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    Česká obec Kupičov se nacházela v nejzápadnější části Volyně a byla vzdálena 25 km od města 
Kovelu a 35 km od Vladimíru Volyňského. Původní název Kupěčevo změnili Češi na Kupičov, 
když v roce 1970 koupili od polského šlechtice Alexandra Zagórskiego, za 70 000 rublů ve stříbře 
3600 ha pozemků (z toho bylo jen 600 ha orné půdy).
    Se Židy se Češi setkávali hned při prvním vstupu na volyňské území při koupi majetku. Židé byli 
znalí místních poměrů a Češi, přicházející do neznámého prostředí, jimi nabízenou pomoc přijímali,
i když byli nuceni za ni platit dosti vysoké finanční částky. 
    Kupičovští Češi zakoupili majetek bez zprostředkovatelů, ale v Kupěčevě bydlelo již několik 
židovských rodin, z nichž Berko kupoval staré hadry, Herc štětiny a králičí kožky, Michl kupoval v 
okolních vesnicích vejce ap. Židovští spoluobčané se po příchodu Čechů velmi rychle naučili 
mluvit česky... Prý zvláště těm starším to šlo velice dobře — v obchodě českou řeč velmi 
potřebovali. 
   Během poměrně krátké doby po příchodu Čechů se většina židovských rodin domohla značného 
jmění, zvláště Berko, který si vystavěl v Kovelu válcový mlýn. V pozdější době se počet Židů 
zvýšil. Tak v roce 1920, jak uvádí neznámý pisatel v dobovém tisku, bylo již v Kupičově 20 
židovských rodin. Byli to většinou živnostníci a obchodníci, kteří zbohatli z obchodu s místními 
Čechy. Před II. světovou válkou žilo v Kupičově asi 300 židů. Tento počet velice stoupl po pádu 
Polska. 
 
 

Tragédie kupičovských Židů

    Srpen roku 1942 je zapsán v paměti mnohých kupičovských občanů jako jedna z nejkrvavějších 
událostí z dob nacistické okupace. V ty dny byli povražděni naši židovští spoluobčané.
    Tento hrozný čin nesmí upadnout v zapomenutí. Naši potomci by měli vědět o hrozném utrpení 
Židů na Východě, vědět, kdo jim to utrpení způsobil, ale také se nesmí zapomenout na ty, kteří jim 
v těchto těžkých dobách pomáhali.
     Vše začalo v sobotu začátkem srpna 1942, kdy do obce přijel větší počet německých vojáků    a 
jejich ukrajinských pomahačů. To již byla od časného rána obec obklíčena a nikdo ze Židů ji nesměl
opustit. Paní Jentel Axová, známá švadlena, myslela, že svými prosbami obměkčí zatvrdlá srdce a 
že ji pustí, ale bylo to marné. V neděli časně ráno němečtí vojáci spolu s ukrajinskou policii začali 
vyhánět Židy z jejich domovů a soustřeďovali je na školním hřišti. Všude bylo slyšet nářek a 
německé „Los, los, du judische Sau Hund“. Starci a nemocní byli popoháněni holemi. Zvláštní 
zábavou pro katany byla jízda na kole a před ním popohánění holí starého Žida. Do Kupičova byli 
mezi tím svezeni Židé z okolních ukrajinských vesnic a celý ten houf nešťastníků hnaly stráže do 
městečka Ozerany, kde bylo zřízeno provizorní ghetto.
     Životní podmínky byly v ghettu hrozné, obrovský hlad, neustálý teror, a k dovršení všeho Němci
a jejich pomahači ghetto zapálili a svedli to na Židy. Tato provokace jim posloužila jako záminka k 
tomu, že dne 24.8.1942 postříleli všechny židovské obyvatele ghetta. Tato hromadná vražda se 
konala u ukrajinské obce Sušibaba ve starých pískovnách. Vysvlečení lidé si museli lehnout do 
jámy, jedna řada hlavami doprava druhá doleva a ránou do týla byli usmrcováni. Podle některých 
zpráv zde zahynulo kolem tisíce lidí. Lidé, kteří to viděli, tvrdili, že ta ohromná masa lidských těl se
pohybovala, jako kdyby dýchala, jako kdyby mrtví žalovali nebi za zločin na nich spáchaný. 
Hromadný hrob byl zasypán ledabyle, proto brzy začala prosakovat na povrch krev a šířil se strašný
zápach. Na rozkaz místních ukrajinských pochopů museli mladí čeští muži hrob důkladněji zasypat.
Přes veškerá opatření Němců a jejich místních pomahačů se sice podařilo některým židovským 
rodinám utéci, ale mnoho jich bylo znovu pochytáno. Velká část místních Ukrajinců pomáhala v 



