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Abstrakt

BALÁŽOVÁ, ŽELONKOVÁ: Židovská problematika 2. svetovej vojny v nadväznosti na prvý
transport žien z Popradu. Súkromná spojená škola, Organizačná zložka Súkromné gymnázium,
Rovná 597/15, 058 01 Poprad. Školiteľ: Mgr. Miroslav Andráš. 2020/2021. 14 strán

Cieľom práce bolo porozumenie problematiky druhej svetovej vojny a osudov ľudí,
ktorej sa najviac dotkla. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole popisujem
historické pozadie, uvádzame hlavné dôvody vypuknutia vojny a taktiež sa venujeme situácií
v novo vytvorenom Slovenskom štáte. V druhej kapitole sa bližšie zameriavame na neslávne
známy Osvienčim, ktorý hrá v tejto práci veľkú rolu. Tretia kapitola je zameraná na židovskú
problematiku na našom území, ktorá siaha ešte do čias Uhorska. V štvrtej kapitole sa venujeme
situácií pred a na začiatku vojny. V tomto období hrala veľkú rolu protižidovská propaganda,
ktorá rozvracala vtedajšiu spoločnosť. Židovská komunita postupom času prichádzala o svoje
základné ľudské práva. Poslednú kapitolu považujeme za kľúčovú pretože sa priamo týka nášho
rodného mesta. V tejto kapitole opisujeme postup deportácie z Popradu a taktiež uvádzame
skrátený zoznam mien žien, ktoré sa vo vlaku nachádzali. V závere práce sa zameriavame na
spomienky žien, ktoré prežili ich ťažký osud a ťažko spomínajú na útrapy minulosti.
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Úvod

Cieľom našej práce a vlastne aj príčinou, prečo sme si vybrali danú tému je jej historický
význam. Obidve pochádzame z Popradu a blízkeho okolia. Tu sme sa narodili, vyrastali
a študujeme dodnes. Práve pri ceste do školy sa denne stretávame so spomienkou na jednu
z najkrutejších vojen všetkých čias. Ide o pamätnú tabuľu na železničnej stanici v Poprade,
ktorá je venovaná prvému transportu smrti židovských dievčat vypraveného práve zo
stanice Poprad dňa 25. marca 1942.
Chceli by sme štúdiom materiálu o uvedenom transporte poskytnúť podrobný a ucelený
pohľad v spojitosti s problematikou genocídy Židov na našom území. Tých, čo prežili
v koncentračných táboroch a v rôznych úkrytoch, je každým rokom menej a menej. Pamätníci
sú starí ľudia, ktorí majú podlomené zdravie vekom ako aj „pobytom“ vo vyhladzovacích
táboroch, skrývaním sa častokrát v nezdravých podmienkach. Každý jeden z týchto ľudí má
svoj osobitý príbeh, ktorý prežil a je len na nás, aby sme čo najviac týchto príbehov zaznamenali
na ich pamiatku a pamiatku všetkých ľudí a nielen Židov, ktorí počas druhej svetovej vojny
zomreli.
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1. Základná charakteristika druhej svetovej vojny

Druhá svetová vojna, ktorá začala 1.9.1939, je najväčším a najkrvavejším ozbrojeným
konfliktom v histórii ľudstva. Počas šiestich rokov jej trvania, nepredstaviteľne zmenila tvár
sveta. Medzi hlavné dôvody začiatku tohto konfliktu patrila Veľká hospodárska kríza na
prelome 20. a 30. rokov dvadsiateho storočia, a taktiež napätie vyvolané idealisticky zostavenou
Versaillskou zmluvou. Oslabená ekonomika mala vplyv na všetky štáty a ich vlády, a v
Nemecku dala príležitosť na sformovanie nacistického režimu pod vedením Adolfa Hitlera.
Boje prebiehali sa území Európy, Ázie, Afriky a v Tichomorí, medzi zapojené strany patrila aj
Amerika a Austrália. Dva dni po napadnutí Poľska, Francúzsko a Veľká Británia vyhlásili vojnu
Nemecku. Postupom vojny sa na ich stranu pripojilo aj ZSSR a USA. Koalícia os Berlín-RímTokia, ktorá vznikla po vypuknutí vojny, ovládala svoje satelitné štáty, čiže Maďarsko,
Bulharsko a iné, vrátane Slovenska.
Prvé dva roky, 1939 - 1941, prebiehala tzv. blesková vojna, počas ktorej Nemecko a
jeho spojenci uchvátili väčšinu územia Európy. Japonsko bojovalo proti Číne od toku 1937.
„Ihneď po porážke Francúzska prikročilo fašistické Nemecko v júli 1940 k príprave útoku na
Sovietsky zväz. Pri sovietskej hranici začalo postupné rozvinovanie nemeckých vojsk. V druhej
polovici roku 1940 bol vypracovaný plán Barbarossa – plán útoku na Sovietsky zväz a naň
nadväzujúce plány na zničenie prvého socialistického štátu a vyhubenie veľkej časti
slovanského obyvateľstva strednej a východnej Európy.“ (Kubišta, 1974, str. 51) Po napadnutí
ZSSR sa v roku 1941 prešlo na ťažšie a zdĺhavé boje, ktorých súčasťou boli obliehania na
viacerých frontoch. Medzi najvýraznejšie patrili Východný front, Západný front a boje v
Tichomorí, Atlantiku a Afrike. Po porážke 6. nemeckej armády pod vedením poľného maršala
F. Paulusa pri Stalingrade, prešla Červená armáda ZSSR do protiútoku. Bitka pri Stalingrade
spolu s bitkou o Kursk patria k prelomovým a najdôležitejším udalostiam druhej svetovej vojny.
6.6.1944 sa otvoril druhý front (Západný front) vylodením angloamerických jednotiek na
pobreží Francúzska v Normandii. Po výhre spojencov začal postup smerom na Berlín. Vďaka
novým vynálezom mala vojna veľmi rýchli spád. Letecké útoky, tanky a nové zbrane výrazne
urýchlili priebeh vojny. Po kapitulácií Nemecka 8. mája 1945 skončila druhá svetová vojna na
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území Európy. V Ázii sa ukončila po zhodení dvoch atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki,
kapituláciou Japonska.
Do druhej svetovej vojny sa zapojilo 61 krajín, ktoré tvorili zhruba 80% svetovej
populácie. Najväčšie straty na životoch utrpelo ZSSR, Poľsko a Čína. Obeťami tejto vojny sa
stalo približne 50 až 80 miliónov ľudí, čo v tej dobe predstavovalo 2,5% - 4% celkovej
populácie. Počas vojny prišlo o život viac civilistov ako vojakov, príčinami bol holokaust,
hladomor zapríčinený taktikou spálenej zeme, masové útoky na bežných ľudí a rýchle šírenie
chorôb ako napríklad tuberkulóza. Z toho obetí holokaustu, ak nacistickú perzekúciu vnímame
ako celok, bolo jedenásť až sedemnásť miliónov ľudí.

