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The article provides information on the trauma experienced by the Jews during the 

holocaust and the impact of the trauma on next generations. When studying the 

influence of holocaust on psychic we consider not only the situation of the camp 

survivors, but also the psychic and the interpersonal relations of the so called „hidden 

children“ (those who were hiding before transport with their parents or alone at 

foreign people’s). We study also those who were born after the war to the parents-

survivors. The dissertation will focus on social mechanisms of collective identity and 

collective memory which facilitate a transgenerational transfer of the holocaust 

experience. The professional approach to them in the health and social care can be 

improved by understanding and being aware of personal stories of such people. 
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Východiskovou témou tohto článku je, že skúsenosť holokaustu sa stala u Židov jednou z 

podstatných konštitutívnych prvkov ich židovskej identity. Na základe tohto je možné predpokladať, 

že z holokaustu sa stalo zvláštne spojivo, ktoré spája aj určitú skupinu ľudí, ktorí by pravdepodobne 

inak svoj židovský etnický, resp. etnicko-náboženský pôvod z hľadiska sebadefinovania nepovažovali 

za určujúci. Na základe štúdia dostupnej literatúry a analýzou rozhovorov s tými, ktorí prežili dopady 

holokaustu sa budeme snažiť dospieť k tomu, aké sú možné dôvody toho, že skúsenosť holokaustu sa 

stala významnou osou sebaidentifikácie židovského spoločenstva, ku ktorej sa primkýnajú i ďalšie 

generácie, ktoré holokaust priamo nezažili. V článku popisujeme osudy židovského národa na 

Slovensku, ktoré prišlo do priameho kontaktu s perzekúciou a stratami počas holokaustu. Zaoberáme 

sa v ňom aj skúmaním toho, ako kolektívna identita súvisí s kolektívnou pamäťou a s konceptom 

vzniku traumy a jej dopadom na osudy jednotlivcov zo židovského národa.  

Judaizmus je náboženstvo Bohom vyvoleného národa. Patrí medzi monoteistické sústavy. 

Nositelia judaizmu sú Židia vrátane tých, ktorí v priebehu historického vývoja k judaizmu prestúpili. 

Hlavným rysom judaizmu je viera v jediného Boha, označovaného v biblických textoch Starého 

zákona posvätným tetragramom JHVH.  

Náboženstvo je odpoveďou ľudskej bytosti na ich životné podmienky. Ide o organizovaný 

systém uctievania. Jednotlivé náboženstvá majú základné vyznanie, rituály a praktiky a to vo vzťahu 



REBEKA RALBOVSKÁ - RENATA KNEZOVIĆ 

 

 64 

k životu, k narodeniu, k smrti alebo k spaseniu. Často majú pravidlá správania sa aplikované na 

každodenný život.1 

Základom judaizmu sú biblické texty Starého zákona. Najposvätnejší je text piatich 

Mojžišových kníh, tzv. Tóra. Pôvodne ústny náboženský zákon bol neskôr zachytený aj písomne 

a interpretovaný najmä v Mišne a Talmude.Prísny monoteizmus je realizovaný prostredníctvom súboru 

náboženských povinností, ktoré posväcujú ľudský život a prostredníctvom nich človek dosahuje Boha. 

Ide o 613 príkazov a zákazov - micvot (bázeň pred Bohom, láska k Bohu a láska k blížnemu, svet má 

spočívať v pravde, spravodlivosti a mieri atd.). Okrem biblických textov Starého zákona a podľa 

biblickej náboženskej tradície je súčasťou judaizmu aj židovská náboženská filozofia. Judaizmus je 

spôsob života, ktorý zahrňuje všetko ľudské konanie od narodenia do smrti.2  

V dejinách židovského národa sa často vyskytuje nenávisť voči Židom. Je to určitý historický 

jav, ktorý sprevádza dejiny ľudstva od doby, kedy boli Židia po zániku svojho kráľovstva a zničení 2. 

jeruzalemského chrámu v roku 70 n.l. rozptýlení do diaspóry, cez pogromy v priebehu križiackych 

výprav (rok 1096, 1099 a 1190), IV. Lateránsky koncil (1215), ktorý sformuloval protižidovské 

zákonodarstvo v Európe, vyhnania z Pyrenejského polostrova (1492) a Chmelnického povstania (17. 

storočie) až po obdobie holokaustu .Židia boli v priebehu dejín trvale obmedzovaní v mnohých 

základných právach (izolácia do ghett, zákaz výkonu niektorých remesiel apod.) a periodicky 

prenasledovaní „ideologicky zdôvodneným“ vyvražďovaním.  

