia? 

Židia, či ešte boli? 

Židia? Nie. Nie. 

Nikto nezostal? 

Nie. Nikto.  

A čo sa potom teda dialo s tými ich domami a s tými obchodmi? 

Tak tie domy... tie domy boli miestne, ako patrili obci. 

Hm.  

Takže to ostalo obci. Tam len akurát tú krčmu, aj tú... toho Goldbergera krčmu, ale to asi tak 
len, kým boli zásoby, viete? Že sa minuli a už potom tam... lebo tam, čo bol obchod a krčma, 
to bol mojej spolužiačky otec. Ten bol ešte pred židmi, aj po židoch. 

Cha... 

Takže on mal svoje. 

Hm. A so zariadením, čo mali vnútri v tých domoch, s tým čo sa stalo? 

Tak rozobrali. Slušne povedané.  

Slušne povedané rozobrali. A neslušne povedané?  

Prosím? 

Slušne povedané rozobrali. A neslušne povedané?  

Rozkradli, no.  

Hm.  
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Oni to robili, že licitáciu, tých vecí, čo tam bolo, no ale to boli také smiešne ceny, že... Tak... 
nábytky, niekto postele, niekto periny a.. rôzne. 

Hm, hm. Ste boli pri takej licitácii sa pozrieť? 

My sme mali veľmi prísneho otca, my sme na takéto veci nesmeli. Povedal: „Tam vás nie je 
treba! Tu seďte doma!“ 

Hm. Rozprávali ste sa s vašim otcom, alebo teda aj s mamou prípadne, o tom, že teda 
čo.. čo sa dialo? Prečo boli tie deportácie, prečo sa vlastne aj tie vaše kamarátky 
ukrývali? Lebo ste vraveli, že zhruba dva, tri mesiace možno sa tam ukrývali v tých 
horách, ešte pred tým, ako ich zobrali... 

Tak rozprávali sme sa, no tak skrývali sa zo strachu pred Nemcami, veď to nie išlo len 
o skutok deportácie, muselo tomu čosi predchádzať, nie? 

Hm.  

No a do politiky... mali sme rádio, to by som klamala. U nás keď sa niečo dialo, tak otec dal 
rádio do okna a ľudia počúvali, keď také nejaké vážne veci... 

Hm.  

No ale tak, nám vysvetlil otec, že to je všetko politika, ktorá sa ani tak u nás neodohráva, ako 
sa začala kdesi inde a... Ľudská zloba a nenávisť, a tak...  

Hm.  

Takým primeraným spôsobom pre naše hlavy vtedy.  

Vraveli ste, že ľudia si rozobrali, slušne povedané, tie veci z toho... z tých židovských 
domov. Videli ste, že by niekto niečo vynášal z nejakého toho domu? 

Že by niekto...? 

Vynášal nejaké veci, napríklad tam od tých vašich susedov? 

Tam... tam ostal nábytok, lebo do toho domu Rothmannoch... u Kelleroch tam... oni boli 
veľmi chudobní, ale v Rothmannovom tom mieste, kde mal tú hospodu,  tak tam nasťahovali 
jedných mladých manželov, takže im nábytok nechali.  

Hm.  

A tie ostatné boli od nás nedohľadné, lebo to bolo buď na konci dediny, alebo na začiatku. 
Ale tak to sa bežne vedelo, to keď aj ste nevideli, tak sa rozprávalo o tom a povedali: „Ten 
bral to, ten bral to...“  

Hm. Aj ste u niekoho potom videli nejaké veci? 

Tak my sme nechodili, tak... 
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Zo židovských domov? 

To... 

Nechodili ste navštevovať iných ľudí? V dedine? 

Nie.  

A váš otecko, on bol veľmi taký veľmi prísny, asi mal aj autoritu ako kňaz, v tej 
dedine... 

Mal. 

Niekedy tam verejne nekomentoval tú situáciu, že čo sa dialo, alebo ako sa ľudia 
správali? 

Po tomto, keď deportovali tých židov, tak si pamätám, že v nedeľu bola kázeň o tom... 
o vojne, o politike, o tomto. Vtedy tak, ako na vysvetlenie, lebo ľudia sa prišli pýtať na faru: 
„Prečo pán farár to tak je?“ alebo, „Pán dekan... Čo to sa robí, ako to je?“ Tak im to vysvetlil, 
daný stav, hej?  

Hm. A vraveli ste, spomínali ste aj partizánov, že u vás boli partizáni. 

Áno.  

A tí sa tiež tam niekde ukrývali...? 

Tiež sa... 

V horách, alebo ako... ako vyzerala tá situácia?  

Aj po domoch takto. A každý týždeň prišli pre proviant. Takže to už ľudia pripravili, chlieb, 
alebo tam sa chovali prasatá, i slaninu, alebo čo... Tak kto mohol, tak dal, ale hovorím, to 
nebola bohatá dedina, Jakubany, tam bola chudoba.  