1.1. Dopad druhej svetovej vojny na územie Slovenska

Samostatnosť Slovenského štátu bola vyhlásená 14. marca 1939, Snemom Slovenskej
krajiny na čele s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou (HSĽS). Tejto politickej strane sa
pomerne v krátkom čase podarilo ovládnuť územie Slovenska. Ich popularita pramenila už z
predvojnového obdobia, počas ktorého za nich hlasovalo približne 28% - 34% voličov. Na čele
strany stál Jozef Tiso, ktorý sa stal prezidentom Slovenskej Republiky, medzi ďalšie významné
osobnosti patrili radikáli, ktorý po salzburských rokovaniach, 27. - 28. júna 1940, získali posty
ministra vnútra (Alexander Mach) a ministra zahraničných vecí (Vojtech Tuka). Vznik novej
republiky výrazne zmenil územie našich hraníc. „Mníchovský diktát sa priamo dotkol aj
slovenského územia, a to nielen stratou Petržalky a Devína, ktoré pripadli Nemecku. S
územnými požiadavkami vystúpili aj predstavitelia Poľska a Maďarska.“ (Múzeum SNP)
Poľsko z nášho územia získalo malé časti na Orave, Kysuciach a Spiši. Najväčšia časť pripadla
Maďarsku, ktoré žiadalo pridelenie územia na základe sčítania obyvateľstva v roku 1910. Vo
Viedenskej arbitráži o tom rozhodli ministri zahraničných vecí Nemecka a Talianska.
Slovensko prišlo o pätinu svojho územia a viac ako 850 tisíc obyvateľov. Po prijatí ústavy, 21.
júla 1939, zmenil Slovenský štát svoje meno na Slovenská republika. Počet obyvateľov
presahoval dva a pol milióna, z toho bolo 85% slovenskej národnosti. Druhá najväčšia
národnosť bola nemecká, zastúpení boli aj Maďari a Česi, z ktorých väčšina po vzniku
Slovenska emigrovala. K židovskému náboženstvu sa hlásilo takmer 89 000 obyvateľov.
Ešte pred začiatkom vojny sa spoločnosťou začala šíriť protižidovská propaganda,
založená na silnej pozícii židovského obyvateľstva v hospodárstve krajiny. Od 23. januára do
5. marca 1939 zasadala na území Slovenska komisia s názvom Sidorov komitét, ktorá mala za
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úlohu venovať sa prvej protižidovskej legislatívu. Po vzniku Slovenského štátu sa začal tlak na
židovskú komunitu stvrdzovať. 18. apríla toho istého roku, sa prijalo vládne nariadenie č. 63 o
vymedzení práv Židov. Ďalšími nariadeniami prišlo židovské obyvateľstvo o základne ľudské,
majetkové a občianske práva. Po tejto rýchlej eskalácii prišlo vyvrcholenie 9. septembra 1941
po prijatí židovského kódexu. Deportácie do koncentračných táborov prebiehali od 25. marca
do 20. októbra 1942. Slovenska republika zaplatila za každého z 58 000 Židov, ktorý boli
odvezení, 500 ríšskych mariek. Ďalšia vlna deportácií pokračovala až v roku 1944 po okupácií
Slovenska Nemeckom. Od septembra do marca bolo vyvezených viac ako trinásť tisíc Židov.
Len málo z tohto obyvateľstva deportácie prežili. O život prišlo približne 75% vtedajšieho
židovského obyvateľstva žijúceho na území Slovenska.
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2. Osvienčim

