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Slovakien, Humenné och Ružomberok

Om det inte varit för Peter Lorre hade jag väl aldrig
kommit till den lilla slovakiska staden Ružomberok där
uppe i norr, inte så långt från Tatrabergens utlöpare. Ett
vackert landskap med sina skogklädda kullar och en
pittoresk stad, som tycks ha haft sin blomstringstid runt
sekelskiftet 1900.
Peter Lorre, den kortväxte skådespelaren med sina
sorgsna ögon och veka mun, känd för filmer som M,
Mannen som visste för mycket, Casablanca  och
Riddarfalken från Malta, föddes 1904 i dåvarande
Habsburgska imperiet som László Löwenstein och
födelsestaden bar då det ungerska namnet Rózsahegy.
Först efter första världskriget uppstod Tjeckoslovakien
och staden fick sitt nuvarande slovakiska namn
Ružomberok. Den judiska familjen Löwenstein var
tysktalande, men själv behärskade László också ungerska.
När han studerade i Wien använde han sannolikt hem-
stadens tyska namn Rosenberg. 
Efter en tids teaterstudier och arbete som bankman kom
han till Berlin men lämnade Tyskland sedan Hitler tillträtt
som rikskansler. 
Han hade filmroller först i Tyskland och sedan i England
för att slutligen hamna i USA.
Själv hade jag länge fascinerats av Lorres persona i hans
filmer och när jag fått veta att han var född Löwenstein i
en liten avkrok i Österrike-Ungern bestämde jag mig för
att besöka staden, där han växt upp.
Det blev verkligen ingen besvikelse men också en stor
överraskning. 

Det visade sig nämligen att i samma lilla stad fanns en
märklig byggnad, ett svulstigt mausoleum med en tom
glaskista ägnad stadens store son, Andrej Hlinka. Han var
katolsk präst, brinnande slovakisk nationalist och dito
antisemit. Hlinka dog redan 1938 och hann alltså inte
uppleva Slovakiens självständighet i mars 1939 och där-
efter fördraget med Nazityskland samma månad. Man vet
då inte heller om han hade uppskattat det paramilitära
Hlinkagardet, uppkallat efter honom. De var de ungerska
pilkorsarnas kusiner, de slovakiska bödelsdrängarna som
först villigt effektuerade ariseringen och  sedan deporta-
tionerna av de slovakiska judarna.
Kanske hade Hlinka tur som dog före kriget och inte
behövde dela Jozef Tisos öde att dömas till döden 1945.
Han var Slovakiska republikens president under åren
1939-1945 och sannolikt ideologiskt påverkad av Hlinka.
Även han var katolsk präst förresten.
Någon gång under krigets virrvarr fördes Hlinkas lik bort
ur sin glaskista och ingen vet idag var hans kvarlevor
finns. Det enda spåret är ett skotthål i kistan. Märkligt är
dock att mausoléet inte revs under kommuniståren och
intressant att det nu är renoverat. Säkert ett tecken på en
ökad nationalism, bekant från andra platser i Europa-
unionens landskap.
Jo, det finns ett stadsmuseum i Ružomberok men fattigt 
på judaica. Kan det vara en slump att flera av de få objekt 

som fanns var antisemitiska affischer?

Synagogan i Ružomberok 2009,
då tom och med trasiga fönster,
men imponerande till sin storlek
med tanke på att det under 1930-
talet fanns högst 900 judar i sta-
den. Byggnaden är nu renoverad
och används som samlingssal för
kulturevenemang.

Inte långt öster om Ružomberok ligger Humenné eller på
ungerska Homonna. Staden är intressant av flera skäl,
bland annat för att en församlingsmedlem har sina rötter
där samt att den judiske författaren Ladislav Grosman
kom därifrån. Hans far var garvare och familjen hade
också en liten butik för lädervaror i staden. Föräldrarna
och de tre syskonen undslapp deportationen av stadens
ungefär 2 000 judar 1942 men omkom i ett bombanfall
mot Ružomberok 1944. 
Grosman är känd för att han skrev förlagan till filmen
Butiken på Storgatan, som fick en Oscar för bästa
utländska film 1966. Den skildrar ariseringen och
Hlinkagardets härjningar på ett psykologiskt skickligt
sätt. Den polsk-judiska skådespelerskan Ida Kamińska
fick en Oscarsnominering för rollen som Rozália
Lautmann, butiksägarinnan som inte såg faran i den nya
förfärliga tiden. Ida Kamińskas mor var för övrigt Ester
Rochl Kamińska, kallad “jiddischteaterns moder”. Filmen
spelades in i Sabinov, en småstad nära Prešov ännu lite
längre mot nordost, en tre timmars bilresa från Kraków. I
Prešov finns en präktig synagoga kvar.

Ladislav Grosman slutade sina dagar i Tel Aviv 1981 och
Ida Kamińska lämnade Polen i samband med den antise-
mitiska kampanjen där i slutet av 1960-talet. Efter en tid i
Israel försökte hon att utöva sitt yrke i USA men sorgligt
nog utan någon framgång. Hon dog i New York 1980.

1883 anställde Stockholms judiska fösamling rabbinen
Gottlieb Klein. Han var en känd teolog och religions-
historiker, som studerat i Österrike, Heidelberg och
Berlin. Han var farfars far till journalisten och prästen
Helle Klein. Hennes anfader föddes 1853 och dog i
Stockholm 1914. Men vem vet var han kom till världen?
Han såg för första gången dagens ljus i Homonna...
Det finns andra anknytningar till trakten. Paul Newmans
judiske far hade polsk-ungerska rötter men hans katolska
mor var från Peticse eller Ptičie beroende på vilket språk
man vill använda. Det är nu en del av själva Humenné.
Bernard Schwarz är mer känd som Tony Curtis. Fadern
kom från Szatmár längre in i Ungern, men hans mor var
född i Nagymihály eller Michalovce närmare Kassa eller
Košice längre österut från Humenné. I samma stad gick
Ladislav Grosman i gymnasiet, trots att föräldrahemmet
låg i Humenné. I det lilla landet Slovakien finns inga
långa avstånd.
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