Je takmer nepochopiteľné, prečo sa jednotlivci ako aj celé národy znovu a znovu v určitých 

etapách histórie obracali proti Židom a prečo práve tento národ vyvoláva väčšinou silne negatívne 

emócie. V histórii nájdeme mnohé vojnové výboje proti Židom, ktoré mali za cieľ zotročiť a vyhubiť 

tento národ. Dvadsiate storočie však prinieslo dovtedy nevídanú podobu antisemitizmu - nacistický 

holokaust, ktorý v sebe skrýval vyhrotený nacionalizmus, rasizmus, antisemitizmus ale najmä 

fanatizmus nacistickej ideológie. 

Termín holokaust je odvodený z gréckeho slova holokauston, ktorý je označením pre 

náboženskú obeť, ktorá sa celá spáli. Slovo holokaust môžeme chápať aj ako katastrofu alebo 

absolútne zničenie. Pojem holokaust, ktorý je možné chápať aj ako zápalnú obeť sa vžil ako označenie 

pre nacistické masové vyvražďovanie Židov s cieľom úplne vyhladiť európske židovstvo. V odbornej 

literatúre býva niekedy slovo holokaust nahradzované slovom šoa, ktoré označuje tzv. konečné 

riešenie židovskej otázky (teda likvidáciu židovského národa). Oproti tomuto termínu však holokaust 

predstavuje ďaleko širší rozsah udalostí s radou rôznych trpiteľov. 

Totálne vyhladenie Židov bolo od samého začiatku vedomým a jasným programom 

hitlerovského nacizmu. Adolf Hitler už v dvadsiatych rokoch 20. storočia vo svojom diele Mein 

Kampf hlásal ideu konečného riešenia židovskej otázky. Konkrétne fázy a jednotlivé formy konečného 

riešenia židovskej otázky sa pochopiteľne líšili čo do intenzity aj načasovania podľa okupačných 

 
1 ZAVIŠ, M. Repetitórium z religionistiky 1. s. 9. 

2 JOHNSON, P. Dějiny židovského národa s. 17. 
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plánov a možností na území toho ktorého štátu. Zahŕňali predbežné opatrenia, ktorými bola arizácia, 

zabavenie všetkého židovského majetku, vyradenie Židov z verejného života, dočasná podpora 

židovskej emigrácie, následné vyhostenie do ghett a deportácia do koncentračných táborov. Tým boli 

splnené úlohy tzv. „Vernichtung durch Aussiedlung“ a „Vernichtung durch Arbeit“ - exterminácie 

vysídlením a exterminácie prácou. Nezrovnateľnou s osudom ostatných obetí druhej svetovej vojny 

robí židovskú skúsenosť nielen totálny zámer agresora a jeho bezprecedentné metódy, ale opäť aj 

psychologický moment. Židia v 2. svetovej vojne neumierali za svoju vlasť či presvedčenie, k ich 

jednoznačnému určeniu na smrť stačilo iba byť prehlásený za Žida.3 

Podľa Norimberských zákonov, ktoré mali slúžiť na „ochranu nemeckej krvi a nemeckej cti“,  

bol Židom každý, kto mal židovských rodičov, prarodičov alebo partnera. Tieto zákony zbavili Židov 

všetkých občianskych práv, ktoré im ešte zostávali a pripravili tak pôdu pre legálnu protižidovskú 

politiku. Zákony boli v priebehu ďalších rokov stále doplňované (vysťahovanie do gett, zákaz výkonu 

istých povolaní, vyvlastňovanie majetku, verejné označenie Židov apod.) 4 

 

Židia sa členili do troch kategórií: 

- plnokrvní Židia s najmenej tromi čistými židovskými prarodičmi, 

- poloviční alebo zmiešaní Židia prvého stupňa s dvomi židovskými prarodičmi, 

- poloviční Židia druhého stupňa s jedným židovským prarodičom. 

 

Toto členenie často rozhodovalo o ich živote a smrti.5   

Vláda Slovenskej republiky obmedzila občianske práva Židov vládnym nariadením č. 