Po Nemeckej invázií do Poľska, ktorá začala 1.9.1939, pripojilo Nemecko k svojmu
územiu aj mesto Osvienčim, ktoré bolo predurčené na riešenie židovskej otázky. Výhodou bolo
železničné spojenie a hlavne izolácia tohto miesta, ktorá sa po presťahovaní pôvodného
obyvateľstva ešte zvýraznila. Z poľnohospodársky orientovaného mesta bolo presťahovaných
1200 Poliakov a materiál z ich obydlí bol následne použitý na výstavbu táborov. V tom istom
roku začala stavba prvého koncentračnému tábora na tomto území. Osvienčim, po nemecky
Auschwitz, sa skladal z troch táborov: Auschwitz I (Stammlager - hlavný tábor), Auschwitz II
(Birkenau - Brezinka) a Auschwitz III (Monowitz). Počas jeho chodu sa vystriedali traja
velitelia táboru: SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss (4. máj 1940 - november 1943), SSObersturmbannführer Arthur Liebehenschel (11. november 1943 - 10. máj 1944) a SSSturmbannführer Richard Baer (11. máj 1944 - január 1945).
Auschwitz I bol tvorený z vojenských barákov, pod správou SS, po nariadení
Heinrichovi Himmlera 27. apríla 1940. Prvotne slúžil ako tábor pre zajatcov, najmä Poliakov,
ktorí ohrozovali Nemeckú ríšu. Jednalo sa o pôvodne poľské delostrelecké kasárne. Na stavbe
sa podieľalo 300 Židov z Osvienčimu a 30 Nemeckých väzňov. Šestnásť jednoposchodových
budov z červených tehál prestavali na dvojposchodové. Jedna budova predstavovala jeden blok,
v 11. bloku bolo táborové väzenie. 14. júna 1940 dorazil do tábora prvý transport so 728
poľskými zajatcami. Tábor bol primárne určený pre mužov a jeho kapacita bola približne 10
000 osôb.
Po návšteve Heinrichovi Himmlera, v marci 1941, sa začala plánovať výstavba druhého
koncentračnému tábora Brezinka, ten mal riešiť židovskú otázku. Výstavba začala v októbri
toho istého roka a pol otvorený v marci 1942. Podľa plánov bol postavený pre 125 000 ľudí.
„Bol najväčším z táborov a zomrelo v ňom 90% obetí z Osvienčimu, najmä židovského pôvodu,
ale aj Poliaci a Rómovia.“ (Auschwitz – Birkenau State Museum)
Tábor Monowitz bol najväčší z pobočných táborov Osvienčimu, využívaný ako
pracovný tábor. Pracovníci z koncentračnému tábora vykonávali otrockú prácu pre koncern IG
Farben. V komplexe sa nachádzala buna, čiže továreň na výrobu syntetického kaučuku.
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3. Židovská problematika

Medzi jednu z najcitlivejších a najtragickejších problematík Slovenskej republiky
v rokoch 1938-1945 patrí židovská otázka. V týchto krutých rokov bolo zavraždených
a zlikvidovaných vyše 70000 ľudí. Vyše pol storočia uplynulo od tejto hrôzostrašnej katastrofy,
no spomienky preživších navždy ostanú v ich pamäti. V Uhorsku v polovici 19. storočia žilo
viac ako 240000 Židov. Židia a ich celá komunita bola sociálne odlišovaná od iných skupín.
Tak sa začal vytvárať silný antisemitizmus. Krátko po vzniku Československej republiky sa
zložité slovensko-židovské vzťahy dostali do politických smerov. V týchto časoch sa dialo aj
veľa rebelovaných nepokojov, kedy na viacerých miestach vznikli vzbury a ľud zničil hlavne
židovský majetok, obchody alebo krčmy. Novo odchovaná generácia židovských deti, ktoré
boli vzdelávane na území Československa nemala vôbec šancu akokoľvek zmeniť verejnú
mienku o Židoch. Proces zbližovania síce vykonávaný bol, ale nebol dostatočný čas ho
dotiahnuť do konca. Židovskú problematiku najviac podporovala Hlinkova slovenská ľudová
strana, ktorá bola zásadne proti. Za všetky sociálne zmeny, ktoré im vyhovovali obviňovali
Židov. Príčinou teda bola všadeprítomná židovská konkurencia. Za zmienku určite stojí aj
pozornosť ľavicovo orientované politické hnutie, ktoré aktívne riešilo túto problematiku. Snahy
o zmeny boli veľké, hlavne v otázke separatizmu. Celkovo táto problematika sa vyšplhala
vysoko a bola považovaná za nebezpečný a akútny problém, ktorý bolo treba riešiť.
Umelo vytvorený vnútropolitický problém štátu. V 30. rokoch bolo jediným
demokratickým štátom v strednej Európe práve Československo. Preto sa stalo azylom pre
mnohých Židov, ktorí emigrovali z iných okolitých štátov, kde boli ešte viac prenasledovaní.
Ako už bolo spomínané, Hlinková slovenská ľudová strana (HSĽS) často krát avizovala na
protižidovské prvky, hlavne tie hospodárske, politické a náboženské. 6. októbra 1938 mali
slovenskí židia iba jedného politického reprezentanta, nazývaného ako Židovská strana. Tá sa
odpojila od centrálneho vedenia a ostala pôsobiť ako Židovská strana pre Slovensko. Jej
predstavitelia prišli na návštevu k J. Tisovi a utvrdili vládu o ochote židovského obyvateľstva
v ochote spolupracovať. Neskôr prebehlo aj rokovanie o urýchlení legálneho vysťahovania
značnej časti Židov z územia Slovenska. Židovská strana bola v januári 1939 stopnutá. Tento
krok bol považovaný ako protižidovský. Ani to neodvrátilo ľudí od konanie a tak bola zriadená
Židovská národná rada 10. októbra 1938, neskôr pretvorená na Židovskú ústrednú úradovňu.
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Hneď po svojom vzniku bola uskutočnená konferencia 21. januára 1939 v Žiline. Hlavnou
úlohou bolo úsilie o spoluprácu medzi nimi a slovenskou vládou. Zástupca Židovskej ústrednej
úradovne O. Neuman sa snažil udržiavať kontakt aj so zahraničím a bol účastníkom kongresu
v Paríži, kde žiadal pomoc pre židov žijúcich na území Slovenska. Keďže Židia, ktorí boli na
území Nemecka a Rakúska boli považovaní za viac ohrození, finančná pomoc bola pridelená
im.
Za jednu možnosť riešenie tejto celkovej problematiky so židovským národom
považovali snahu o ich dobrovoľnú emigráciu do iných štátov, Palestíny či Veľkej Británie.
Väčšinou sa jednalo o krajiny mimo Európy, teda Juhoafrickú republiku, Austráliu. No
vysťahovanie sa nejavilo ako veľmi úspešné. Nastali mnohé politické administratívna
i materiálne problémy. Židia, ktorí nevlastnili žiaden majetok prakticky nemali možnosť,
nemali prostriedky na založenie nového života v inej krajine. Taktiež sa v skupine Židov našli
aj tí, ktorí neprejavili žiaden záujem o vysťahovanie lebo územie Slovenska považovali za ich
rodnú vlasť. Práve naopak, záujem bol malý, lebo v predchádzajúcich rokov si Židia našli
útočisko na tomto území. Nemali teda dôvod sa sťahovať. Krajina, ktorá bola odhodlaná prijať
týchto emigrantov vyžadovala určitú finančnú pomoc. Peniaze sa mali využiť na cestovanie
a celkové vysťahovanie ľudí. Nakoniec sa podarilo ich niekoľko vysťahovať. Tí smerovali
najviac do Palestíny, jednalo sa hlavne o študentov a ľudí, ktorí mali veľmi malé nádeje sa
uplatniť či už profesijne alebo finančne. Zo Slovenska odišlo do letného obdobia 1940 približne
6000 židov. Naskytol sa aj problém s krajinami kde boli nevydarené transporty a tie posielali
ľudí späť na Slovensko. Naša vláda to ale neprijala a zdôvodnila to tým, že nemajú slovenské
občianstvo, preto sa nemôžu vrátiť.
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4. Zmienky o deportáciách