A boli aj u vás doma, tí partizáni? 

Áno. Pravidelne chodievali, veď Nemci boli. Partizánov otec pustil cez zadný vchod do 
záhrady ako a od cesty spredu už tĺkli na dvere. No a z izby do izby, elektrika nebola, tak oni 
s baterkami, s takými reflektormi, popod postele, po skriniach... Niekto udal, že sú partizáni, 
takže oni prišli raz – dva.  

A kto chodil takto pozerať, kto to bol?  

Tak ľudia vedeli, kto to je, aj... aj ho potom po vojne volali po súdoch hore – dole. Bol to 
jeden miestny občan. A neviem, neviem, ale myslím, že bol aj zatvorený.  

Hm. A spomenu... spomi... pardon. Spomeniete si, ako sa volal?  

No... predišla som vašu otázku a rozmýšľam práve, ale neviem, ako sa volal... Ozaj neviem. 
Ale bol to miestny obyvateľ.  
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Hm. A on čo? On teda udával...? 

Udával partizánov, a kto vie predtým, či aj tých židov nie. Kto vie? To ťažko povedať. 

Hm. A akú mal na to motiváciu, prečo to robil? 

No kto vie? Možno, že mu platili za to, to vie len on. Ale už nežije, takže. Nie Krivoniak... 
ako sa volal...? Naozaj neviem. Neviem. Možno mi príde na rozum, tak ako tá pesnička. 

Hej, možno si ešte spomeniete. Takže chodili Nemci takto na kontrolu? To boli 
nemeckí...? 

Áno. 

Vojaci, ktorí chodili na tú kontrolu?  

Áno. A otcovi vykrikovali, že vie, že podporujeme partizánov a že urobia tomu koniec. 
A otec vedel nemecky, lebo on sa narodil v Rakúsku, takže keď Nemci prišli do dediny, tak 
otec musel byť k dispozícii na tlmočenie.  

Hm. Ako často chodievali ku vám do dediny? 

Kedy ako si zmysleli, niekedy aj dva, trikrát do týždňa, niekedy aj týždeň neboli, potom zase 
bolo viackrát...  

A to boli obyčajní nemeckí vojaci, alebo nejakí dôstojníci, kto to chodil? 

Aj dôstojníci.  

Hm. SS? Alebo kto to bol? Gestapo? Spomeniete si?  Vedeli by ste si spomenúť? 

Gestapáci.  

Gestapo? 

Gestapáci boli, hej.  

Tí mali nejaké také špeciálne uniformy svoje? 

Ja neviem už, ako to mali – na výložkách, alebo na rukávoch, alebo kde. To označenie, že sa 
rozlišovať ich dalo.  

Hm. A vy ste vedeli po nemecky? 

Predstavte si, že nie. Lebo to zas bola politická táto... akcia proti otcovi, tak ho udali za... 
najprv za maďarofila, potom za Nemca, potom za rusofila. A otec nedostal dokopy asi štyri, 
alebo päť rokov plat. Tak otec zakázal mamke, že nesmie s nami rozprávať ani maďarsky, ani 
nemecky.  

Hm. 
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Lebo tí žandári, čo som spomínala, to bola... tisícdvesto obyvateľov bolo v tom čase v našej 
obci, no a žandári boli všetko Česi.  

Hm. 

No, takže všetko, čo nebolo po česky alebo po slovensky im vadilo. Tak nechcem do toho 
miešať aj tieto veci, lebo to... 

Tak ale je to súčasť toho obdobia, toho, čo sa dialo... 

Áno.  

V tých časoch. A s tými Čechmi čo sa stalo? Tí zostali u vás? 

Kto? 

V obci? Tí Česi, tí žandári českí? 

No tak to rôzne boli, niektorí boli aj tri roky, niektorí dva roky...  

Hm.  

Tam ako som hovorila, v tých priestoroch kaštieľa, tam... mali tú stanicu... a obyčajne prišli 
slobodní, ale veliteľ bol ženatý a mali tri deti, tak dostal byt tam v kaštieli tiež.  

Hm. A po vzniku Slovenského štátu ešte zostali u vás v Jakubanoch tí Česi? 

Myslím, že už nie. Ale ba, čo by nie? Veď učiteľky boli Češky. No kým nebolo dostatok 
učiteľov, tak ktosi musel to robiť.  

Hm. 

Potom už tak, že v Prešove kto končil tú akadémiu učiteľskú, no tak už bolo veľa. Tak zo 
začiatku nebolo veľa, ale by som povedala dostatok učiteľov, ktorí učili rusínsky... 

Hm. 

Z tých našich dedín okolitých... A tým pádom už Česi odchádzali. 

Hm, hm. Lebo niekde nám hovorili ľudia, že tesne potom, ako vznikol Slovenský štát, 
tak v podstate Česi odišli, že museli odisť.  

Tak možno, že to... 

Takže vy ste ešte potom mali u vás učiteľky české? 