39/1939. Pojem „Žid“ bol definovaný na náboženskom podklade. Nariadenie okrem iného obmedzilo 

počet Židov v niektorých slobodných povolaniach. Ďalším vládnym nariadením č.230/1939 bola 

upravená vojenská povinnosť Židov a boli preradení do zvláštnych pracovných táborov. 25. apríla 

1940 slovenský snem schválil arizačný zákon - č. 113/1940. Nátlak Tretej ríše sa postupne stupňoval a 

bolo požadované radikálne riešenie židovské otázky. 9. septembra 1941 bolo schválené vládne 

nariadenie č. 198/1941 o právnom postavení Židov (tzv. „židovský kódex“), proti ktorému ostro 

protestovala slovenská Katolícka cirkev. Zákon o vysťahovaní Židov bol schválený 24. marca 1942 

a prvý transport bol vypravený hneď ďalší deň a to na základe nariadenia vtedajšieho predsedu vlády 

Vojtecha Tuku.6  

 
3 ŠAMÁNKOVÁ, D. (2002) Mezigenerační přenos traumatu holocaustu. s. 84-91. 

4 PAVLÁT, L. et al. (2005) Židé: Dějiny a kultura. s. 112. 

5 WISTRICH, R. 2008. Hitler a holocaust. s. 118. 

6 MLYNÁRIK, J. 2005. Dějiny Židů na Slovensku. s. 145. 
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Obdobie nacistického holokaustu teda prinieslo aj nový pohľad na spôsob vzniku nenávisti 

voči Židom. V tomto prípade hovoríme o tzv. archetypálnych vzorcoch, utvárajúcich  kolektívne 

vedomie skupiny. Židovstvo predstavuje z psycho-sociálneho hľadiska (okrem iného) isté archetypálne 

dedičstvo, ktoré funguje na princípe akéhosi posolstva, a ktoré sa napája históriou utrpenia židovského 

národa od pradávna až po šoa. 

U Židov zohráva v tomto zmysle prvoradú úlohu fenomén výlučnosti. Židia sa od začiatku 

sami definovali ako osobitná skupina („vyvolený národ“) a proti ostatným národom sa vymedzili 

okrem teoretických postulátov aj komplikovanou a rigidnou sústavou príkazov a zákazov, 

obsahujúcich takmer všetky úkony všedného života, ktoré jedinec v odlišnom prostredí prakticky nie 

je schopný dodržať. Odklon od prísnych prikázaní Tóry je potrestaný vylúčením z radu „vyvolených“. 

Zrada vlastného náboženstva  je jedným z troch „smrteľných hriechov“. Požiadavky židovského 

náboženstva sú maximalistické a svojou neúprosnosťou stavajú často tých, na ktorých sú kladené, do 

role obetí, ako vidíme už v predhistorickom príbehu o obetovaní Izáka.7 

Skryté psychologické motívy druhého člena archetypálnej dvojice (agresora) sú taktiež 

prenášané z minulosti a nemusia nutne súvisieť so skutočnými „nevyriešenými účtami“ voči zvolenej 

obeti. Kolektívna agresia je spôsobená buď charizmatickým vodcom, alebo je iným psychologickým 

mechanizmom privedená naspäť k povrchu kolektívneho vedomia za k tomu vhodných historických 

okolností. V súvislosti s vypuknutím a vedením 2. svetovej vojny Nemeckom  a jeho genocídnou 

politikou voči Židom sa ako skrytý psychologický motív uvádza „kolektívna pomsta.“  

„Na celkové pochopenie všetkých vnútorných súvislostí nestačí iba poznať historické udalosti, 

či ich chronologicky zdokumentovať. Je potrebné si uvedomiť a v plnej miere rešpektovať skutočnosť, 

že časť židovskej duše bola nútená brutálnym spôsobom sa nechať holokaustom pokoriť, znásilniť  a 

fyzicky vyhubiť. Pochopenie emócií a pocitov, ktoré sú spojené s tragickými udalosťami obdobia 

nacistického holokaustu, si vyžaduje veľkú dávku empatie a skutočného záujmu o jedinca. Je potrebné 

si uvedomiť, že takú veľkú dávku agresivity, ktorá bola spáchaná na príslušníkoch židovského národa, 

si môžu jeho jednotliví príslušníci pripustiť, až keď udalosť už nepôsobí. Keď prestala bezprostredne 

pôsobiť ničivá sila vojny, jej aktuálnych situácií, zmocnili sa tých, ktorí prežili pocity hnevu  za to, čo 

bolo spáchané na nich, na ich rodičoch, príbuzných.  Každý si musel sám poradiť s obrovskými 

zraneniami na duši. Tento hnev, túto zlosť, obrátenou stranou ktorých je v psychickom živote človeka 

smútok a depresia spolu s ďalšími pocitmi, ako napríklad vina za prežitie, si nesú celý život. Vznikla 

u nich týmto spôsobom primárna traumatizácia.“8 

Od obetí sa žiada, aby sa adaptovali a nepripomínali túto obrovskú škvrnu na svedomí ľudstva, 

ktorou obdobie holokaustu bez pochybností je; a oni to, ako bolo už povedané skutočne robili. 