Na začiatku sa židovským ľuďom vysvetľovali deportácie ako práca v Ríši. Z časti to
ale bola pravda. V prvých transportoch sa nachádzali prevažne mladí, fyzicky zdatní ľudia.
Cesta za prácou do inej Ríše bolo len klamstvom, ktoré malo uspokojiť Židov a aj slovenské
obyvateľstvo. Nemalú zásluhu mal aj nemecký nátlak pri tomto masovom vysťahovalectve. Aj
keď Nemci chceli zo Slovenska len pracovné sily židovského pôvodu, vtedajšia vláda s tým
nesúhlasila a poskytla

vysťahovanie a deportáciu všetkých

židovských

obyvateľov.

Vysťahovanie sa uskutočnilo podľa dohody, ktorú uzavrel Tuka s Nemeckom. Taktiež vyhlásil,
že prezident J. Tiso je oboznámený s dohodou. O 3 dni neskôr premiér informoval o týchto
deportáciách aj členov štátnej rady. Tieto strašné správy sa veľmi rýchlo rozšírili medzi
židovských ľud. Začiatkom marca prichádzali židovskí ľudia na úrady, kde sa snažili zistiť
informácie a overiť si správy o týchto deportáciách. Ústredňa Židov sa snažila urobiť
maximum, tak vypracovala memorandum, kde spomínala násilné deportácie, ktoré boli proti
slovenským zákonom a Židovskému kódexu. Bohužiaľ, nie sú nikde priame dôkazy, že by
prezident J. Tiso nejako reagoval na toto memorandum. Môžeme povedať, že prezident sa
celkovo k tejto situácii nestaval veľmi aktívne. Na druhej strane sa ani nesnažil zabrániť
Tukovým plánom ohľadom deportácie.
30. apríla 1940 sa Rudolf Höss stal veliteľom jedného z prvých koncentračných táborov,
ktorý sa nachádzal v novej Ríši. Napriek tomu, že bol menovaný za veliteľa musel najskôr
dohliadať na budovanie tábora. Na začiatku ani on sám nevedel, že tento tábor sa rozrastie do
obrovských rozmerov a spôsobí toľko bolesti a takú obrovskú historickú hodnotu. Heinrich
Himmel, Reinhard Heydrich, Hermann Göring a predovšetkým Adolf Hitler sa podieľali na
chode tábora Osvienčim a boli zodpovední za smrť viac ako milióna ľudí. Ak by nebolo ich,
určite by sa neuskutočnilo takéto obrovské nešťastie. Tábory začali fungovať už 21. marca,
kedy boli dovezení prví väzni. Prvý židovský transport zo Slovenska odišiel 25. marca 1942 na
trase Poprad - Žilina - Zwardoň a Osvienčim. V Poprade boli naložené ženy a dievčatá do
nákladných vozňov a boli poslané do záhuby. Nasledujúce dni bolo zrealizovaných ďalších 6
transportov s vyše 7000 ľuďmi. „ Z popradského sústreďovacieho strediska odišlo od začiatku
júna 3000 osôb do Osvienčima a 3858 do Treblinky.“ (Chalopecký, 1998, s. 276) Celá táto
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deportácia nemala žiaden právny základ a teda ju môžeme považovať ako protizákonnú. Ak sa
chcel niekto zachrániť pred deportáciou, jedná z najúčinnejších možností bol útek. Bolo to
veľmi nebezpečné. Častokrát dochádzalo k chytenie ľudí čo sa snažili utiecť, ktorých následne
kruto zbili a deportovali do pracovných táborov. Veľmi smutná bolo vyhlásenie nemeckej
vlády, ktorá povedala, že Židia, ktorí boli vyvezení sa už na Slovensko nikdy nevrátia.
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5.

