
PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 20, 2013, č. 1, s. 51 - 52 

51 
 

Slovensko-Česká konferencia s medzinárodnou účasťou  
Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia, Trenčín 2012 

 

Trauma z holokaustu, trauma dvoch generácií 

Katarína Hradská 

 

Súhrn 
Po tom, čo politický režim slovenského štátu v rokoch 1939-1945 začal po vzore nacistického Nemecka riešiť ži-
dovskú otázku, zo Slovenska odchádzali transporty židov do koncentračných táborov v okupovanom Poľsku. 
Židia boli ešte pred tým zbavení majetku, štátneho občianstva a základných ľudských práv. Tí, ktorí koncen-
tračné tábory prežili a vrátili sa späť do svojich domovov, sa ešte dlho nevedeli so situáciou vyrovnať a mnohí 
tak neurobili do konca života. Jestvujú dve skupiny preživších holokaust. Jedna, v snahe zabrániť tomu, aby sa 
ich potomkovia dozvedeli pravdu o tom, čo prežili, svoju minulosť zamlčiavala. Druhá skupina cítila vnútornú 
potrebu o koncentračných táboroch hovoriť. Nastupujúca generácia s odstupom desaťročí tak prežívala traumu 
svojich rodičov. Stala sa ich vlastnou traumou. Musia sa vyrovnávať s holokaustom, s minulosťou, ktorá je ne-
milosrdná a ktorá má pre obe generácie spoločného menovateľa: postihnutie židovstvom. 
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Po tom, čo politický režim slovenského štátu v rokoch 
1939-1945 začal po vzore nacistického Nemecka riešiť ži-
dovskú otázku, zo Slovenska odchádzali transporty židov do 
koncentračných táborov v okupovanom Poľsku. Tí, ktorých 
gardisti natlačili do dobytčích vagónov nemali už vôbec nič: 
štát ich zbavil nielen majetku, občianstva, ale aj základných 
občianskych práv. Židia, ktorí sa roky dívali spoza ostna-
tých drôtov na svoju smrť a útrapy koncentračných táborov 
a akoby zázrakom a silou viery prežili, vrátili sa späť do 
svojich domovov. No ešte dlho sa nevedeli so situáciou vy-
rovnať a mnohí tak neurobili do konca života.  

 Už krátko po vojne sa vytvorili dve skupiny preživších 
holokaust. Jedna, v snahe zabrániť tomu, aby sa ich potom-
kovia dozvedeli pravdu o tom, čo prežili, svoju minulosť 
zamlčiavala. Druhá skupina, naopak, cítila vnútornú potrebu 
o koncentračných táboroch hovoriť. Nastupujúca generácia 
ich detí aj s odstupom desaťročí prežívala traumu svojich 
blízkych. Stala sa ich vlastnou traumou, pretože sa dostali 
do situácie, keď sa aj oni musia vyrovnávať s holokaustom, 
s minulosťou, ktorá je nemilosrdná a ktorá má pre obe gene-
rácie spoločného menovateľa: postihnutie židovstvom.  