těchto strašných honičkách za to, že dostanou věci, které zůstanou po dopadené osobě. Tak byla 
dopadena například pětičlenná rodina obchodníka Bargmana. Bylo to v sobotu, protože jsme 
uklízeli před domem, ale datum si již nepamatuji, když je ti zabijáci kolem vedli a my jsme se mohli
jen dívat... bezmocně dívat! Starý pan Bargman pronesl několikrát větu: „Proščajtě dobryje ljudi 
Čechi“ (Sbohem dobří lidé Češi). Byl výjimkou — česky se nenaučil. Celou rodinu podrobili 
hroznému mučení, mučitelé chtěli vědět, s kterými Čechy je pan Bargman ve spojení. Mlátili ho 
tak, že mu vyrazili oko z důlku, ale tento statečný muž nic nevyzradil. K večeru je odvezli do 
bývalé cihelny Čecha Zápotockého a tam je pro svou potěchu stříleli. Můj otec a ještě několik 
hospodářů pásli poblíž koně a vyprávěli o hrozném nářku mučených.
    Manželé Rosenfeldovi byli dopadeni v Litynském lese (asi 3 km od Kupičova), museli si vykopat
jámu, lehnout do ní a pak byli zastřeleni. Před popravou se políbili a v jámě se objali. Proč si tak 
pamatuji jejich příběh? Byli to manžele z centrálního Polska, kteří uprchli před Němci v roce 1939. 
Byli to vzdělaní lidé, a tak vyučovali na sedmiletce: pan Rosenfeld matematiku a paní němčinu a 
zpěv. Po příchodu Němců měli zakázáno učit, a navíc neměli koho, protože škola byla povolena jen 
do 4. třídy. Aby pro nás, starší děti, bylo zajištěno pokračování v nějakém vzdělávání, zorganizovali
rodiče alespoň vyučování němčiny, což již nebylo tak nebezpečné a vyučovala ji, za naturální 
odměnu (potraviny), paní Rosenfeldová. Vzpomínám si, když jsem jako třináctiletý kluk jim přinesl
před vánocemi v 1941 roce chléb, koláče a další jídlo a důvěrně jsem sděloval paní Rosenfeldové, 
že generál Sikorski byl v Moskvě a že se Stalinem pili „Bruderschaft“, jak se chudák velmi bála a 
ohlížela, zda nás někdo neslyší.
          Moško Schwarz byl velice šikovný a nadaný obchodník. Když se oženil, přestěhoval se do 
Kovelu. V roce 1942, když vyvrcholilo pronásledování Židů, domluvil se s Čechem Václavem 
Maškem o ukrytí celé rodiny. Mašek bydlel na samotě s bratry a rodiči. Proto se zdálo, že nehrozí 
nebezpečí prozrazení. Ve své stodole udělal úkryt a tam se celá rodina Schwarzova nastěhovala a 
všechny cenné věci nechala ve svém bytě v Kovelu. Aby se za pomoc alespoň částečně odvděčil, 
nabídl Schwarz Maškovi, aby si přivezl z jeho bytu v Kovelu hodiny. Neuvážili, co dělají, a to se 
stalo osudným! Lidem, kteří se do bytu Schwarzových s jejich svolením nastěhovali, se prý velmi 
nelíbilo, že by měli tyto hodiny odevzdat. Věc nahlásili ukrajinské policii, která Maška sledovala a 
brzy ukryté ve stodole objevila. Moško musel pod okny Maškovic kuchyně vykopat hrob, všichni se
museli svléci, lehnout do jámy a tak je zastřelili. Věci zastřelených si policie rozdělila ihned na 
místě. V. Maška vzali s sebou na policejní stanici do Kupičova a tam ho strašně, nemilosrdně 
zmlátili, že byl doslova celý černý. Od jisté smrti ho zachránil dobrý soused Ukrajinec Jovko, který 
poradil, a snad i pomohl, aby Maškoví dali policii pořádný úplatek: mouku, slaninu, a hlavně 
samohonku. Václav Mašek vše přežil a ještě bojoval v 1. čs. armádním sboru. 
    Také rodinám Berko Katze a Süsse, celkem sedmi lidem, se podařilo projít obklíčením. Bohužel 
v jejich nedostatečném úkrytu je objevili dva místní slídilové, jeden se jmenoval Hric. To se stalo v 
době, kdy se konala hromadná poprava na Sušibabě a vyvrhelové měli v úmyslu obě rodiny 
dopravit na popraviště. Cestou si to rozmysleli, a když jim došly náboje, tak ty nešťastníky ubili 
kyji. O věci se na místě rozdělili.    Blízko obce Sušibaba měl vodní mlýn Čech Václav Houžvic. 
Jelikož to byla rodina, která se snažila žít skutečným křesťanským životem, pronásledovaní 
nešťastníci u ní nacházeli vždy útulek. V době vraždění Židů se tento mlýn stal útočištěm a 
přestupnou stanicí v odchodu do hlubších lesů. Právě se tam schovávala rodina Moťky, syna řezníka
z Ozeran, když se mlýn stal středem pozornosti některých Ukrajinců. Rodina Moťkova se proto 
musela přemístit do lesů. Před odchodem Moťko přinesl V. Houžvicovi pytlík zlata, asi 2 kg, aby si 
jej vzal za to, že jim pomáhal. Pan Houžvic mu řekl, že je to od něho velice hezké, ale že on, Moťko
ještě neví, co ho čeká, ať si to zlato ponechá na horší časy. On že mu pomáhal z křesťanské lásky a 
nikoliv  z touhy po odměně. Rozešli se a k dalšímu setkání došlo až v roce 1944. Ale za jakých 
okolností!  
    V prostoru Kupičova působila 27. Volyńská dywizija Armii Krajowej a její oddíly pomohly 
ubránit Kupičov proti ozbrojeným masovým útokům banderovců. Když divize před postupující 
Rudou armádou odcházela dále na západ, kupičovští polské vojáky s povděkem vyprovázeli a také 
Anička Houžvicová se svojí kamarádkou se jely rozloučit a vyprovodit „své chlapce“. Pro ochranu 