Prvý transport žien zo Slovenska

Začiatkom jari, v mesiaci marec, židovská problematika dosiahla svoj strop. „
V kasárňach Pod Gerlachom v Poprade bolo zriadené sústreďovanie stredisko s kapacitou 1200
osôb, do ktorého boli od 21. marca sústreďované židovské dievčatá z celého východného
Slovenska. “ (Chalopecký, 1998, s. 276). Žien a dievčat z Popradského okresu bolo 60.
V okrese Poprad bolo 15. decembra 1940 960 Židov. Pri ďalšom spočitovaní v júni 1942 bolo
na území okresu len 106 Židov. Niektorí obdržali výnimky, z celkového počtu 28 z nich tvorili
lekári. Keď sa skončila 2. svetová vojna, naspäť sa vrátilo približne len 20 Židov, no máloktorí
ostali bývať v meste.
Technická príprava deportačných vlakov začala už 5.3.1942. Ministerstvo dopravy
a verejných prác, odbor železničný malo pripraviť šesť transportných súprav za týchto
podmienok: služobný voz zriadený pre lekára a sanitnú službu, desať nákladných vozňov pre
Židov, dva nákladné vozne pre batožinu, jeden nákladný voz pre proviant transportu, jeden
osobný vozeň pre eskortnú čatu, pätnásť nákladných vozňov pre Židov. Jedna strana
nákladných vozňov, v ktorých sa prepravujú Židia, musí byť pevne uzavretá a zaistená tak, aby
ani zvonku, ani zvnútra nemohla byť otvorená. Každý nákladný vozeň bol vybavený jedným
vedrom s prikrývkou. (Nižňanský, 2010, s. 43)
Prvý židovský transport žien odišiel zo Slovenska 25. marca 1942, keď v Poprade
muselo nastúpiť do nákladných vozňov tisíc mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej
župy. Do tábora docestovalo len 999. Z popradskej stanice sa vlak pohol o 20.20 hod
a slovenské územie pri Čadci opúšťal krátko po 4. hod ráno 26. marca. O niekoľko hodín neskôr
podrobili obete prvého transportu už povestnej selekcii na rampe osvienčimského tábora. Po
príchode do tábora tieto ženám vytetovali identifikačné čísla od 1000 po 1998. Taktiež bolo
nájdených pár chýb v dokumentácií a počtoch žien. Zoznam, vyhotovený Nemcami obsahoval
len 997 mien. Práve v tento osudný deň, 26. marca 1942 dostal transport novú definíciu. Židia
boli nazývaní ako tovar a boli transportovaní na smrť. Podľa doposiaľ známych informácií od
pamätníkov, prežilo iba 20 žien z prvého transportu. Z Popradu a z bratislavskej Patrónky
smerovali ženské transporty do Osvienčimu, zo Serede, Novák a Žiliny boli židovskí muži
posielaní do táborov v Ľublinskom dištrikte.
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Čiastočný zoznam žien z prvého transportu:
Okres Poprad
Dita (Edita) Grauberová, väzenské číslo 1371
Piri Randová-Slonovičová, väz. č. 1342
Fanny Zimmerspitzová, väz. č. 1755
Eta Zimmerspitzová, väz. č. 1756
Marta Mangelová, väz. č. 1741

Michalovce
Regina Schwartzová, väz. č. 1064
Alica Ickovičová, väz. č. 1221

Okres Stropkov
Ružena Gräberová, väz. č. 1649
Gréta (Margaréta) Friedmanová, väz. č. 1019
Berta Berkowitzová, väz. č. 1048

Prešov
Magda Amsterová, väz. č. neznáme
Marta F. Friedmanová, väz. č. 1796
Magduška (Magda) Hartmannová, väz. č. neznáme
Matilda Friedmanová, väz. č. 1890
Nuši (Olga alebo Olinka) Hartmannová, väz. č. neznáme
14

Jolana (Joan) Rosnerová, väz. č. 1188
Ida Eigermanová, väz. č. 1930
Linda (Libuša) Reichová, väz. č. 1173
Edie (Edita) Friedmanová, väz. č. 1949
Kato (Katarína) Danzigerová, väz. č. 1843
Ella Friedmanová, väz. č. 1949
Elena Zuckermennová, väz. č. 1735