Generácia, ktorá prežila holokaust, bola zasiahnutá na 
najcitlivejšom mieste. Stratu vlastnej identity, rozsah preži-
tej krutosti spolu s pocitom absolútnej bezmocnosti, ako aj 
spomienky na blízkych, ktorí boli zavraždení v plynových 
komorách – to všetko u väčšiny preživších spôsobilo cel-
kom prirodzenú reakciu: uzavretie sa do seba samých a vy- 
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tesnenie pamäte, v ktorej sa ukrývali spomienky na zažité. 
Trauma z holokaustu mala za následok ťažký vnútorný pre-
jav vo forme bezdôvodných obvinení, ktorých pôvod tkvie 
v zúfalstve a hneve nad stratou mnohých. Jehuda Bauer, 
profesor v odbore holokaust na Hebrejskej univerzite 
v Jeruzaleme, nazýva týchto preživších ako „zatrpknutých 
auschwitských zachránencov“ a dodáva, že je úplne zbytoč-
né sporiť sa s týmto hnevom, keďže nemá oporu v logike 
a ani v argumente, ktorý by traumu z holokaustu zmiernil. 
Hoci v prípade veľkej väčšiny preživších má motivácia pre 
embargo na tému holokaust odlišné dôvody, všeobecne pla-
tí, že je badateľný nepomer slov, vypovedaných na margo 
toho, čo sa stalo, vo vzťahu k udalostiam a ich následkom. 
Za rozhodujúci moment pokladám, keď si v rozdielnom ča-
sovom horizonte ten-ktorý jedinec uvedomil pominuteľnosť 
svojho života, no zároveň si uvedomil aj dôležitosť a výz-
nam svedectiev určených svojim potomkom, a to aj napriek 
tomu, že svedectvá sa vzhľadom na svoju krutosť javia ako 
nevypovedateľné. Rozsah krutosti, ktorá sa dotkla každého 
z nich, má viac rovín. Preto ešte počas svojho života mnohí 
neboli vôbec ochotní a ani schopní hovoriť o traume, ktorú 
prežili a všetko nevypovedané si vzali so sebou do hrobu. 
Vyrovnávanie sa s minulosťou malo u nich za následok nie-
len ukrývanie sa pred svojím okolím a prežívanie vo vlast-
nom vnútornom „gete“, v ktorom mlčanie o sebe samom 
budovalo hradbu voči okolitému svetu vrátane najbližšej 
rodiny. Nie je ojedinelé, že práve táto trauma bola pre nie-
ktorých aj dôvodom, prečo svoje židovstvo po vojne zapreli 
a viac sa k nemu nepriznali. Nechceli mať nič spoločné so 
svojou vlastnou minulosťou, ale ani s ostatnými príslušník-
mi komunity, ktorých (vrátane seba samých) dokonca vní-
mali ako príčinu rozpútania najväčšieho inferna v dejinách 
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ľudstva. Sebaobviňovanie, spojené s otázkou „Prečo som 
prežil/la ja, keď ostatní boli povraždení“, bolo spojené aj 
s nedôverou voči majoritnej časti spoločnosti, teda tej, ktorá 
ich zbavila identity a akých-koľvek práv. Táto nedôvera sa 
prehĺbila ešte viac, keď sa po návrate z tábora stretali 
s opätovným neprijatím, s ich verbálnym odmietaním v du-
chu „... Aj vy ste sa vrátili? Veď židov sa vrátilo z kon-
centráku viac, ako ich tam bolo deportovaných! “, ale aj 
s bezmocnosťou pri znovuzískavaní majetku. Navyše reali-
ta, ktorá mala na svedomí stratu identity, praobyčajných 
ľudských a morálnych hodnôt a následný odchod do kon-
centráku, bola pre všetkých natoľko neprijateľná, že po ná-
vrate z koncentračného tábora sa rozhodli emigrovať, len 
aby viac nemuseli vysloviť slovo gardista, či mená Šaňo 
Mach alebo Jozef Tiso. (Určitým paradoxom je, že niektorí 
posledné roky svojho života (dobrovoľne) prežili v Ne-
mecku, ktoré bolo pôvodcom protižidovskej štvanice. Ne-
mecký novinár poľského pôvodu Henryk Broder svojím 
článkom „Postihnutí židovstvom“ rozprúdil v 80. rokoch 
nekonečné diskusie o tom, ako mohli židia vôbec emigrovať 
do Nemecka, a tam aj zomrieť).  

Osobitnú skupinu tvoria deti, ktoré prežili holokaust. Sú 
to v pravom zmysle slova deti holokaustu. Horší prívlastok 
sa s nimi už ani nemôže spájať. Veď čo môže byť pre deti 
horšie ako zážitky, na ktoré nie a nie zabudnúť? Prežili ho-
lokaust, aby po celý život nosili v sebe spomienky ťažké 
ako balvan. Neverím, že niektoré z nich dokázalo zabudnúť 
na stratené detstvo, na hračky zakopané kdesi v záhrade, ku 
ktorým sa už nikdy nevrátili, na rodičov a priateľov, blíz-
kych aj vzdialených, na ich hlas, dotyky a pohladenia. Po 
návrate z koncentrákov vyrástli v dospelých ľudí. Ich skú-
senosti z prežitia koncentračného tábora mali za následok 
zvláštny jav. Individuálna pamäť u niektorých vytlačila 
spomienky na úplný okraj a tí, ktorí to nedokázali, nezried-
ka sa vzdávali svojich vlastných (budúcich rodín) a detí, 
pretože v podvedomí nosili najväčšiu traumu zo svojho 
predčasne strateného detstva.  