V extrémnom nasadení na dohnanie častí strateného života a ľudskej dôstojnosti „zabúdajú“ na svoje 

 
7 ŠAMÁNKOVÁ, D. (2002) Mezigenerační přenos traumatu holocaustu. s. 84-91 

8 HAPALOVÁ, M. (2008) Židovská identita ako cesta k sebe, domov, späť do svojej duše, s. 67-68 (dátum 

doplnenia citovaného prameňa dňa 03. 10. 2019). 



VPLYV PREŽITÉHO ALEBO PRENESENÉHO NÁSILIA NA ŽIVOT OBETÍ HOLOKAUSTU 

 

 

 

67 

poníženie. Zakladajú nové rodiny a dosahujú úspešné kariéry. U časti z nich sa nakoniec (po perióde 

latencie) vyvinie porucha – diagnostikovateľný syndróm s nutnosťou liečby. Spoločnosť je zbavená 

svojej  zaťažujúcej spoluzodpovednosti a obete svojej traumy, ale za cenu, ktorú neskôr zaplatili vo 

veľkej miere ich deti.9  

„V tomto duchu, takýmto spôsobom vzniknú indukované pocity u členov druhej i tretej 

generácie. Deti, druhá generácia, ktorá sa narodila do rodín s holokaustovou históriou tých, ktorí 

prežili, sa narodila do atmosféry, kde títo ľudia žili s potlačenými a uzavretými myšlienkami a pocitmi. 

Sú to smútok, hanba, hnev a hlavne pocity bezmocnosti, ktoré všeobecne vznikajú v psychickom živote 

v dôsledku pôsobenia traumatických zážitkov. Človek má pocit, že je úplne vydaný napospas, že 

nemôže situáciu vôbec kontrolovať. Stáva sa obeťou. V prípade, že dôjde k hromadnému javu, zážitku 

hromadnej traumy, tieto pocity - nerozpoznané, k akým situáciám v živote skutočne patria -  žijú 

v osobnom nevedomí členov národa, ktorý to zažil, žijú v osobnom nevedomí v rodinách, 

v jednotlivcoch.“10 

Posledným dôležitým faktorom teda bola povojnová situácia, do ktorej sa postihnutý vracia. 

Rozhoduje počet členov rodiny, ktorí prežili, prijatie či neprijatie okolím, politická situácia. Okolnosti 

návratu sa môžu stať zdrojom sekundárnej traumatizácie, postihnutý nenachádza svoj pôvodný domov, 

nie je schopný zo zdravotných príčin vykonávať svoju pôvodnú profesiu, jeho zážitky nechce takmer 

nikto počúvať, je dokonca označovaný za klamára. Najčastejšie zistí, že je na svete úplne sám, stratil 

všetko, čo tvorilo jeho pôvodnú existenciu a jeho osud nikoho nezaujíma. U ukrývaných detí môže byť 

tramatizujúce paradoxne aj stretnutie s pôvodnou rodinou v dôsledku (nielen) vzťahu vytvoreného 

k novej rodine.11  

„Generácia, ktorá prežila vojnu bola vojnou bezprostredne, tragicky zasiahnutá a nevyhnutne 

pre ňu znamenala zlom v dovtedajšom životnom prúde. Straty (ľudské, duševné i materiálne) 

a pociťované chýbanie blízkych boli neodmysliteľným sprievodcom povojnových rokov. Rozsah 

devastácie životov a intenzita zažitej krutosti, spolu s možným pociťovaním nezdaru zoči-voči 

absurdnému zlu a nereálnosti dodatočného zvažovania alternatív (a iné) vyústili vo veľkom počte 

prípadov vo vnútorné uzavretie a vytesnenie časti pamäte ukrývajúcej strastiplné zážitky.“12 U členov 

prvej generácie sa niekedy objavoval aj jav nazývaný identifikácia s agresorom. Bývalý väzeň 

z koncentračného tábora vo svojom ďalšom živote vo svojej rodine napodobňoval správanie 

nacistických násilníkov. Čo prvá generácia prežila ako ťažký konflikt histórie, to druhá generácia 

 
9 DASBERG, H. (1995) The National Center for Psychosocial Support of Holocaust Survivors and the Second 

Generation: Raisons d´Etre. s. 7-13. 