Humenné
Edita Friedmanová, väz. č. 1970
Ruženka Citronová Grauberová, väz. č. neznáme
Lea Friedmanová, väz. č. 1969
Zena (Ružena) Haberová, väz. č. neznáme
Helena Citronová, väz. č. 1971
Adela Grossová, väz. č. neznáme
Irena Feinová, väz. č. 1564
Maja (Magda) Hansová, väz. č. neznáme
Margita Beckerová, väz. č. 1955
Ria Hansová, väz. č. 1980
Rena Kornreichová, väz. č. 1716
Sára Bleichová, väz. č. 1966
Erna Drangerová, väz. č. 1718
Dina Drangerová, väz. č. 1528 (Macadam, 2020, str. 24)
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5.1

Osudy preživších

Celé to začalo tým, že mestský bubeník chodil po uliciach a vyhlasoval, že všetkým
židovským ženám, ktoré majú minimálny vek 16 rokov sa prikazuje, aby prišli do registračného
úradu. Ženy a dievčatá, ktoré sa nahlásili boli neskôr prevezené do vojenských barakov, ktoré
sa nachádzali v Poprade. Po krátkom čase a spamätaní sa, si uvedomili, že to nebude také
jednoduché. Dostávali rôzne rozkazy na plnenie práce. Keďže sa prihlásili na prácu, boli si
vedomé, že budú musieť aj pracovať. Čistili baraky, drhli podlahy a steny. Boli zmätené, nikto
im presne nepovedal čo sa deje, kde pôjdu, aké tam budú podmienky, kedy sa vrátia. Žili
v nevedomosti. Postupne privážali do barakov aj iné ženy. Prišli aj staršie ženy, ktoré neboli
veľmi vítane. Nikto si nevedel vysvetliť prečo prišli, či sa obetovali za ich vnučky alebo dcéry?
Doteraz nám nie je známa odpoveď. Osudný deň nastal 25. marca 1942. Ženy dostali príkaz
zbaliť si všetky svoje veci a nastúpiť si vonku do radu. Vládol obrovský chaos. Nikto z nich
nevedel kam ich odvezú, mysleli si, že len do nejakej fabriky alebo továrne na topánky. Opak
bol pravdou. Ženy a dievčatá sa dostali na vlakovú stanicu v Poprade, kde onedlho prišiel vlak
s mnoho vagónmi. Vagóny však boli pre dobytok, neboli to tie klasické so sedadlami. Chýbali
tam schody alebo nástupne rampy. Dostali príkaz urýchlene nastúpiť dnu. V snahe nastúpiť im
bránili ich sukne a vysoko postavené vagóny, tak zvané dobytčiaky. Dvere vagónov boli tak
vysoko, že si museli navzájom pomáhať a podávať si ich ťažké batožiny. Mnohé z nich
prepadol strach a panika. Plakali. Pre väčšinu to bol prvý raz kedy museli opustiť svoj domov.
Na oblohe svietil mesiac keď posledné dievčatá nastúpili do vlaku. Gardisti skontrolovali vlak
a uzavreli dreve vagónov kovovou harpúnou. Vlak sa pohol z popradskej stanice o 20.20 hod.
plný ustráchaným mladých židovských žien. Cestovali v krutých podmienkach, bola zima,
nedostali ani jedlo, ani vodu. Boli natlačené na seba. O niekoľko hodín prišli do Poľska, do
tábora Osvienčim. Otvorili sa dvere z vagónov a dievčatá dostali príkaz vystúpiť z nich.
Vagóny boli veľmi vysoko od zeme, preto museli zoskakovať. Dievčatá si stále neuvedomovali,
kde prišli. Boli oblečené v ich najlepších šatách, vyslané do neznáma za túžbou ísť pracovať na
pár mesiacov a zarobiť si nejaké peniaze. Bohužiaľ, nevedeli, že mnohé z nich tu čaká krutá
smrť. Kráčali v hmle a zime do neznáma. Keď prešli za bránu, bolo im povedané, aby si zložili
batožinu na jednu kopu. Museli dlhé hodiny stáť von na zime, kým ich veliteľka esesáčka
Johanna Langefeldová nezistila, čo sa bude diať ďalej. Zrazu sa otvorili dvere do Bloku 5
dievčatá vošli dnu. Tlačili sa, kričali, nevedeli sa dočkať tepla a jedla. Realita však bola iná. Na
zemi bola špinavá slama. Žiadna elektrina, žiadna tečúca voda. V celej budove bolo k dispozícií
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len 10 latrín pre 997 žien. Jediná možnosť oddychu bolo ľahnúť si na špinavú slamu. Bolo tam
neskutočné množstvo vší a ploštíc. Tie ich štípali a znepríjemňovali im život. Hygiena tam bola
na bode mrazu.
Ani slnko nestihlo vyjsť a dievčatá už boli hore. Museli sa nastúpiť von do radov.
Čakala ich prijímacia procedúra. Vyzliekli si všetky šaty, zložili šperky. Bolo to pre nich veľmi
nepríjemné a potupné stáť hole pred cudzími ľuďmi. Prvých 200 bolo nútených podstúpiť krutú
gynekologickú prehliadku. Surové správanie dozorkýň im to všetko ešte viac zhoršovalo.
Oholili im hlavy a chlpy na celom tele. Po celej tejto procedúre im prikázali vyjsť von
a postaviť sa do radu. Čakala ich dezinfekcia. Spočívala v tom, že museli vojsť do veľkého
bazéna, ktorý bol napustený dezinfekčným prostriedkom. Táto procedúra sa opakovala každé
4 týždne. Prakticky to bola ich jediná možnosť kedy sa mohli okúpať. Čistiaci prostriedok ich
štípal na celom tele. Po umytí dostali oblečenie po mŕtvych vojakoch, ktoré bolo ešte špinavé
