ZVEZDE BREZ NEBES
Otroci v času holokavsta
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OTROCI V ČASU
HOLOKAVSTA
V času holokavsta so judovske skupnosti
prestajale krute pretrese, doživljale
strahotne socialne in družinske zlome.
Otrokom, ki so živeli v teh okoliščinah,
se je v prvi vrsti porušil vsakdanji red, ki
so ga bili vajeni. Ko so se bili prisiljeni
preseliti v gete, so se njihove tegobe
še pomnožile, saj so se tam soočili še
s prenaseljenostjo, lakoto, nalezljivimi
boleznimi, ustrahovanjem in nasiljem.
Zelo hitro so se morali privaditi na nove
težke razmere, ob tem pa so številni
posledično postali kar »odrasli otroci«.
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Tisti, ki so bili na silo ločeni od družin, ker

Dekle v getu, geto Kovno [Kaunas], 1941–1944

so jih skrili ali odpeljali v koncentracijska

Jacob Lipschitz (1903–1945)

taborišča, so se morali spopasti še
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z bremenom preživetja brez staršev.
Otroštvo je bilo zanje izgubljeno.
Kljub

grozljivim

okoliščinam
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življenjskim razmeram, v katere so bili
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Iz zbirk Yad Vashema

pahnjeni, so se ti otroci vseeno predajali

domišljijski igri, risali so in pisali, izražali
upanje, sanje in strahove.

Z izborom otroških risb, pesmi, pisem
in igrač ponuja ta razstava ganljiv in
navdihujoč vpogled v življenje judovskih
otrok iz obdobja holokavsta. Ta prikaz
optimizma, pozitivnosti, ustvarjalnosti
in domišljije razkriva izjemno zmožnost
otrok, da se oklepajo življenjske sile,
čeprav so živeli v nepredstavljivih
okoliščinah.
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Rosa Wurman-Wolf, otroški
dom v Wezembeeku, Belgija,
med vojno
Iz zbirk Yad Vashema

Rosa je bila stara dve leti,
ko so njene starše deportirali
v uničevalno taborišče
Auschwitz-Birkenau.
Deklica je holokavst preživela.

Otroci v vrsti za hrano, geto Litzmannstadt [Lodž], Poljska
Jüdisches Museum Frankfurt, foto: Walter Genewein

ŠOA – HOLOKAVST
Holokavst (šoa) je bil popoln in sistematičen genocid brez primere, ki so ga zakrivile nacistična
Nemčija in njene kolaborantke z namenom, popolnoma uničiti in z obličja sveta izbrisati judovsko
prebivalstvo, kulturo in tradicijo. Osnovno gonilo holokavsta je bila nacistična antisemitska
rasistična ideologija. V letih od 1933 do 1941 je nacistična Nemčija izvajala politiko intenzivnega
preganjanja, s katero je Judom odvzela pravice in lastnino, kasneje pa jih je označila in jih
naselila v getih, zaprtih in zelo gosto naseljenih območjih nekaterih mest pod svojo upravo.
Do konca leta 1941 se je ta politika razvila v obširno in sistematično operacijo, ki so jo nacisti
imenovali »dokončna rešitev judovskega vprašanja«. Ta politika je uživala široko podporo v
Nemčiji in v velikem delu evropske celine.
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Nacistična Nemčija je Jude v Evropi in kasneje po vsem svetu obsodila na popolno uničenje.
Poleg množičnega uničenja milijonov Judov, ki so bili ustreljeni, so milijone Judov iz vse Evrope
zbrali in jih s tovornimi vagoni deportirali v uničevalna taborišča – v industrijske zgradbe ter jih
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zadušili s plinom.
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Do konca druge svetovne vojne leta 1945 je bilo ubitih okoli šest milijonov Judov, med njimi
okrog milijon in pol otrok.
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Le majhen delež judovskih otrok je holokavst preživel.