při zpáteční cestě jim polští vojáci dali s sebou pušku a dalekohled. Děvčata obě věci ukryla do 
slámy ve voze. Mezi tím Rudá armáda postoupila a sovětští vojáci při prohlídce vozu, přijíždějícího
ze západu skrýš objevili. „Špionky“ zatkli a přivedli na stanoviště kontrarozvědky, které bylo právě 
ve mlýně Houžvicových. Houžvicovi nesměli s dcerou ani promluvit a sovětský důstojník jim 
sdělil, aby děvčatům připravili teplé ošacení a jídlo, že budou převezeny do vězení v Lucku! V této 
atmosféře nářku a bolu se objevil Moťko, který kdysi dával V. Houžvicovi zmíněné zlato. Byl 
šťasný, že přežil, a tak jen zářil. Když mu řekli co se děje, ihned šel za důstojníkem a ptal se, jak 
mohli zatknout Aničku Houžvicovou, která tolika lidem pomohla, včetně  jeho rodiny. Načež se ho 
důstojník zeptal: „A skoľko ty dal jemu zolota“? (Kolikpak jsi mu dal zlata?). Moško mu vyprávěl 
celý příběh a tím Aničku zachránil od „Gulagu“, a možná i smrti.
     Kupičovský šámes Fischl byl velice chudý člověk. Měli jednu dceru jménem Libuške. Také jeho 
rodině se podařilo utéci. Ale jak dlouho mohou žít lidé bez přístřešku v křovinách a hlavně bez 
potravy? Nejdříve vyšel on. Chytili ho ukrajinští pochopové a zabili ho. Když se dlouho nevracel, 
šla matka. Také ji chytili a zabili přibližně na stejném místě. Dlouho lidé vídávali na té cestě  
krvavou skvrnu. Malé děvčátko vyšlo z úkrytu hledat rodiče. Potkal je slídil, policista Daniljuk, a 
ptal se, kam jde. Děvčátko odpovědělo, že jde hledat maminku a tatínka. On na to: „Pojď já tě svezu
a pošlu za nimi“. Vzal děvče na kolo, odvezl do cihelny Zápotockých a tam je bezcitně zastřelil.     
Áron Barenholz obchodoval se dřevem. Litynský les polského šlechtice Stefana Sumovského znal 
lépe než jeho pán. Áron si již v předstihu vybudoval úkryty na těch nejbezpečnějších místech. 
Ukrýval se tam on s manželkou a dvěma malými chlapci, rodina Jankla Langra, čtyři dospělé osoby 
a vnuk, malý Šlojmele. Byli tam ještě i další Židé. Dlouho je jeden z těch ukrajinských zločinců 
vyhledával, doslova jako čmuchavý pes. Nakonec se mu to podařilo a ukrajinští policisté obklíčili 
úkryt. Venku na úkrytu stál ten chlapeček Šlojmele. Najednou nikdo z těch katanů nemohl vystřelit, 
snad se v nich hnulo svědomí. Nakonec to provedl největší ničema, všemi opovrhovaný. Na 
poplach způsobený část Židů vyběhla z krytu a ti se většinou zachránili. Mezi zachráněnými byl 