od krvi. Niektorým bolo to oblečenie tak veľké, že tričko im siahalo až po členky. Nedostali
ani spodnú bielizeň. Nič. Tie, ktoré stáli medzi prvými v rade mali aspoň možnosť si pohľadať
lepšie drevené topánky, aj keď síce všetky boli vyrobené na väčšiu a širšiu mužskú nohu. Ich
hlavnou úlohou boli z dievčat spraviť bytosti bez identity. Keď im oholili vlasy, dievčatá si už
ani nepripadali ako ženy. Bolo to pre nich veľmi ponižujúce. Jedným z hlavných znakom ženy
je menštruácia. Aj o tu prišli, na to aby ju žena mohla mať potrebuje mať určitý objem telesného
tuku v tele, čo ony nemali. Na jednej strane to brali ako pozitívum, lebo hygienické podmienky
tam boli katastrofálne. Nikto si nevie predstaviť nesprchovať sa týždeň, nie to vôbec. Na
otupenie ich mysle dostávali dennú dávku brómu. Tá často spôsobovala chaos a zmätok v ich
hlavách. Ako si Edita pamätá, v objekte kde sa nachádzali vedľa Bloku 10 bol postavený jeden
veľký tehlový múr, ktorý uzatváral dvor. Blok 11, nazývaný ako blok smrti, sa nachádzal na
opačnej strane dvora. V tábore boli aj samotky pre rôznych zajatcov, či už politických, špiónov
alebo vojenských. Smutná skutočnosť je, že z ich samotiek vyšli len vtedy, keď ich išli
popraviť. „ Rena Kornreichová (väz. č. 1716) spala na tej strane baraku pri obloku s výhľadom
na dvor. Oblok bol síce zatlčený doskami, ale v noci sa dívala cez škáry a videla popravy
ruských vojnových zajatcov. Jeden z väzňov jej neskôr povedal, že uniformy, ktoré majú
dievčatá oblečené, patrili zajatcom, ktorých tam popravili.“ (Duke Macadam, 2020, s. 150).
Dievčenské raňajky boli veľmi slabé. Podľa ich opisu dostávali iba tekutú formu, teda čaj. Chuť
čaju sa vôbec nedala porovnať s tým dnešným, aký pijeme my. Niektorým pripomínal kávu,
iným zase iba vyvarenú vodu s odpornou príchuťou. Lea a Edita sa snažili si aspoň trochu
zlepšiť ich podmienky v tábore a prišli na to, že týmto čajom si dokážu umyť aj zuby a tvár.
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„Hlad vie človeka veľmi, veľmi potrápiť, ale byt bez vody je stokrát horšie. Ten smäd bol
neznesiteľný, “ priznáva Edita. “ (Duke Macadam, 2020, s. 151). Ako ďalšie a jedine jedno dňa
dostavali polievku. Bola uvarená zo zhnitej zeleninu, ktorú našli vonku pod vrstvou snehu
a mäso, ktoré im občas plávalo v tanieri bolo z mŕtvych koní z frontu. Bolo to odporné, nejedlé,
no bohužiaľ nemali na výber. Ak chceli prežiť, museli to zjesť. Na druhej strane, keď tu
polievku zjedli, postihli ich nepríjemné tráviace ťažkosti a hnačky.
Momentálne Blok 10 nie je otvorený pre verejnosť. Je veľmi ťažké sa tam dostať,
možnosť majú iba ľudia so špeciálnym povolením, teda preživší, ich deti a bádatelia. Na znak
úcty sa môže vstupovať len bočným vchodom. Elektrina vtedy nebola, tak si museli ženy kúriť
drevom v peci, ktorá sa nachádzala na prízemí. Cez rúry tak prúdil teplý vzduch a ohrieval
miestnosti. Oproti sebe sú dve miestnosti, jedna s latrínami a druha s provizórnymi
umývadlami. Ostatne voľne miestnosti boli vyplnené drevenými posteľami, na ktorých spali.
Pre nedostatok miesta, museli ležať na jednej posteli viaceré, navzájom sa tak ohrievali, keďže
mali iba malé množstvo dek, ktoré boli tenké.
Hlavnou úlohou pracovných táborov bolo zničiť ľudí rôznymi spôsobmi. Niektorí sa
prepracovali na smrť, iní zomreli na hlad a smäd, našli sa aj takí, ktorých postihla choroba. Bola
tu aj skupinka ľudí, ktorí si mysleli, že keď nebudú pracovať, tak ich pošlú domov. Opak bol
pravdou. Nepráca a lenivosť sa trestala smrťou. Dozorkyne, ktoré dohliadali na poriadok boli
veľmi kruté. No našli sa medzi nimi aj tie, ktoré vedeli o čom je väzenský život a nenápadne sa
snažili dohovoriť mladým dievčatám aby pracovali, bola to ich jediná šanca na prežitie.
Ak by sme chceli porovnať rozdiel medzi prvým a druhým transportom, určite by sme našli
zásadné rozdiely a výhody. „Edita trvá na tom, že áno, „ lebo my sme nevedeli, čo bude.
Dievčatá z ďalších transportov mali nás. Mohli sme s nimi hovoriť. Ale nás nikto nečakal. Prišli
sme do prázdna. Týmto, čo prišli po nás, sme ukázali, čo sme sa naučili, aby sa nemuseli báť
ako my. Aj ony zažívali hrôzu, ale nie až takú veľkú ako my. My sme nemali ani potuchy, čo
nás čaká. Stíhala nás jedna hrôza za druhou. A odrazu po pár dňoch sme už boli
starousadlíčkami.“ Vzápätí však dodáva : Pomoc je smiešne slovo, lebo ani nebolo v čom
pomáhať. “ (Dune Macadam, 2020, s.160).
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Záver