Yad Vashem je bil ustanovljen leta 1953 kot svetovni center za spominjanje na holokavst, njegovo dokumentiranje
in raziskovanje ter izobraževanje o njem. Kot judovski živi spomenik holokavstu Yad Vashem ohranja spomin na
preteklost in obenem prenaša njegov pomen prihodnjim generacijam.
Ta razstava je priredba razstave »Stars Without a Heaven: Children in the Holocaust« kuratorke Yehudit Inbar, ki je
bila postavljena v Yad Vashemu.
Razstavo je pripravil: Traveling Exhibitions Department, Museum Division, Yad Vashem
Grafična podoba: Information Technology Division, Yad Vashem

DRUŽINA
»V getu sem tekal
naokoli skupaj z drugimi
otroki, ki so iskali hrano,
jo kradli; kopali smo
pod obzidjem. Bili smo
otroci. Niso me ujeli. In
tako sem nosil hrano
domov. To je bilo moje
otroštvo.«

Šestletni dvojčiči Yehudit in Leah Czengery, Romunija, 1943
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, ZDA

Yosef (Alterwein) Tirosh
»Vsi se naju spominjajo, midve pa se ne spominjava nikogar …
Mama ni bila vedno z nama, a imeli sva druga drugo in dovolj
je bilo že to, da sva se držali za roke.«
Yehudit in Leah Czengery

Leta 1944 so Yehudit in Leah Czengery z mamo Rosi deportirali
v uničevalno taborišče Auschwitz-Birkenau. Deklici, ki ju je
dr. Mengele označil za »čudoviti dvojčici«, so odpeljali naravnost
v njegov eksperimentalni blok. Rosi se je večkrat skrivaj zmuznila
k njima in ju hranila s kruhom, ki ji ga je uspelo dobiti. Po vojni so se
hčerki in mama ponovno srečale z očetom, ki je prav tako preživel.
Dvojčici sta bili edini od otrok te razširjene družine, ki sta preživeli.
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Obdobje holokavsta je bil čas, ko so razpadale družine, uničeni so bili viri varnosti in podpore,
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ki so jih starši že od nekdaj zagotavljali svojim otrokom. Resničnost je od vsakega judovskega
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otroka zahtevala, da si ustvari svoj lastni svet: krhko ravnovesje med novo resničnostjo, ki jim
je bila vsiljena, omejenimi zmožnostmi staršev, da bi jim nudili podporo, ter lastnimi močmi, s
katerimi so se soočali s številnimi izzivi, pred katerimi so se znašli.
V vojnih letih so bili mnogi otroci nenadoma sami odgovorni za lastno usodo in hkrati za usode
svojih staršev, sorojencev in članov razširjene družine. Številni so morali delati, da bi pomagali
preživljati svoje bližnje. Nekateri so bili dovolj iznajdljivi in pogumni, da so tihotapili hrano in so
se sami tako zelo izpostavljali, spet drugi so bili prisiljeni krasti.
V tem času so bili družinski člani pogosto ločeni. Starši ali sorojenci so bili deportirani ali
umorjeni. Nekateri otroci so ostali sami, prisiljeni zanašati se na svoj instinkt, če so hoteli
preživeti. Ob teh prisilnih ločitvah jim ni preostalo drugega, kot da so postali popolnoma
samostojni in v celoti odgovorni za lastno preživetje.
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DRUŽINA
SOROJENCI
EVA SILBERSTEIN, ROJ. 1929, BRATISLAVA, ČEŠKOSLOVAŠKA
VERA SILBERSTEIN, ROJ. 1931, BRATISLAVA, ČEŠKOSLOVAŠKA
[DANES NA SLOVAŠKEM]

»Prispeli smo v Auschwitz-Birkenau …
V ušesih so mi odzvanjale mamine besede:
da sem jaz starejša sestra in moram nanjo
[na Vero] paziti vedno in povsod. Potem pa
smo stali pred nekim moškim, ki je meni
pokazal, naj grem desno, sestri pa, naj gre
levo … Brez nje se nisem premaknila niti za
milimeter. Težko je shajala z mano in jaz
sem se mučila z njo. Vprašala sem ga: ‘Ali
lahko ostanem tu s svojo sestro?’ On pa je
odvrnil: ‘Ne, ona mora v šolo, ti pa moraš
delati.’ Obrnila se je k meni in mi rekla: ‘Vidiš?’
V trenutku se je odtrgala od mene in stekla.
Srečna je tekla stran.«
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Vera in Eva Silberstein, Bratislava, Češkoslovaška, 1939