Boli tam ešte dve. 

Hm. Hm. Ja som teraz nakukla jedným okom do... do mojich poznámok... 

Áno. 
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A vy ste spomínali myslím minulý raz, kolegyňa ma opraví, ak... ak sa mýlim... že váš 
otecko mal problém s tým gestapom, s tými Nemcami, aj kvôli tým Herschkovitzovcom? 
Herschkovitz... tí manželia... 

Herschkovitzovi. Hej. Ale to nie s Nemcami bolo. Toto, ako som hovorila, že ich pokrstil, 
tých manželov?  

To hej. Áno. 

Hm. 

Takže on... oni prišli za ním, chceli sa nechať pokrstiť?  

Áno, ale tak to bolo ešte po... po Slovenskom štáte. Nie, až potom sa tak začalo. No... No 
a bolo tak, že kto nebude pokrstený, no tak že ten ide. To bola zas nejaká kampaň, alebo čo, 
že ich budú brať Nemci. No lenže oni brali aj tých, čo boli pokrstení, aj tých, čo neboli.  

Hm. A oni keď sa nechali pokrstiť, potom chodili normálne do kostola? 

Do kostola, normálne.  

Na bohoslužby?  

Na spoveď, na prijímanie... Chodievali.  

Ale teda nemohli ostať u vás žiť? 

Nie.  

Hm. A s tým gestapom mal otecko problém kvôli partizánom. Nie kvôli tomu, že 
pokrstil tých židov? 

Nie.  

Nie? A tam nevznikol nejaký problém, že teda on...? 

Ako? 

Že či tam nevznikol pre neho nejaký problém, že on pokrstil tých židovských manželov?  

Tak to ja už neviem. Neviem. Keď to u mňa bolo tak, že ja už som potom od toho... od toho, 
ako som začala chodiť do meštianky, potom do ústavu... 

Hm. 

Tak som nebola stále doma, takže neviem všetky tie okolnosti, ktoré sa odohrávali.  

No veď iba to, čo vy si pamätáte a ako... ako vy ste to vnímali, čo vy ste zažili, to je pre 
nás také to najdôležitejšie. Lebo minule ste nám aj spomínali, že váš otec... že to gestapo 
bolo tak proti nemu aj kvôli tomu, že pochovali nejakých partizánov? 
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Že kto bol? 

Že pochoval váš otec nejakých partizánov. Spomínate si na to? 

Áno. Pamätám.  

Čo sa stalo? 

Zastrelili ich Nemci v noci, keď prišli do Jakubian.  

Hm. 

Nestihli sa skryť. Troch, alebo štyroch... Pochoval ich potom, no. Lebo, ono podľa Nemcov 
mali ostať nepochovaní a otec sa postavil, že mŕtvych treba pochovať, hej? Je to jeho 
povinnosť, to mu nemôžu zabrániť. No tak... Ale tiež nikto nebol z dediny, nikto, nikto. Len 
otec, kostolník... A u nás nie sú organy, v našom obrade, ale sa spieva, tak vždy z tých 
miestnych učiteľov, keď dostali umiestenku na niektorú dedinu a bol tam kostol, tak museli – 
hovorilo sa im kantori.  

Hm. 

Museli každú bohoslužbu a každé tieto... čo boli, či... ráno, tie ranné chvály, alebo po obede, 
večer... Omša keď bola, tak oni museli ovládať tie spevy. No tak na tom pohrebe tiež bol len 
otec, kantor a kostolník.  

Hm.  

Ľudia sa báli. 

Takže ani vy ste ten pohreb nevideli? 

My sme videli, spoza múra.  

Aha, dívali ste sa na to? 

Áno. Lebo u nás ten cintorín bol murovaným tým plotom... no to nie je plot, keď... ale stenou 
murovanou.  

Hm. 

No a my sme z vonkajšej strany pozerali, ako pochovávali.  

A prečo ľudia nešli sa pozrieť na ten pohreb? 

Tak každý sa bál, lebo hneď vás dali do súvislosti, že ste im pomáhali a... 

Hm. 

To boli časy, keď sa bál jeden druhého.  

Hm. A priši ku vám do Jakubian Rusi? Boli u vás ruské vojská? 
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Áno, pravdaže. Asi týždeň, prechádzali od Mikuláša tú frontu na... ale aj od Dukly išla jedna 
skupina. A jedni tu, čo išli od Mikuláša, že ako na výpomoc, no. Boli, boli, aj v Starej 
Ľubovni tam mali komando, aj... 

Hm. A ako sa správali Rusi k ľuďom? 

Tak to už tiež si, „Давай! Давай!“ všetko, čo im bolo treba... Ale nejaké také výtržnosti 
neboli.  

Hm. Neboli nejaké konflikty medzi ľuďmi? Teda s Rusmi a ľuďmi? 

Nie, nepamätám o takých konfliktoch.  