10 HAPALOVÁ, M. (2008) Židovská identita ako cesta k sebe, domov, späť do svojej duše, s. 70 (dátum 

doplnenia citovaného prameňa dňa 03. 10. 2019). 

11 K rôznym aspektom tejto problematiky pozri bližšie DURST, N. (1995) Child Survivors: A child survives... 

and then what? s. 158-171., ďalej FOGELMAN, (1995) The Psychology behin dbeing a hidden-child. s. 390-

428. alebo KARPF, A. (1997) The War After: Living with the holocaust. s. 130 

12 KLEMENTOVÁ, E. (2008) Postholokaustová židovská identita, s. 9 (dátum doplnenia citovaného prameňa 

dňa 03. 10. 2019). 
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s problémami prežíva a nesie si ako prenesenú traumu. Traumy vzniknuté v prvej generácii sa do 

druhej generácie prenášajú v podobe medziľudských, osobnostných a psychosomatických porúch. 

„Rodiny spojené s bolestnou históriou holokaustu žili často izolovane. Akoby sa prenieslo 

imaginárne ghetto do ďalších šesťdesiatich rokov po vojne: budeme sa naďalej ukrývať pred svetom 

tým, že budeme mlčať o svojej identite, uzavretí ako v ghette, spojení, okrem spoločnej histórie aj 

spoločným tajomstvom. S hradbou v duši k okolitému svetu. Neistota a nedôvera voči majoritnej 

spoločnosti sa tak ešte viac uzavrela do vnútra tých, ktorí prežili. Rovnako u tých, ktorí sa po vojne, po 

návrate do svojho niekdajšieho domova, stretli s opätovným neprijatím. Hovoríme, že došlo u nich 

k druhotnej, sekundárnej traumatizácii.“13  

V dôsledku žitia židovských detí s ťažko traumatizovanými rodičmi prišlo 

k medzigeneračnému prenosu traumy. Niektorí z nich mali desivé a sugestívne nočné mory o 

koncentračných táboroch, vagónoch pre dobytok, mučení, o živých kostlivcoch a plynových 

komorách, aj keď sa narodili roky potom, čo sa tieto udalosti prihodili. Deti z tejto druhej generácie 

často dostávali mená po mŕtvych členoch rodiny, ktorí sa stali obeťou holokaustu. Žili okrem svojho 

života aj život za mŕtvych členov rodiny a často im to bolo aj pripomínané. V úzkosti z ďalšej straty 

boli deti zahŕňané láskou a starostlivosťou a v bezpečí domova, často na báze izolácie, tak chránené 

pred ďalším zraňovaním spoločnosti. Vytváralo sa tak prostredie, kde sa u dieťaťa strácala jeho 

identita.  

S obdobím holokaustu sa spája aj pojem ukrývané dieťa. „Metóda ukrývania spočívala v 

zmene identity detí. Deti sa v ideálnom prípade nemali skrývať niekde v pivniciach, ale vybavené 

falošnými dokladmi mali byť začlenené do rodín a sirotincov. Najjednoduchšie sa takto pašovali a 

ukrývali nemluvňatá; problém bol s väčšími deťmi. Mnohé z nich pochádzali z ortodoxných židovských 

rodín, hovorili často iba jazykom jidiš a nepoznali katolícku vieru a zvyky. Takéto deti museli prejsť 

zvláštnym rýchlokurzom reči a katechizmu, aby sa neprezradili pri návšteve školy či v bežnom 

rodinnom živote. Komplikovaná bola i prefabrikácia ich krycej legendy a dokladov.  Je však potrebné 

si uvedomiť, že nacisti trestali ukrývanie Židov vyvraždením celej usadlosti: kto prijal židovské dieťa, 

riskoval život celej svojej rodiny, respektíve celého osadenstva kláštora či sirotinca.“14  

Tieto ukrývané deti strácali svoju identitu a žili s neustálom pocite ohrozenia. Po ukončení 

obdobia holokaustu sa mnohým nikdy nepodarilo nájsť svoju pôvodnú rodinu, dopátrať sa toho ako 

a kde zahynuli ich rodičia, súrodenci ako aj celá širšia rodina.  