Eva (Silberstein) Grinstone

T
O

Tik preden so likvidirali bratislavski geto, je

Elizabeth Silberstein uspelo urediti skrivališče
za hčeri Vero (13) in Evo (15), sama pa se je
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skrivala drugje. Ker je deklici nekdo izdal, so ju
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deportirali v uničevalno taborišče AuschwitzBirkenau. Tam so ju ločili – ena je preživela,
druga umrla. Vero so poslali v plinsko celico,
Evo pa na prisilno delo in je preživela.
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Risbe, ki jih je Vera Silberstein ustvarila v Bratislavi leta
1943, preden so jo deportirali v Auschwitz-Birkenau in ubili.
Vera je hrepenenje po tem, da bi šla v Erec Izrael [Palestina
pod britanskim mandatom], izrazila tako, da je avtoportret
umestila na skupinsko risbo pionirk, pripadnic judovske otroške
organizacije v tej deželi, ki jo je narisala po domišljiji.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Eve (Silberstein) Grinstone, Cremorne, Novi Južni Wales, Avstralija

DRUŽINA
LOČITEV
CHANA HOFFMANN, ROJ. 1934, SUCHA, POLJSKA

»Tisto jutro, preden je mama odšla, mi je
gospa Hacusz v sobo prinesla zajtrk in veliko
posodo z vodo, da bi se umila. Potem pa …
Mama me je hotela še objeti, preden bi se
ločili. Hotela me je poljubiti ... Njen odhod sem
dojemala kot izdajo. Mama je rekla gospe
Hacusz: ‘Skrbi zanjo namesto mene. Ko bo
vsega konec, bom spet prišla ponjo.’ Gospa
Hacusz je mami dala ruto, da bi bila videti
kot kmetica. Jaz pa sem stala pri kuhinjskem
oknu in gledala mamo z ruto na glavi, ki je
odhajala, se vedno bolj oddaljevala. In srce mi
je počilo.«
Chana (Hoffmann) Aloni
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Chana Hoffmann z mamo Regino (levo) pred vojno

Regini Hoffmann je uspelo pobegniti iz geta
Chrzanów. S sabo je odpeljala tudi svojo edino
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hčer, devetletno Chano. Uspelo se jima je
prebiti do domovanja gospe Hacusz, ki je bila
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nekoč njihova perica. Regina je gospo Hacusz
prosila, naj do konca vojne skrbi za Chano, ona
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pa se bo poskušala prebiti do geta Sosnowiec.
Gospa Hacusz se je strinjala in Regina se je
morala posloviti od svoje hčerke. Kasneje je bila
umorjena v uničevalnem taborišču AuschwitzBirkenau.

Spalna srajčka, ki jo je Regina med vojno sešila za Chano.
Na njej je izvezeno njeno dekliško ime – Regina Buchnik.
Spalna srajčka je bila edina stvar, ki je Chani ostala kot
spomin na mamo.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Chane (Hoffmann) Aloni, Bnei Brak, Izrael

»V sobi sem bila sama. Tako zelo sem pogrešala mamo …
Oblečeno sem imela spalno srajčko, ki mi jo je sešila in izvezla
mama. Kasneje sem bila vesela, da sem jo imela na sebi.
Z mano je ostala vse do danes in je edina stvar, ki jo imam
v spomin na mamo.«
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KDO S E M ?
»Kaj je bolj pomembno?
Identiteta, s katero sem
se rodila, ali to, kar čutim
danes?«
Sara (Warszawiak) Avinun

Huguette in Micheline Mosieznik nastopata v božični predstavi
v francoskem samostanu, v katerem sta bili skriti.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Miriam (Micheline Mosieznik) Hochstein, Tel Aviv, Izrael,
in Huguette (Mosieznik) Ramon, Holon, Izrael

Krščanski molitvenik in slike svetnikov, ki jih je Irena
(Sara Warszawiak) hranila na domu staršev svojih
posvojiteljev Jana in Julie Pilch.