Niekde nám hovorili, že najmä ženy boli v nebezpečenstve pred ruskými vojakmi... 

No tak boli, ale tak... K nám prišla veľká skupina v noci, asi o pol dvanástej, u nás si urobili 
v kuchyni ako lazaret, tam podonášali tých ranených vojakov a preväzovali. A všetko tam 
potom nechali také špinavé, ako to tam nahádzali. A oni sa posúvali ďalej sústavne, no a už 
potom neboli, tak no... Jeden týždeň boli, ale nebolo počuť ani o tom, že by... 

Hm.  

Boli niečo vyviedli... 

Hm. A vy ste aj spomínali, ešte sa vrátim trošku naspäť, že potom, ako tých židov 
zobrali z tých úkrytov, že ešte bola taká jedna taká situácia, keď Nemci brali 
partizánov. Z tých úkrytov... 

Áno. 

A to ste tiež videli? 

Počkajte, partizánov... Partizánov zastrelili vtedy, tých troch. No ja neviem teraz. Hovorila 
som, že brali? 

Mám taký pocit, ale možno, že ma opravíte, že... že ste teda videli, aj ako brali 
partizánov, ale teda neskôr.  

Neviem. Nepoviem vám teraz. 

Spomínate si na to, ako zastrelili tých partizánov... 

Áno.  

Nevideli ste už takú situáciu, že znovu by prišli nejaké autá a bol by taký... ako vlastne 
zatýkanie tých...? 

Oni prišli... 

Hm. 
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Pre partizánov tiež, a to potom sa dodatočne dozvedelo, že boli nahlásení Nemcom, že príde 
ako, že prídu partizáni, lebo to sa dalo vysledovať, vystopovať. Každý týždeň chodili pre 
proviant.  

Hm. 

No tak ten, kto... komu na tom záležalo, aby to udal, alebo čo, tak si to hravo zistil.  

Hm. 

No a to bola nedeľa, to asi toto som vám hovorila, keď otca posadili do džípu a celou dedinou 
hore... A ženy jakubanské, čo vedeli, že kde asi v ktorých domoch chodia pre proviant, no tak 
išli tam povedať, aby sa neukazovali, aby nevyprovokovali nejakú prestrelku, lebo že otec je 
tam v tom džípe. A oni mu povedali, že keď nájdu niekoho, tak ho zastrelia, lebo že musí 
povedať pravdu. Tak ženy potom taký ohlas spustili, ale osobne išli, kde vedeli tam v tých 
domoch, aby vedeli, aby sa partizáni nepokúšali o nejaký, ani útok, ani nič...  

A kto... kto pre toho vášho otca prišiel? S kým bol ten váš otec? 

No...? 

Vraveli ste, že ho posadili do džípu... 

Do džípu. 

Kto? 

Nemci, nemeckí dôstojníci.  

Prišli pre neho... 

Na faru, aby prišiel, že partizáni majú byť v dedine, a že nech ide s nimi, aby vlastne on ich 
oslovil, aby sa vzdali. No... Takým štýlom nejako.  

Hm, hm. Aj našli vtedy niekoho takto? 

Nie, nenašli.  

A... 

Nenašli... 

A vlastne tie ženy mali tým partizánom povedať, že aby nechodili do tej dediny, 
alebo...? 

Viete, to... neviem, či si to vediete predstaviť život na dedine, keď aj je také niečo ako vojna, 
alebo čo. Ale stále sú skupiny, ktoré si povedia. No, takže vedelo sa, kde tí partizáni chodia 
pre proviant.  

Hm.  
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A keď už boli parti.. Nemci u nás na fare, lebo sa zdržali tam chvíľu u nás, tiež všetko si 
chceli nechať vysvetliť, tak medzi tým už bolo im povedané, tým ženám, že zobrali otca. Ako 
do auta. 

Hm. 

A ony išli z vlastnej iniciatívy do tých domoch, kde tí partizáni mali brať proviant.  

Hm. Áno, tak už som to pochopila, že ako to bolo. Že váš otec vlastne s tými Nemcami 
išiel hľadať tých partizánov... 

Áno. 

Po tých miestach, kde teda sa predpokladalo, že budú. A vlastne iné ženy išli varovať 
dopredu, že toto sa deje. Aby nemohli nikoho zatknúť.  

Áno.  

Rozumiem. Takže toto bola jedna taká situácia, keď váš otec musel – vlastne , tak 
povediac, s nasadením vlastného života – riešiť túto situáciu. Hej? 

Pod samopalmi, lebo mali vytiahnuté samopaly, čakali, hej, že čo sa kto kde objaví, takže... 

Hm. Zopakovalo sa to potom ešte niekoľkokrát, alebo bola ešte nejaká taká situácia? 

K nám... k nám chodievali stále, hovorím, lebo oni povedali otcovi, že oni vedia o tom, že 
podporujeme tých partizánov, takže oni prídu a to skončia, urobia koniec s tým. 