Je tu však aj druhá strana mince. Aj na Slovensku mož-
no zo skupiny obetí holokaustu extrahovať pomerne silnú 
časť tých, ktorí už prekonali vedomie, že sa fyzicky nesmú 
viac skrývať a že treba odkrývať predovšetkým svoju dušu. 
Ich istotou je, že historicky sú už zdokumentované udalosti, 
ktorých aktérmi boli a aj sú práve oni. Poskytli svedectvá, 
ktoré majú z historického i ľudského hľadiska obrovskú 
hodnotu. Z ich strany si to vyžadovalo veľkú dávku odvahy 
a duševnej sily. Tieto výpovede sú obsiahnuté nielen v podobe 
nakrútených svedectiev, ktoré skupina etnológov a historikov 
spracovala aj pre potreby Yalskej univerzity, ale sú dispozícii 
aj v mnohých memoárových knihách (Vyhasnuté oči, Prežili 
holokaust, Videli sme holokaust, Deti holokaustu a iné), 
ktoré majú silný „psychohygienický náboj pre celú komuni-
tu aj pre okolitú spoločnosť.“ Slovenská psychoterapeutka 
žijúca v Prahe Michaela Hapalová na margo uvedeného do-
dáva, že toto odreagovanie v podobe poskytnutia svedectiev 
má na jednej strane prechodne uľavujúci účinok, ale „na 
úrovni individuálnej psychiky človeka je dôležité, aby sa to, 

čo sa z nevedomia vyplavilo na povrch, teda pôvodne potla-
čené a pre psychický život ohrozujúce zážitky, integrovalo 
do psychického systému a do logiky psychického života“ 
(Hapalová, 2010). Povedané inými slovami: spomienky, 
ktoré sa vynorili, treba najskôr pochopiť a spracovať, aby sa 
mohli stať súčasťou aj dnešného každodenného života. Táto 
úloha stojí predovšetkým pred potomkami obetí holokaustu. 
Aj nimi sa už na Slovensku, resp. v Čechách psychológovia 
seriózne zaoberajú, pretože tvoria významnú súčasť kolek-
tívnej pamäte. Analyzujú ich ako „fenomén druhej generá-
cie v kontexte transgeneračného prenosu traumy.“ Rozume-
jú ňou psychické stavy, resp. reakcie, ako sú úzkosť, hanba 
i zlosť, ktoré vznikajú pod vplyvom neustálej konfrontácie 
s bolestivou minulosťou svojich rodičov. Druhá generácia, 
ale už aj nastupujúca tretia generácia, ako som spomenula 
v úvode, je židovstvom tak isto postihnutá ako ich predko-
via. Žiada sa mi však uviesť krátky dovetok: medzi prísluš-
níkmi druhej generácie (až na malé výnimky) prevláda silné 
puto so židovstvom, pretože si uvedomujú svoju židovskú 
identitu, ako aj rozsah tragédie, o ktorej sa v rodine otvore-
ne hovorilo. Na druhej strane – ten, ktorý bol síce mlčaním 
chránený pred „postihnutím židovstvom“ , ale disponuje ob-
rovským množstvom informácií, ku ktorým sa dostal akoby 
v predtuche alebo vďaka profesionálnemu záujmu o dejiny 
holokaustu, musel nevyhnutne prejsť svojím vlastným utr-
pením, aby prekonal šok z prívalu informácií a aby si vedel 
zodpovedať otázky, ktoré sa týkali nielen jeho vlastného 
vnútorného sebadefinovania.  

Holokaust teda zapríčinil trápenie nielen vtedy, keď sa 
odohrával, ale aj o desaťročia neskôr. Svetoznámy psychia-
ter Viktor Frankl v jeho najpredávanejšej knihe o skúse-
nostiach zo života za ostnatým drôtom skonštatoval: „Život 
v koncentračnom tábore nepochybne utvoril priepasť do 
najhlbších hĺbok človeka.“ (Frankl, 1998). Z týchto hlbín sa 
ťažko vychádza. Ešte stále však tomu napomáha bezpros-
tredný kontakt s tými, čo holokaust prežili - či už v kon-
centračných táboroch, alebo ako ukrývané deti - a zanechali 
za sebou posolstvo pre nasledujúce generácie. Kolektívna 
pamäť minulosti je tak spätá so súčasnosťou a prostred-
níctvom nej aj s budúcnosťou.* 

 

*Štúdia bola vypracovaná v rámci grantu VEGA č. 2/0133/12 
Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodo-
logických a terminologických prístupov. 
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