Židovské združenie – Hidden Child vzniklo v roku 1991 po tom, ako bola v USA založená 

Svetová organizácia židovských detí, ktoré prežili holokaust. Hlavný dôvod založenia tohto združenia 

vyplynul z ich prežitej traumy v období holokaustu ako aj po skončení druhej svetovej vojny. Hidden 

 
13 HAPALOVÁ, M. (2008) Židovská identita ako cesta k sebe, domov, späť do svojej duše, s. 68 (dátum 

doplnenia citovaného prameňa dňa 03. 10. 2019). 

14 Dostupné online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendlerová. (dátum doplnenia citovaného prameňa dňa 

03. 10. 2019).   
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Child ako samostatná organizácia umožnila týmto ľuďom s rovnakou životnou skúsenosťou združiť 

sa, dať im pocit, že nie sú sami. 

Autor Jeleniewsky - Seidler (2000) vo svojom diele Tiene šoa: židovská identita 

a spolupatričnosť uvádza nasledujúce: „Ako môžeme pochopiť tých, ktorý sa narodili a vyrastali v tieni 

holokaustu, bez toho, aby sme pochopili nevýslovnú hrôzu a brutalitu, ktorá zabila toľko ľudí 

v židovských rodinách? Ako druhá generácia sme často počuli príbehy o láske a strate ako aj o účasti 

v smútku toľkých, ktorí boli brutálne zavraždení. Ako sme mali vyrásť a naučiť sa obrátiť chrbtom 

k minulosti? Ako je možné sa niekedy naozaj cítiť v bezpečí a napriek tomu si byť vedomí toho, čo sa 

stalo v židovských rodinách? Ako je možné žiť bez pocitu ohromenia hrôzou?“ 15 

Prežívanie traumy môže byť chápané ako sociologický proces, ktorý je definovaný bolestnou 

ujmou na kolektivite, ustanovuje postavu obete, prisudzuje atribút zodpovednosti a šíri duchovné 

a materiálne následky. Pokiaľ je trauma „zažívaná, myslená a určitým spôsobom navonok 

reprezentovaná“, bude táto trauma identifikovateľná v kolektívnej identite dotyčnej skupiny a jej 

prítomnosť spôsobí nevyhnutnú revíziu podoby kolektívnej identity. 16 

Traumatická skúsenosť je pociťovaná ako nespravodlivá alebo vymykajúca sa schopnosti 

pochopiť ju. Prah toho, kedy človek zažíva traumu je u každého jedinca iný a jej zažívanie tiež závisí 

od značného počtu individuálnych faktorov. Je preto žiadúce mať na pamäti, že keď hovoríme 

o kolektívnej traume, táto nie je vo svojej podstate traumou preto, že je kolektívnou, teda preto, že sa 

týka určitej „označenej“ skupiny. Kolektívny rozmer je však pre jej podobu (a v neposlednom rade 

i budúcu životnosť a potenciál transferu na ďalšie generácie) významným faktickým prívlastkom, 

pretože vytvára fenomén stigmy.17 

Autorky Klímová, Roubalová-Kostlánová (2011) u Židov pochádzajúcich z prvej a druhej 

generácie v rámci výskumu pozorovali: 

- poruchy rodinných vzťahov, osamelosť a symbiotické závislosti, 

- častú chorobnosť – depresívna porucha a psychosomatické poruchy,  

- sklony dostávať sa opakovane do situácie obetí, 

- sklony k prežívaniu pocitov viny, 

- preceňovanie významu jedla, ktoré považujú za významnú hodnotu a jedlo u nich stojí v centre 

rôznych porúch, 

- súcit, identifikácia s ostatnými ohrozenými ľudskými skupinami, 

- potreby starať sa o život a to vo zvýšenej miere, 

- vyššiu vzdelanosť, vyššie profesionálne postavenie, záujem o pomáhajúce profesie, 

 
15 JELENIEWSKY - SEIDLER, V. (2000). Shadows of the Shoah: Jewish identity and belonging. s. 11. 

16 ALEXANDER, J. et al.( 2004) Cultural trauma and collective identity. s. 23. 

17 GOFFMAN, E. (2003) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. s. 58. 
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- rolu v pôvodnej rodine popísanú ako „sviatočná svieca“ – jedinec na seba (prípadne medzi 

súrodencami) berie úlohu opravcu osudu.18 

Zámer agresorov sa čiastočne podaril – totiž zámer ničiť nielen telá, ale aj duše. Zážitky z pobytu 

v koncentračných táboroch, zážitok prenasledovania na základe tzv. rasového pôvodu (teda pre niečo 

bytostné) ničil to, čo v jedincovi buduje starostlivosť matky: sebazáchovu, existenciu obranných 

hraníc osobnosti, možnosť lásky k sebe i k druhému, základ dôvery v ľudský rod – všetko, čo sa 

vytvára prostredníctvom pripútavajúcej väzby medzi matkou a dieťaťom.19 

Trauma holokaustu ako výsledok skupinovej nenávisti a násilia narušila samotný pudový základ. 