Hm.  

Ale nenašli... nechytili ich nikdy u nás.  

Ale keď by boli niekoho chytili, tak by to toho vášho otca stálo život? Keby niekoho 
chytili...? 

Áno. To povedali otcovi.  

Hm.  

Že keď, lebo otec ich presviedčal, že niet partizánov v dedine. A oni mu povedali: „V 
poriadku, uvidíme. Ale keď bude, keď len jeden, tak si to odnesiete vy.“ Veď vám hovorím, 
že... 

Hej. 

Samopaly mali odistené, otec vpredu a po celej dedine, až do toho kaštieľa tam ku škole 
a naspäť zas.  

Vraveli ste, že z tých židov, ktorí žili v Jakubanoch, u vás v obci, sa vlastne vrátil iba... 
iba jeden človek.  
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Áno. 

Ten Marcel.  

Áno. 

Marcel Keller, áno? 

Áno. 

Vy ste sa s ním stretli, keď prišiel? 

Ja nie, ja som nebola vtedy v Jakubanoch, ale bol u nás na fare priamo, za otcom.  

Hm. 

No za našimi.  

A povedali vám rodičia, že o čom sa rozprávali? 

Áno, no tak im hovoril, ako prišiel o celú rodinu a hneď už, keď už ich do transportov dávali, 
tak deti od rodičov brali, tak on porozprával ten život tam v koncentráku našim. Chorých, 
starých likvidovali. Tí ešte, kým vládali a mohli, lebo ešte boli z domu na dobrej strave, hej? 
Tak myslím na pravidelnej. Ale už keď im odchádzala sila, tak takisto. Aj na pracoviskách, 
kde boli, aj tam ich odstrelili, keď nevládali.  

A tento Marcel potom zostal v Jakubanoch, alebo čo sa s ním stalo? 

Nedos... neostal, odišiel. Hovorím, do Izraela mal namierené.  

Hm. Urobíme si teraz krátku prestávku, dobre? 

No. Dobre. 

Možno si budete chcieť aj trošku vody zapiť... 

Áno.  

A ja sa medzi tým opýtam kolegyne a pána Beyraka, že či oni nechcú sa ešte vás niečo 
opýtať, ja som sa vás pýtala už asi dosť. 

... 

Takže urobili sme si krátku prestávku... 

Áno.  

A budeme ešte chvíľku pokračovať, lebo máme ešte zopár otázok, ktoré by sme sa 
chceli vás spýtať.  

Dobre.  
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Zaujímalo by nás, že či viete, alebo vedeli ste v tom čase, že podľa čoho tie židovské 
rodiny od vás z Jakubian vedeli, na základe čoho, že majú sa ísť ukrývať? 

Tak to... 

Či tam bol...? Či dostali nejaké varovanie od niekoho...? 

Varovanie, varovanie. 

Hm.  

Veď hovorím, napríklad tí bratislavskí, ktorí prišli, židovské rodiny bratislavské, tak medzi 
sebou si dali vedieť, nie? Ja si myslím, veď to bolo obdobie, keď každý deň doniesol čosi 
nové iné.  

Hm. 

Takže oni si to sledovali.  

Hm. Aj ste sa vy stretli s nejakými inými židmi z iných miest, že teda boli u vás v obci, 
alebo tam u vašich známych židovských susedov? 

Nie. Nie.  

Hm.  

Až... až tak sme sa  nenavštevovali, no ale si ja nepamätám, žeby nejakých cudzích, z iných 
rodín... alebo kto vie, možno, že či aj nejakú určitú dobu niektorých u tých rodín 
jakubanských neboli... tak... Lebo to bola taká ozaj zapadákova dedina. 

Cha... hm. 

Keď... keď ide sa do Starej Ľubovne, tak je to ako posledná dedina pod horami. Ale keď sa 
tie hory prejdú, tak sa dostanete do Levoče. Tam sa chodilo na tú Mariánsku púť. Chodili 
z celého okresu cez Jakubany.  

Hm.  

Tie procesie, čo išli. 

Hm. Tak odkiaľ ste sa dozvedeli, že to tí bratislavskí, alebo teda iní židia už mali také 
informácie a... a vlastne varovali aj tých vašich? 

Tak odkiaľ, ja neviem, lebo ja som to, ako ja nevedela. Ale možno, že sa dakde rozprávalo 
v rodinách... 

Hm, takže v tom čase ste nemali takéto informácie? 

Nie, ani informácie, ani záujem taký. 
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Hm. Hm. A vlastne ste vraveli, že oni teda sa odišli ukrývať. A zhruba dva, alebo tri 
mesiace uplynulo medzi tým, ako oni sa skrývali a ako ich... 

Ako pre nich prišli. 

Ako pre nich prišli. A v tom období, tie ich domy a tie krčmy, obchod, boli prázdne? Čo 
sa tam dialo?  

Prázdne. Neviem... 