Ko so se začele deportacije Judov v Franciji, so Micheline
Mosieznik in njeno sestro Huguette selili iz enega skrivališča
v drugo, dokler ju mama ni odpeljala v samostansko sirotišnico.
Tam sta bili deležni stroge katoliške vzgoje in izobraževanja
ter sta sodelovali pri vseh krščanskih obredih. Po vojni je mami
vodstvo samostana uspelo prepričati, da so ji hčerki vrnili.

Iz zbirk Yad Vashema, dar Sare (Warszawiak) Avinun, Kfar Saba, Izrael
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Ob koncu druge svetovne vojne je ostalo živih le malo judovskih otrok. Nekateri so preživeli, ker
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so uporabljali lažno identiteto, ko so kot kristjani živeli pri krščanskih družinah ali v samostanih.
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Nekateri so spoznali, da biti Jud pomeni smrt. Ko se je vojna končala, mnogi niso hoteli opustiti
nejudovske identitete, ki so jo imeli med vojno, oziroma se niso hoteli vrniti k svojim judovskim
koreninam. Dogajalo se je celo, da so preživeli sorodniki prišli po otroke, ki so med vojno živeli pri
družinah gostiteljicah, a otroci niso hoteli oditi z njimi. Številni otroci, katerih starši so bili ubiti, niso
poznali niti svojega pravega imena niti imen staršev, rojstnega kraja ali datuma rojstva.
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KDO S E M ?
TEŽAVNO VRAČANJE K
JUDOVSKIM KORENINAM
MARTA WINTER, ROJ. 1935, CZORTKÓW, POLJSKA
[DANES ČORTKÍV V UKRAJINI]

»Marto sem izbrisala. V celoti sem bila Krysia.«
Marta (Winter) Goren

Ko je bila Marta Winter stara osem let, jo je
mama iz geta Czortków v »arijski« del Varšave
pretihotapila z lažnimi dokumenti, na katerih
je imela identiteto Kristyne (Krysie) Griniewicz.
Pustila jo je pri Josefu Szulcu, družinskem
prijatelju. V času poljske vstaje je bila družina
Szulc prisiljena zapustiti svoj dom. Marto in
varuško družine Szulc, gospo Czaplinsko, so
poslali v koncentracijsko taborišče. Tam sta
preživeli in se po vojni vrnili v Varšavo. Martin
dedek in stric sta Marto našla in sta prišla
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ponjo, da bi jo odpeljala s sabo. Toda Marta,
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Marta, med vojno

»V otroškem domu … tam sem slišala za kibuc in sanje, da bi v
deželi Izrael ustanovili judovsko državo. Sčasoma mi je postala
misel, da sem Judinja in da bom skupaj s prijatelji odšla v
Erec Izrael, bolj domača. A še vedno mi je bilo ime Krysia.«

ki je medtem postala predana kristjanka, se
je odločno uprla, da bi odšla z njima in spet

N

zaživela s preživelimi člani svoje družine.
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Kljub upiranju so Marto odpeljali v dedkovo
hišo. Še naprej je ohranjala krščansko vero.
Kasneje so jo poslali v judovski otroški dom,
skupaj z drugimi otroki pa je nato emigrirala v
Erec Izrael [dežela Izrael; heb. ime za Palestino
pod britanskim mandatom].

Obesek, ki ga je nosila Marta. Na njem je upodobljena
Marija z Jezusom.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Marte (Winter) Goren, Rehovot, Izrael
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KDO S E M ?
PONOVNA ZDRUŽITEV Z DRUŽINO
EVA WALTER, ROJ. 1935, BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA

»Odkar sem odrasla, mi je bilo vedno žal, da se
je [mama] vrnila in ni umrla kot večina mater
(težke, grozne besede), a dovolite, da pojasnim.
Če bi umrla ‘tam’, bi ji bilo prihranjenih 10 dni
trpljenja, ki ga je doživljala po vrnitvi domov.
Res me je videla, svojo edino hčer ..., a hkrati je
videla tudi moj strah.
Jaz sama sem bila takrat 10-letna deklica, ki se
je je spominjala táke, kot je pred devetimi meseci
odšla, ne táke, kot jo je videla ob vrnitvi. Ko se
je vrnila, je je bila sama kost in koža. Brez las,
nezmožna stati pokonci … in nisem se ji upala
približati, jo objeti ali poljubiti.«
Dvora Peleg (Eva Walter)
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Eva Walter z mamo Ilono, pred vojno
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Leta 1943 so Evinega očeta poslali na prisilno

delo. Oktobra 1944, približno šest mesecev
po nacistični invaziji na Madžarsko, so njeno
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mamo Ilono deportirali v koncentracijsko
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taborišče Bergen-Belsen. Eva je v Budimpešti
ostala sama. K sebi so jo vzeli sorodniki in
skrbeli zanjo. Kmalu zatem so postali ujetniki
geta v Budimpešti. Preživeli so in dočakali
osvoboditev.
Ilono so iz taborišča Bergen-Belsen izpustili, a je
bila okužena s tifusom, ki je že močno napredoval,
pa tudi fizično je bila zelo šibka. Na robu smrti
je vztrajala, da se bo vrnila v Budimpešto, da bi
pred smrtjo videla hčerko in moža.
Ilona je umrla kmalu potem, ko se je ponovno
srečala s hčerko Evo. Ni pa ji uspelo, da bi spet
videla moža, ki je prav tako preživel taborišče.
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Robec z izvezenima inicialkama »I. W.« [Ilona Walter],
ki ga je Eva obdržala, potem ko so mamo deportirali
v koncentracijsko taborišče Bergen-Belsen.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Dvore Peleg (Eva Walter), Kiryat Tivon, Izrael

IGRA
»So si lahko predstavljali, da sem se,
potem ko sem enkrat na begu izgubila
medvedka, igrala s sponkami za lase?
Vsaka sponka, navaden ukrivljen kos
kovine, je postala punčka. Škatlice od
vžigalic so postale postelje … Kadar smo
imeli sveče, sem žvečila svinjsko mast,
dokler se ni zmehčala, da sem lahko iz
nje oblikovala kuhinjske pripomočke,
majhne skodelice, krožnike …
Moji prsti, včasih z narisanimi obrazi,
so postali moje lutke in to je bilo dovolj.«
Ruth (Yurgrau) Lavie
Tkalni navitek, ki je postal igrača
Daniela Ehrenkrantza, ko se je
skupaj s sestro Lisette skrival
pri varuški v Franciji. Daniel ga
je obdržal še v vseh nadaljnjih
skrivališčih ves čas vojne.
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Iz zbirk Yad Vashema, dar Lisette
Ehrenkrantz Galel, Ramat Hasharon, Izrael
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Morda se zdi, da se igra in holokavst izključujeta.
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Če je v običajnih okoliščinah igra odraz domišljije in ustvarjalnosti otrok, ki jim omogoča, da
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zgradijo svet, v katerem oni sami postavljajo pravila, potem je bila igra v času holokavsta za
otroke neka tolažba in obenem sredstvo za čustveno preživetje – bila je rešilna bilka.
Igre, ki so se jih otroci igrali v obdobju holokavsta, so pridobili na različne načine. To so bile
igre, ki so jih vzeli s sabo, ko so jih pregnali od doma. Ali pa tiste, ki so jih posebej zanje naredili
odrasli, s katerimi so živeli v skrivališčih, ali pa so jim jih priskrbeli rešitelji.
Otroci, ki so živeli v getih, so včasih našli igrače v zapuščenih domovih po akcijah [nem. ed.