Mojše Langer a manželka Árona Barenholze se dvěma syny. Říkalo se, že tehdy postříleli asi 13 
lidí.
     Život šel dál, utrpení a strádání bylo stále více a více, ale nakonec přišla fronta a osvobození 
sovětskými partyzány. Zachránění Židé vyšli z úkrytů a také paní Barenholzová s dětmi. Jak tak šli 
po Kupičově, potkali jednoho z těch lotrů, kteří je stříleli. Jmenoval se Kuchar a na nohou měl 
holinky pana Barenholze. To se ví, že ihned ztropili „givalt“ a bezpečnostní služba sovětské 
partyzánské jednotky jej zatkla. Po celonočním výslechu byl nad ním vynesen rozsudek, a také 
ihned vykonán. Paní Barenholzovou potkali moji bratři v padesátých letech v USA. Velice hezky 
vzpomínala na život prožitý mezi kupičovskými Čechy.
    Ze sousedovy rodiny Davida Brena se zachránil pouze syn Šlojme. Zahynuli: David Bren, jeho 
manželka, dcery Rivke, Bruške a provdaná Málke s manželem Šulimem Silberfarbem a malou 
dcerkou Chánele, manželka Šlojmy s malým Monělem a dcerkou. Šlojmovi se podařilo utéci a 
schovat se v Litynském lese. Jemu a ostatním pronásledovaným pomáhal celý Kupičov, snad s 
výjimkou těch, kteří bydleli blízko úřadů. Všichni věděli, co jim hrozí, a přesto pomáhali. K nám 
chodil pravidelně Šloma Bren a někdy také Mojše Langer. Šlojme přicházel podle situace, třeba 
vždy za 14 dnů. Jelikož to bylo do lesa poměrně daleko a z lesa museli vycházet za pozdního 
večera, přespávali tito odvážlivci v určité stodole a druhou noc šli zpět. Prvně k nám přišel Šlojme 
třetí den po masakru u Sušibaby. Byl pozdní večer, už jsme šli spát a najednou se ozvalo klepání na 
okno. Otec se zeptal, kdo je to, a tázaný odpověděl: „To jsem já, Šlojme. Prosím Vás pane Kytl 
otevřete“. Bylo to těžké rozhodování, ale neotevřít bylo proti všem lidským zásadám. Sesedli jsme 
se na podlaze, aby nás nebylo vidět, kdyby šel někdo kolem. Šlojme ještě nevěděl, co se stalo s 
rodinou, a tak jsme mu vše vyprávěli. Tehdy prohlásil, že se jen tak chytnout nenechá. Tehdy jsme 
mu dali kromě jídla také zápalky. V té době byly zápalky a kamínky do zapalovače neocenitelné. Ty
jsme si podomácku vyrobit nemohli, mnoho jiných věcí jsme se v nouzi vyrábět naučili. Tak začaly 
pravidelné návštěvy, s nimi spojená pomoc, ale také nebezpečí ztráty života. Jednou Šlojme 
poprosil bratra Jaroslava, aby mu dal opravit boty. Bratr je vzal k ševci Bohuslavu Žitnému. Ten se 
jen na ně podíval a řekl, že to jsou boty Šlojmy Duvidového. Samozřejmě nic neprozradil. Co nikdy