Čo... a čo sa dialo s tým ich majetkom? Lebo vraveli ste, že ľudia to tak aj rozkradli... 

Áno, aj potom... 

A to bolo v tom čase, keď oni sa...? 

Licitáciu robili... 

Hm.  

Na to... 

Hm. A kedy, kedy to bolo? Bolo to ešte v tom čase, keď oni sa ukrývali, keď ešte neboli 
odvezení? 

No asi to bolo tak, lebo... asi by nenechali tie domy neporušené až do tých čias, keď ich 
odviezli.  

Hm.  

Asi to bolo v tom období, keď...  

Hm. 

Neviem. Neviem na to dať jednoznačnú odpoveď, ozaj.  

Hm. A tá licitácia, ktorá sa konala – vy ste teda vraveli, že ste sa tam osobne nešli 
pozrieť... 

Nie, ale tak viem, ako sa robili licitácie. Takže starosta, potom niekto z toho výboru 
miestneho, no a dala sa cena, trikrát sa pýtali, kto koľko dá. Keď nikto nenadhodil, no tak išla 
za tú výkričnú cenu.  

Hm. Ste niekde inde videli takúto licitáciu? 

Nie. Na také veci nás otec nepustil.  

Tak a kto vám porozprával o tom, že ako to vyzeralo? 

No tak dievčatá, no spolužiačky zo školy... tak... To na takú celá dedina ide, keď... keď je 
také, taká možnosť niečo kúpiť.  
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Hm. A konala sa tá licitácia iba raz, alebo viackrát? 

Či...? 

Či tá licitácia bola iba raz, alebo viackrát? 

Ja myslím, že to urobili naraz, že to... štyri miestnosti... štyri budovy... ale nie budovy, ale 
ako štyri byty, tak by som povedala.  

Hm. 

A to boli chudobní ľudia, tí židia, tam neboli boháči. Takže ani ten nábytok a toto nebolo 
bohvie aké.  

Hm. A čo sa tam teda vlastne predávalo, keď ste vraveli, že ľudia aj rozkradli tie veci? 

No múka, cukor, petrolej, ako to bolo, lebo elektrika nebola. A takéto veci, no, do 
domácnosti. Ale nie riad, alebo také, len proste, čo sa týka varenia, také veci tam boli. Chlieb 
sa niekedy nepiekol, na dedine každá domácnosť si piekla, mali svoju pec na chleba. 

Hm.  

Takže len tie potravinové... 

Hm.  

Produkty. 

Takže tie veci, čo si ľudia rozobrali, čo tak vlastne ako keby vyrabovali ...tie sa tam 
nepredávali?  

Nie.  

Na tej licitácii?  

Na tej licitácii nie. To, to sa asi tak pobralo.  

Hm. A bolo to aj nejako oznámené, nepamätáte si? 

Áno, bubnovali.  

Hm.  

Na bubnoch. 

A čo hovorili?  

No tak, že bude sa predávať majetok po židoch.  

Oznámili nejako, že hodinu, alebo miesto? 
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Áno. Áno, no tak ináč ako by sa ľudia mohli zísť? No a u nás tam rozhlas nebol, tak tam 
chodili... bol miestny ten bubeník, čo chodili po celej dedine, mala naša dedina asi dva a pol 
kilometra dĺžku. No tak možno po tridsiatich, štyridsiatich metroch sa zastavoval a kričal to 
nahlas.  

A teda organizoval to starosta, či kto? 

Starosta obce. 

Hm.  

Museli s tým niečo robiť, lebo... no a tú krčmu, čo bola direkt krčma, tak tú hovorím 
obsadil... ako ten priestor, kde bola krčma, obsadil jeden miestny. A vzadu za krčmou bol 
taký byt jednoizbový, tak tam dali takých mladých manželov, mali jedno decko. A tam ich 
dali bývať.  

Hm, hm. A vy ste toho bubeníka, čo to oznamoval, vy ste ho počuli, ako to hovorí? 

No tak to každý, buď okno otvoril, alebo išli na... bolo tam tak vo zvyku, že keď sa objavil 
bubeník, tak najprv deti, plno okolo neho, a potom aj dospelí. No a pred nami, pred farou 
bubnoval stále.  

Hm.  

To tam bolo jedno s... jedna zastávka. Takže nám stačilo otvoriť oblok a sme počuli.  

Hej. A myslím, že minule, keď sme sa rozprávali o týchto vašich zážitkoch, tak ste 
spomenuli, že váš otec pri nejakej príležitosti, pri bohoslužbe, sa tak vyjadril aj proti 
tomu rabovaniu... 

Áno. 

Tých židovských majetkov.  

Áno. 

Spomínate si? 

Spomínam si. Je to pravda. 

Aj si pamätáte, čo teda hovoril? 

Tak do detailu nie, ale viem, že hovoril o tom, že ako sú v nešťastí oni, a že to by sa ako 
nemalo robiť, že na cudzom nešťastí sa ani nezarába, ani neteší. No ale to už bolo vyčistené.  

