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Volám sa Madeline Vadkerty. V súčasnosti som už na dôchodku, ale niekoľko rokov som pracovala 

v Múzeu holokaustu vo Washingtone, D. C. Vo Washingtone som sa aj narodila, momentálne žijem 

v Bratislave. Skúmam dokumenty z Fondu Kancelárie prezidenta republiky v Slovenskom národnom 

archíve. Ide o listy adresované Jozefovi Tisovi v rokoch 1939 – 1944, ktoré napísali obyčajní ľudia 

v súvislosti s tzv. riešením židovskej otázky. V knihe, ktorá by mala vyjsť na jar budúceho roka, 

predstavím približne 55 listov a príbehov v ich pozadí. Autormi listov sú ľudia židovského aj 

nežidovského pôvodu, ktorí sa na Tisa obracali s prosbou o pomoc v rôznych súvislostiach. Kniha bude 

obsahovať osudy židovských autorov týchto listov v prípade, že sa k nim bolo možné dopátrať. 

To, čo listy robí fascinujúcimi, je ich ľudskosť a neľudskosť a škála emócií, ktoré zachytávajú. Listy 

ukazujú pohľad ľudí, ktorí, až na pár výnimiek, nevedeli, kam toto všetko povedie. Moja práca sa 

sústredí na malé dejiny. V archíve sa nachádzajú tisíce listov a každý z nich predstavuje jedinečný 

aspekt histórie holokaustu. 

Môj výskum bol plný zvratov, ktoré ma niekedy priviedli k novým záverom, niekedy ma prinútili 

prehodnotiť moje predchádzajúce názory a vždy nanovo otvárali moju myseľ. Ako som sa do práce 

ponárala hlbšie, prepracovala som sa k procesu zloženému z niekoľkých krokov, ktoré postupne 

opisujem v mojej prezentácii. Popíšem výskumné metódy, vrátane toho, ako som využívala primárne 

a sekundárne zdroje, internet, rozhovory s ľuďmi a vybrané listy, ktoré poslúžili ako príklady. 

 

 

Madeline Vadkerty je Američanka, ktorá žije v Bratislave. Pracuje ako manažérka v Nadácii Milana 
Šimečku a ako dobrovoľnícka v Dokumentačnom Stredisku Holokaustu a pre Zabudnuté Slovensko. Jej 
poslanie je podporovať pamäť o holokauste, ľudské práva a demokratické inštitúcie. Je tiež aktívnou 
členkou Rady pre charitu v Medzinárodnom klube žien.  
 
V minulosti pracovala ako tlmočníčka a manažérka fundraisingu pre jednu neziskovú organizáciu vo 
Washingtone, ktorá poskytuje služby ľuďom, ktorí prežili mučenie. Mnoho rokov pracovala ako 
výskumníčka v Múzeu holokaustu vo Washingtone. Bola tiež zamestnaná v Americkej diplomatickej 
službe v USA a v bývalom Sovietskom zväze. Má diplom z francúzštiny a ruštiny z Georgetown University 
vo Washingtone. 
 