nevymizí z mé paměti je, jak jednou Šlojme přišel unavený a zničený, více než kdy jindy. Tatínek se
hrozně bál, protože teror se neustále stupňoval. Odešel z domova se slovy: „Ať už to tady třeba 
zapálí“. Bratr také odešel něco pro Šlojmu vyřizovat a v domě jsme zůstali tři: Šlojme, sestřenice 
Věra Urbanová a já. Ztlumili jsme světlo a krmili jsme Šlojmu. Dnes je to neuvěřitelné, že snědl 
třičtvrtě bochníku chleba a vypil tři litry bílé kávy. Šlojme byl stále odvážnější, až jsme ho museli 
napomínat. Například se u nás dralo peří, místnost plná děvčat a ženských a najednou se ve dveřích 
objevil Šlojme. Vše dopadlo dobře proto, že jsme tam byli sami Češi. Odvážnému Šlojmovi štěstí 
přálo a on přežil. Zda ještě žije, nevíme.
    Jednou v sobotu večer jsem se v kuchyni myl a dveře ven byly otevřené. Najednou se za mnou 
ozvalo: „Dobrý večír“. Velice jsem se lekl. Ohlédnu se a on tam stál Mojše Langer. Já jsem se na 
nic jiného nezmohl, než že jsem řekl: „Mojše, vítám tě“. Tenkrát chtěl hlavně mléko pro malého 
synovce Šlojmele. Maminka mu dala nejen mléko a buchty, ale přidala něco navíc. S Mojšem jsem 
se sešel na podzim roku 1944. Byl tehdy přísedícím u oblastního soudu v Lucku.
     Kdo také nesmí být zapomenut, je rodina Árona Kagana. Tento pán, majitel lékárny, byl velice 
dobrý a solidní člověk. Dokud byl svobodný tak mu trejf nevadilo a chutnal mu i chléb se sádlem a 
škvarky. Když si vzal za ženu Srůlovic Chuminku, žil život ortodoxního, všemi váženého žida. Měli
syna Mošku a dceru Bejlu, ale té se říkalo Duňa, ale čistěji Kaganovic Dunička. Moško vystudoval 
konzervatoř a byl výborný muzikant, hrál s českými muzikanty v kvartetu a kamarádil se s českými 
kluky. Dunička vystudovala univerzitu ve Lvově a po ukončení studií, od roku 1939 vyučovala ve 
zdejší škole ruštinu a byla naší třídní. Byla to mezi učiteli zvláštní osobnost. Vždy hezky oblečena, 
upravená a perfektně nalíčená. K žákům měla velice dobrý vztah. Mně otevřela svět, naučila mě, 
jak se mám učit a mít touhu po poznání. Jak jsem předtím chodil do školy nerad, tak pod jejím 
vlivem jsem se postupně začal na školu a vyučování těšit. Starý pan Kagan, bělovlasý s bílou 
bradkou, mluvící dobře česky, měl pro nás děti vždycky dobré slovo. Ptával se nás zda umíme 
zdravit, jestli posloucháme rodiče a jestli jim také pomáháme. V době vyvražďování Židů byli 
Kaganovi odstěhovaní a zůstala pouze Dunička. Ta se již dříve vdala, za manžela měla Žida z 
centrálního Polska, povoláním byl veterinář. Při likvidaci kupičovských Židů se také dostali do 
ghetta a skončili sebevraždou. Vedle ghetta bylo jezero, do kterého vešli, a tam si podřezali žíly.     
Polák, Czesław Sokołowski, byl v letech 1939-1942 hajným v Litynském lese. Při jedné pochůzce 
ho zastavila trojice neznámých lidí. Ihned poznal, že to jsou Židé. Prosili, aby jim dal něco k jídlu. 
Dal jim svoji svačinu a domluvili se o styku. Rozhodně nechtěl přímý styk. Jídlo jim přinášel na 
určité dohodnuté místo. Vše probíhalo nějakou dobu na tehdejší poměry  hladce, ale spolupráce 
byla nečekaným způsobem přerušena. Do práce u hajného nastoupil mladý ukrajinský chlapec 
Kolja, syn popa, známý v okolí jako velice milý a inteligentní mladík. Snažil se rychle poznat les, a 
proto po něm stále brouzdal. Jednou přiběhl za panem Sokołowskim a hlásil mu, že se mu podařilo 
zastřelit tři Židy. Pan Sokołowski dělal velice překvapeného a požádal, aby mu je ukázal.  
Samozřejmě to byli ti lidé, kterým on pomáhal.  
 