Hm. A bolo... toto bolo v tom čase, keď tí židia sa ešte ukrývali tam v tých chatkách? 

No, keď sa to začalo. Hej. 

Hm.  
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Keď sa to začalo. 

Takže oni odišli do toho úkrytu a ľudia vlastne išli... 

Áno.  

Po tých majetkoch, hej? 

Oni odišli v nádeji, že sa vrátia ešte... 

Hm. 

No tak... ono sa to... 

Takže ľudia z dediny asi veľmi nepočítali, že tí židia sa vrátia naspäť... 

Tak možno, že nie, ale to chcem povedať, že v takomto čase je fakt pravda, že vždy niekto 
profituje na nešťastí druhých, ale zase na druhú stranu to, že bola vojna, bol nedostatok 
potravín, peňazí. Tak možno, že tí najodkázanejší, možno že to urobili, no... 

Hm. Mali ste niekedy príležitosť porozprávať tieto svoje zážitky, aj tie situácie teda, 
ohľadne židovských osudov, alebo toho, čo sme sa bavili teraz spolu... 

Áno.  

Niekomu inému, pri nejakej  príležitosti? 

Nie.  

Deťom v škole?  

No tak deťom v škole áno. 

Hm. 

Ale tak, že by na nejakej takej besede, alebo dačom, nie.  

Prípadne pri nejakej rodinnej príležitosti, s príbuznými? 

No tak to sa preberalo často, lebo tých židov tam u nás bolo hodne. A keď aj sme dostali 
návštevy, ako návštevy farárov, otec bol dekan a mal deväť farností... 

Hm.  

Ako na starosti, no tak tam sa robili tie návštevy vzájomné. On ako dekan, z úradného toho 
poslania, ale aj potom už ako aj známi, otcovi kolegovia. Dokonca už... tu boli deti, tam boli 
deti, tak navzájom za kmotroch sa volali tí naši otcovia. No a to na každej dedine niečo bolo. 
Lebo všade boli židia. Väčšinou v tej sieti obchodnej.  

Hm. A vy ste nemali deti? Či...? 

Ja osobne? Ja som slobodná.  
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Vy ste sa nevydali.  

Nie.  

A vaši súrodenci? 

A moji súrodenci... bolo nás šesť a všetky päť boli vydaté a mali deti.  

Hm. Takže ste mali nejakých... nejaké netere a nejakých synovcov, hej? 

Áno, mám. Ešte teraz.  

Máte.  

V Žiline, po tej sestre z Martina, čo rodičia tam sú pochovaní. A v Čechách mám dve sestry. 

Hm.  

Celkom najmladšiu a odo mňa o osem rokov mladšiu ešte.  

Hm.  

No... 

A z týchto detí vašich súrodencov, rozprávali ste sa niekedy s nimi o vašich zážitkoch? 

Tak oni sú v Čechách a ja som tu. A moje sestry, tie dve, ony si na to nepamätajú, čo sa dialo.  

Hm.  

No a ja som nebola dvadsať rokov v Čechách, v Liberci.  

Hm. 

Takže... a keď aj prídem tam, teraz som bola dva roky po sebe, už ako tu som, lebo ja som tu 
prišla s jednou mojou priateľkou, ale priateľkou takou na život a na smrť. Šesťdesiatpäť 
rokov sme boli v jednej domácnosti. A štyridsať štyri rokov ona bola vdova.  

Hm.  

A ona bola bezdetná, vydatá, a ja som bola bezdetná slobodná, takže... Mala rakovinu 
prsníka, zomrela, dva roky bude v júni. No, ale hovorím, keď prišla som teraz, tie dva roky 
po sebe, ako ona nežije, no tak u jednej sestry päť dní, u druhej sestry päť dní a domov. 

Hej.  

A vtedy som nechodila dlho tam... No a keď aj oni... Táňa a Eva, ony nevedia o týchto 
veciach, to len z rozprávania doma od rodičov.  

Hm. 

Takže isto tým svojim deťom neporozprávali nič.  
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A vy ste tiež nemali takú príležitosti... 

Ja nie. 

Tak je veľmi dobré, že my sme mali tú možnosť sa s vami porozprávať o týchto 
vašich... 

Porozprávať... 

Spomienkach a že sme mohli urobiť túto videonahrávku.  

Tak to je jediné. 

Tak sa tešíme, že ste nám venovali svoj čas. A že teda sme sa mohli stretnúť. A že to 
ostane zachované.  

Áno.  

Že to bude v tom múzeu.  

Až na to, že mám z toho nedobrý pocit, keď vám neviem niečo zopakovať druhýkrát, tak ako 
predtým som povedala.  

Nemusíte mať vôbec žiadny nedobrý pocit, bolo to vynikajúce a my vám veľmi pekne 
ďakujeme.  