Touto prácou sme chceli priblížiť židovskú otázku a jej osudy na Slovensku v období
druhej svetovej vojny, pretože tvorí nedeliteľnú súčasť dejín Slovenského štátu.
V prvej časti našej práce sme sa zamerali na stručnú charakteristiku základných faktov
o druhej svetovej vojne. Existuje veľmi veľké množstvo literatúry a písomných podkladov
z daného obdobia. Keďže rozsah našej práce je limitovaný, zamerali sme sa na oblasť židovskej
otázky.
Židovská problematika tvorí podstatnú časť druhej svetovej vojny a môžeme ju vnímať
aj ak jeden z jej spúšťačov. Obrovská protižidovská propaganda dokázala zmeniť vnímanie
celej spoločnosti. Táto situácia vyvrcholila, keď Židia prišli o základné ľudské, majetkové
a občianske práva. Nasledujúcim krokom boli deportácie do vyhladzovacích táborov, ktoré sa
stali osudné miliónom ľudí. Nevieme určiť presný počet obetí, kvôli dôslednému zničeniu
dôkazov, no ich počet v táboroch v Osvienčime sa odhaduje na 1 až 1,5 milióna.
Je veľmi dôležité aby sme nezabudli na zverstvá minulosti a pripomínali sme si ich
s úctou k obetiam. Len málo žien, ktoré boli deportované prvým slovenským vlakom do
Osvienčimu sa vrátilo domov. Odhaduje sa, že ich prežilo 20. Preto sme sa do práce rozhodli
zahrnúť osudy preživších a oboznámiť sa s ich ťažkým bojom počas tohto obdobia.
Pripomienkou na ich životy je aj pamätná tabuľa, ktorá sa nachádza na vlakovej stanici
v Poprade, a taktiež vypravenie spomienkového vlaku 23. marca 2012, na počesť 70. výročia
deportácie do koncentračného tábora Osvienčim.
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Summary

This work is about the Jewish Question during the Second World War and the first
transport of Slovak Jews to the concentration camp Auschwitz. It aims to inform the reader
about the importance of the historical events that shape our society. We have chosen this topic
because of the available sources of information and attraction of this theme.
The Second World War forms an inseparable part of the history of the First Slovak State.
In the first chapter of our work, we focus on a brief description of the basic facts about the
Second World War. There is a large amount of literature and written material from this period.
As the scope of our work is limited, we focused on the Jewish Question.
The Jewish Question is one of the most important parts of the Second World War.
Moreover, we can consider it as one of the triggers. Massive anti-Jewish propaganda was able
to change the perception of the whole society. This situation culminated when the Jews lost
human, property, and civil rights. Deportations to concentration camps were fatal for millions
of people. We are not able to say how many people died in these camps, but the number of the
victims in Auschwitz camps is approximately 1 to 1,5 million.
In conclusion, it is necessary to remember the lives which were lost during the war.
Only a few women who were deported by the first Slovak train to Auschwitz returned home. It
is estimated that there were only 20 survivors. That is the reason why we included the fates of
the survivors and their hard destiny during this period in our work. As a reminder of their lives,
a plaque is located at the train station in Poprad. Furthermore, a memorial train departured from
Poprad on March 23, 2012 in honour of the 70th anniversary of the deportation to the Auschwitz
camp.
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Prílohy

Obrázok 1: 1. transport slovenských židov do vyhladzovacieho tábora
[https://www.upn.gov.sk/sk/25-marec-1942-%E2%80%93-1-transport-slovenskych-zidov-dovyhladzovacieho-tabora/]

Obrázok 2: Ženy a dievčatá nastúpené v tábore v Osvienčime
[https://www.cas.sk/fotogaleria/220056/prvy-transport-z-popradu-do-osviencimu-1-000-ziena-dievcat-poslali-na-smrt/1/]
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Obrázok 3: Spomienkový vlak k 70. výročiu transportu
[http://www.fmcatering.sk/sk/vyzdoba/catering-vo-vlaku-poprad-osviencim/43]

Obrázok 4: Vstupná brána do Auschwitz - Birkenau
[https://www.webnoviny.sk/nemci-zvazuju-stihanie-strazcov-z-osviencimu-maju-90-rokov/]
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Obrázok 5: Pamätník obetiam koncentračného tábora
[https://www.skolske.sk/clanok/33477/uplynulo-75-rokov-transportu-poprad]

Obrázok 6: Fotka Auschwitzu z vtáčej perspektívy
[https://www.militaryimages.net/media/auschwitz-i-and-auschwitz-ii-birkenau.34721/]
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Obrázok 6: Pamätná tabuľa na vlakovej stanici v Poprade
[https://www.upn.gov.sk/sk/v-poprade-spominali-na-prvy-transport-zidovskych-dievcat-azien-do-koncentracneho-tabora/]
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