Tam, kde by mal panovať Eros, sebaprijatie a prijatie druhých, zvíťazil Thanatos, ktorý je vo vedomí 

reprezentovaný mimo iného kategóriou viny. Na úrovni individuálnej psychiky spôsobuje stratu 

zmyslu, nádeje a lásky. Vedie tak k vzniku depresívnej poruchy a k najrôznejším prejavom 

traumatofílie, kedy sa v jedincovi opakovane a trvale vyskytujú sklony k sebadeštrukcii. Druhá 

generácia zažila absenciu rodinného dialógu, s rodičmi neverbálne prežívala predovšetkým ich zranené 

duše a telá. Traumu, ktorá svojimi koreňmi tkvie vo veľkej spoločnosti a v predchádzajúcej generácii, 

spracováva druhá generácia predovšetkým ako následok rodinnej dynamiky. Druhú generáciu 

sprevádzajú psychosomatické poruchy a zranený koncept človeka, totiž pocity viny a s tým potom 

súvisiaca depresia a strata zmyslu vlastného života.13 

Poruchy nastávajúce ako reakcia na pobyt v koncentračnom tábore je potrebné vidieť nie ako 

výraz osobnostnej patológie, ale práve naopak, ako reakciu citlivého človeka na situáciu vymykajúcu 

sa prirodzenosti a ľudskosti. Ak by zážitky z koncentračného tábora človeka neohrozili na zdraví, 

znamenalo by to, že je necitlivý.  

Personál pracujúci v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti by si mal 

uvedomiť, že osobná história každého človeka významne determinuje jeho správanie a postoje 

k okoliu. Z tohto dôvodu by sa mal uvedený personál nielen zoznámiť z medzigeneračným prenosom 

traumy u obetí holokaustu, ale rovnako by mal aj s výskytom jeho prejavov počítať, uvedenú 

skutočnosť akceptovať a snažiť sa týmto ľuďom poskytnúť vysoko profesionálnu a humánnu pomoc.20 

 

Ciele pilotnej štúdie 

Na základe poznatkov o dopade traumatizujúcich zážitkov z obdobia holokaustu ako aj 

o medzigeneračnom prenose traumy sme sa rozhodli v rámci pilotnej štúdie zistiť povedomie 

študentov a zdravotníckych pracovníkov o vyššie spracovávanej problematike. Cieľom pilotnej štúdie 

bolo získanie informácií, ktoré budú slúžiť ako podklad pre ďalší výskum ako aj koncipovanie 

projektu.  

 

 
18 KLÍMOVÁ, H., ROUBALOVÁ-KOSTLÁNOVÁ,  V. (2011) Transgenerační přenos traumatu a možnost 

uzdravování. s. 11. 

19 HONZÁK, R. (2011) Holokaust – nezacelená rána. s. 60. 

20 RALBOVSKÁ, R. (2010) 2010.  Multikulturní přístup pro pomáhající profese. s. 81. 
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Charakteristika súboru a metodika 

Podmienkou pre zaradenie do prieskumu bolo prebiehajúce štúdium na strednej alebo vysokej škole 

v zdravotníckych študijných odboroch ako aj výkon zdravotníckeho povolania. Prieskum prebiehal 

v roku 2011 (máj až december). Respondenti odpovedali na otázky v rámci anonymného dotazníka, 

ktorý bol zameraný na získanie informácií o problematike holokaustu, medzigeneračného prenosu 

traumy a výučby multikutúrneho prístupu so zameraním na židovskú komunitu. Zber informácií 

prebiehal na podklade elektronických ako aj vytlačených dotazníkov. Celkovo bolo distribuovaných 

500 dotazníkov. Návratnosť kompletne vyplnených dotazníkov bola 88,8 %. 