Aktion: izraz za vojaško operacijo/delovanje, ki so ga nacisti uporabljali za izvedbo načrtovanega
preganjanja, predvsem pa uničevanja Judov], med katerimi so deportirali Jude. Tisti, ki že
narejenih igrač ali iger niso našli, so jih ustvarili sami iz materialov, ki so jih našli, in s tem izrazili
svoj talent in ustvarjalnost.
Tudi otroci, ki so bili prisiljeni v preživetje brez iger, so se igrali – v lastni domišljiji.
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IGRA
IGRE IN IGRAČE
HENRYK »YUREK« ORLOWSKI, ROJ. 1931, VARŠAVA, POLJSKA
KAZIMIERZ »KAZEK« ORLOWSKI, ROJ. 1933, VARŠAVA, POLJSKA

»Vsak od naju je v svoji vojski imel junake in
generale. Prvi, ki je prebral knjigo, je lahko
njenega junaka povabil v svojo vojsko. Moja
vojska je imela seveda najslavnejše junake.
Potem pa nama je mama nekoč povedala
zgodbo o Robinu Hoodu. Brat je skočil

Yurek Orlowski z bratom Kazekom ob prihodu v Erec Izrael

pokonci in Robina Hooda povabil v svojo
vojsko, preden sem ga lahko povabil jaz.
Od takrat naprej je bil Robin Hood general
v njegovi vojski; bil sem nemočen, na svojo
veliko žalost. V kleti gospe Mieleszke sem

»V šestih letih resnične vojne sva se igrala svojo vojno …
Ne glede na to, ali je bilo ponoči ali v temnem skrivališču, sva se
samo pogovarjala. Kaj jaz delam v svoji vojski in kaj brat v svoji.
Tiste dni, ko se nama ni bilo treba skrivati, sva izmenjaje po
dvanajst ur uprizarjala bitke in mirovniške igre po tleh cele
sobe, dokler se odrasli niso vrnili z dela.«

za naju zgradil palačo, v kateri sva živela z
ženama. Jaz sem bil Tarzan, poveljnik sveta,
brat pa je bil grenadir Richard.«
Uri Orlev (Henryk »Yurek« Orlowski)
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Henryk »Yurek« Orlowski in njegov mlajši brat

Kazimierz »Kazek« sta živela v Varšavi s staršema
Zofio in Maximilianom. Ko je izbruhnila vojna, je
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bil Maximilian vpoklican v poljsko vojsko. Zofia
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in otroka so se bili prisiljeni preseliti v varšavski
geto; Zofia je bila tam kasneje umorjena.
Skrb za fanta je prevzela njuna teta Stefania
Rosenzweig. Poslala ju je v skrivališče, kasneje
pa jim je priskrbela »certifikate« (vizume),
s katerimi bi lahko emigrirali v Erec Izrael
[Palestina pod britanskim mandatom]. Ko so
jih ujeli, so zaradi teh dokumentov za naciste
postali potencialno koristni za namen programa
izmenjave ujetnikov, zato so jih poslali v posebni
del koncentracijskega taborišča Bergen-Belsen,
v katerem so bile življenjske razmere boljše kot
v preostalih delih taborišča. Vsi trije so preživeli.
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Yurek in Kazek Orlowski sta dneve v resnici pogosto
preživljala sama pri igri z igračami vojaki, ki sta jih izdelala
iz koščkov papirja, lesa ali česa drugega, kar je pač bilo na
voljo. Njuni vojaki so se »borili« v utrdbah, ki sta jih fanta
zgradila iz materialov, ki so jima prišli pod roke.
Ko sta bila zaprta v taborišču Bergen-Belsen, jima je nekaj
vojakov uspelo dobiti od fanta, ki je bil tam. Po osvoboditvi
so ju prepeljali v nemško mesto Hillersleben. Tam sta v
zapuščenih nemških domovih našla še več vojščakov, ki sta
jih dodala v svojo zbirko.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Urija Orleva, Jeruzalem, Izrael

IGRA
ZGODBE IN RISBE
NELLY MIESES, ROJ. 1935, LVOV, POLJSKA [DANES LVIV V UKRAJINI]

»‘Srečni dogodek’ je fantazijska otroška
zgodba, ‘Pepelka’ z zlobno mačeho. Nekega
dne je deklica pobegnila in našla palačo,
v kateri je živela lepa princesa. Princesa je
deklico povabila, naj ostane pri njej, in od tega
‘srečnega dogodka’ je deklica živela srečno do
konca svojih dni. Kulisa, pohištvo, klavir, klop,
vrata in modra soba so bili narisani po spominu
na naše stanovanje v Lvovu in življenje pred
vojno. Modra obleka je ‘prava’, narisana po
spominu na obleko, ki sem jo imela.«
Nelly (Mieses) Toll