Nemáte za čo, moja. Som rada, že aspoň niekde ostali nejaké spomienky. Možno niekedy... 
ale to do archívu ako pre pána Jo... Jonathana, nie? Ako sa...? 

Nathan.  

Nathan.  

Nathan, hej.  

... 

Židia sa odišli skrývať... 

Áno.  

A boli preč, tie ich rodiny tam neboli, v tých domoch... 

Áno.  

A prišli ľudia z obce a... 

A vybrali to. 

Vybrali teda z tých domov veci. 

Čo bolo.  
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A potom vlastne to, čo zostalo, nejakým spôsobom vlastne ako keby skonfiškoval ten 
obecný úrad... 

Áno.  

A starosta. A potom sa konala tá licitácia. Dobre sme to pochopili? 

No takto, v takom zmysle som rozprávala.  

Hm, hm. A ten obchod napríklad, ten bol nejako zapečatený, alebo... 

To... to... 

Tam ktokoľvek mohol ísť, do vnútra? 

To pečatili.  

To ste videli, ako...? 

To boli... Áno. To pečatili, tie domy.  

Kto to robil? 

Na me... no mesto... dedina.  

Obecný úrad, ako ľudia...? 

Obecný úrad.  

Hm. Hm. A vlastne... 

Alebo moment – je tu možnosť, že či tí Nemci to nepečatili. To už vám nepoviem.  

A videli ste teda, že tam bola nejaká pečať, úradná? 

Tie blomby, aké sa dávajú, hej.  

Hm. Aj ste videli, ako to pečatia?  

To kde kedy, však to možno robili v noci, alebo kedy. To neviem.  

Hm.  

Len viem, že zapečatené boli domy.  

A pečatili tie domy v tom čase, keď ešte židia neboli deportovaní? Keď sa ešte iba 
skrývali tam? 

No tak ja si myslím, že museli. To už teraz moja dedukcia. 

Hm. 
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Keď opustí niekto dom, a opustí ho dajme tomu... no v tom prípade útekom, hej? Pred 
deportáciou. Tak ten byt sa musí nejako uzatvoriť, nemôže ostať taký voľný, no a tam zas 
nebolo toľko tých rodín, štyri, päť domy. Jeden, dva... hovorím, to boli mestské domy. No 
dedinské, miestne... 

Hej.  

Nie mestské.  

Hm.  

No tak možno, či aj Nemci to nepečatili, to už neviem.  

Hm. 

Nemáte skúsenosti z tých ostatných vyjadrení? 

Ono to bolo tak po rôzne asi, ale robili... tie mestské úrady to zvykli robiť.  

Hej že?  

Hej. A vlastne tá licitácia sa konala tiež ešte pred tým, ako... ako židov deportovali? 

No tak už potom boli nútení, lebo oni sa skryli, Nemci ich vzali, tam asi ten predpoklad nebol 
na návrat naspäť. No tak keď ich zaplombovali, tak ich museli aj... 

Hm. 

Do licitácie dať. 

Chceme si to presne časovo zaradiť, teda podľa toho, ako vy si to samozrejme 
pamätáte, že či sa tá licitácia konala pred tou deportáciou, alebo až potom? 

Nie, pred deportáciou, určite.  

Pred... 

Počkajte, však oni boli schovávaní... 

Hej. Takže ešte počas toho obdobia, ako oni sa schovávali? 

Jak ich zobrali... Jak sa schovávali.  

Jak sa schovávali. Hm.  

Pani, už mám to domotané všetko. Cha, cha, cha. 

Hej. Hej... lebo čo sa teda zhruba dialo v tom... 

Období, hej... 
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Dvojmesačnom, trojmesačnom období – medzi tým, ako oni sa skrývali a oni ich 
zobrali. Takže vám sa to vybavuje tak, že... 

Že to... 

Aj to rabovanie aj tá licitácia... 

Všetko počas toho... 

Počas... 

Toho ich úkrytu.  

Hej, úkrytu.  

Tak to aj mne pripadá, lebo... 

Hm. Neviem, myslíš, že už je to teraz jasné? Ale počkáme ešte teda, že či pán Nathan... 

Má ešte niečo.  

Že či už je to teda jasné, lebo toto sme si chceli vyjasniť. 

A potom tu som zachytila, keď ste rozprávali, že... vy dve, keď rozprával aj pán Nathan, že 
zrejme boli nejaké pokyny pre tie miestne úrady... 

Hm.  

Na tú licitáciu.  

Hm. 

Lebo to si nemohol tak hocikto prísť a zobrať a „ Všetko si beriem ja!“ 

Hej. Že bolo asi... bolo tam asi nejaké nariadenie, to hej, ale... 

Možná... 

Vy ste zrejme o tom nevedeli v tom čase, ako...? 

No tak určite... 

Ako dievča, hej? 

Keď k tej licitácii došlo.  

Hm. Dobre. Tak počkáme teda, že či pán Nathan má ešte nejakú otázku... 
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