 

Tabuľka 1 Charakteristika respondentov 
 

Sociálny status počet percentá 

Študent SŠ 117 26,3 % 

Študent VŠ  184 41,5 % 

Zdravotnícky pracovníci z praxe 143 32,2 % 

 444 100 % 

 

Tabuľka 2 Absolvovanie výučby multikulturality so zameraním na zdravotnícku starostlivosť  

o židovského pacienta 
 

Sociálny status výučba - áno výučba - nie 

Študent SŠ 64 53 

Študent VŠ  
 

96 47 

Zdravotnícky pracovníci z praxe 129 55 

 289 (65%) 155 (35%) 

 

Tabuľka 3. Vyhodnotenie odpovedí respondentov na kontrolné otázky  
 

 Študenti SŠ – 

správna 

odpoveď 

Študenti SŠ – 

nesprávna 

odpoveď 

Študenti VŠ – 

správna 

odpoveď 

Študenti VŠ – 

nesprávna 

odpoveď 

ZP z praxe – 

správna 

odpoveď 

ZP z praxe – 

nesprávna 

odpoveď 

otázka č. 1 68 49 157 27 102 41 

otázka č. 2 25 92 77 107 47 96 

otázka č. 3 103 14 167 17 129 14 

otázka č. 4 31 86 99 85 79 64 

otázka č. 5 89 28 163 21 127 16 



REBEKA RALBOVSKÁ - RENATA KNEZOVIĆ 

 

 72 

otázka č. 6 26 91 83 101 76 67 

otázka č. 7 77 40 129 55 113 30 

otázka č. 8 83 34 82 102 56 87 

otázka č. 9 29 88 91 93 99 44 

otázka č. 10 29 118 45 86 51 115 

Znenie kontrolných otázok 

1. Napíšte význam slova holokaust 

2. Napíšte rok Krištáľovej noci, ktorou začal protižidovský pogrom!  

3. Kto bol autorom myšlienky konečného riešenia židovskej otázky?  

4. Ktorý zákon upravoval definíciu Žida a tým ich zaradenia do transportov?  

5. Akým znamením boli označení Židia v období holokaustu?  

6. V ktorom roku na území Slovenského štátu začali transporty Židov do koncentračných táborov?  

7. K akému účelu slúžila triediaca rampa v koncentračnom tábore?   

8. Aký je počet židovských obetí holokaustu?  

9. Aký je význam slova „ukrývané deti“ vo vzťahu k holokaustu ?  

10.  Aký je význam slova „druhá generácia“ vo vzťahu k holokaustu? 

Graf 1 Vyhodnotenie odpovedí respondentov na kontrolné otázky 
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Záver 

 Cieľom rozširovania povedomia o holokauste je poskytnúť informácie o tom, že:  

- holokaust bol zlomovou udalosťou pre celú históriu ľudstva. Bol bezprecedentným pokusom 

vymazať skupinu ľudí a jej kultúru;  

- štúdium o holokauste pomáha zamyslieť sa nad použitím a zneužitím moci. Môže tiež zvýšiť 

ostražitosť potenciálnej genocídy v súčasnom svete; 

- štúdium o holokauste napomáha pochopiť dôsledky predsudkov, rasizmu, antisemitizmu a 

stereotypizácie akejkoľvek spoločnosti. Taktiež pomáha uvedomiť si hodnotu rôznorodosti v 

pluralistickej spoločnosti a zvyšovať citlivosť k postaveniu menšín; 

- holokaust poukázal na to, ako moderný národ môže využiť byrokratickú infraštruktúru na realizáciu 

deštrukčnej politiky počnúc sociálnym manipulovaním až po genocídu. 

Slovo na záver: 

„Ležalo to roky v železnej skrinke, pochovanej tak hlboko, že som si nikdy nebola istá, čo v nej vlastne 

je. Vedela som, že v sebe nosím ošemetné veci, horľaviny, tajomstvo väčšie než sex a nebezpečnejšie 

ako tiene alebo duchovia. To, čo ležalo v mojej železnej skrinke, nemalo meno ani tvar. Ale či už to 

bolo čokoľvek, bolo to natoľko silné, že slová sa lámali na malé úlomky, skorej než to mohli popísať. 

Niekedy som si myslela, že v sebe nosím strašlivú bombu, cítila som záblesky skazy. Keď som v škole 

dokončila písomku skorej, ako vypršala stanovená doba, alebo keď som sa cestou zo školy zasnila, 

bezpečný svet náhle zmizol. Uvidela som veci, o ktorých som vedela, že by malé dievčatko vidieť 

nemalo. Krv a rozbité sklo. Hromady kostier a čierne ostnaté drôty, na ktorých uviazli kúsky ľudského 

mäsa. Kopce kufrov, hory detských topánok, biče, zbrane, kožené čižmy, nože a ihly.“ 21  
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