Maštov,  nedatováno

   
 Poznámka v roce 2002. Kupičovští rodáci příkladně a dlouhodobě udržují tradice své rodné obce. 
Organizují zájezdy do Kupičova  a v roce 2002 zde odhalili na chrámu pamětní desku. 

Výčet jejich aktivit a zasloužilých dobrovolníků by byl velmi dlouhý. V Krásném Dvoře, svém 
„středisku“ ve vlasti pořádají zpravidla každoroční setkání. Dne 4. května 2002, se setkání 
zúčastnilo přes 200 rodáků a bylo  zvlášť slavnostní, protože na tento rok připadlo více významných
výročí, včetně šedesátého výročí tragedie kupičovských Židů. Na pozvání pořadatelů přijelo z 
Izraele a USA celkem sedm zachráněných a jejich potomků. Největším překvapením byl snad 
Ruven Barenholtz, který se nejen dobře dohovořil česky a rusky, ale zazpíval i několik českých 
písniček, které mu jako dítěti zpívala jeho maminka, aby ho ve skrýši zabavila. Pořadatele pak hosty



překvapili tím, že na výstavce, kterou pro setkání připravili byly nejdůležitější texty napsány také v 
jazyku ivrid. 

 Podle periodické publikace Kupičovský hlasatel, ročník VI, číslo 25, červen 2002. Vydává Dr. 
Miloslava Žáková.  
 
 