Nelly Mieses si je dolge ure v skrivališču
krajšala z risanjem ilustracij za zgodbe, ki ji
jih je pripovedovala mama Rozia. V Nellyjinih
slikah se osebe iz maminih zgodb združujejo z
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jasnimi spomini na njeno predvojno življenje.

Y
P
O
C

Nelly in njena mama Rozia, Teplice, Češkoslovaška [danes v Češki
republiki], 1946
Z dovoljenjem Nelly Toll

V akvarelih je bil z igrivo paleto ustvarjen
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idealen, začaran svet, v katerem se otroci
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svobodno igrajo, in je nasprotje Nellyjinega
sveta ujetništva, omejenega na eno sobo in s
prepovedjo ustvarjanja hrupa, ki bi lahko razkril
njeno skrivališče. Nelly in Rozia sta preživeli, po
osvoboditvi Lvova pa sta izvedeli, da sta edini
preživeli iz svoje družine.

Nelly Toll, iz serije Zgodba: »Srečni dogodek«, 1943:
Mati in hči, gvaš in svinčnik na papirju
Pri klavirju, gvaš in svinčnik na papirju
Iz zbirk Yad Vashema, z dovoljenjem Nelly Toll
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OTROŠKO DELO
»V getu ni otrok – so le
majhni Judje … otroci v getu
morajo delati. Če ne delajo,
jim grozi, da jih bodo odtrgali
od staršev in poslali neznano
kam.«
Josef Zelkowicz

Otroci prevažajo voz z odplakami, geto Litzmannstadt, Poljska
Iz zbirk Yad Vashema

Otroško delovno potrdilo, geto Litzmannstadt, Poljska
Moniek Nelkenbaum, star deset let, vajenec v tovarni za predelavo kovin
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Iz zbirk Yad Vashema

V getu Litzmannstadt [Lodž] so otroci začeli delati, ko so
dopolnili deset let, včasih celo že prej. Prisiljeni so bili delati
v skoraj vseh delavnicah v getu; nekateri so prevzemali celo
delo odraslih, saj je bilo delo njihova »vstopnica v življenje«.
Dokazati so morali, da so potrebni, kajti tako so ostali živi.
Večino otrok iz geta Litzmannstadt so umorili.
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V času holokavsta so bili tudi judovski otroci primorani opravljati težaška dela, včasih skupaj z
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odraslimi. Delali so v getih, taboriščih in na drugih deloviščih. Nacisti so tiste, ki so delali,
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imeli za bolj pomembne in otroci so ponotranjili sporočilo, da delo pomeni življenje. Tako so otroci
prevzemali vsakršne naloge, ki so jim bile naložene, tudi najbolj garaško delo.
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OTROŠKO DELO
DELO
STEFAN COHN, ROJ. 1929, ZÜLLCHOW, NEMČIJA
[DANES ŻELECHOWA NA POLJSKEM]

»Kmalu sem postal delavec tako kot vsi drugi –
z ogromnimi lesenimi coklami, motiko in
smetišnico ter z majhno zmožnostjo za delo …«
Thomas Geve (Stefan Cohn)

Leta 1939 se je družina Cohn preselila v Berlin.
Ko so judovske šole zaprli, je bil Stefan primoran
delati na judovskem pokopališču. Stefana
in sestro Bertho so junija 1943 deportirali v
uničevalno

taborišče

Stefan Cohn (levo) z dvema prisilnima delavcema na judovskem
pokopališču Weissensee, Berlin, 1942
Z dovoljenjem Wernerja Jacobsohna, New York, ZDA

Auschwitz-Birkenau.

Bertho so umorili, Stefana pa poslali v tovarno,
v kateri so izdelovali zidake in zidali. Januarja
1945 so ga evakuirali in poslali na marš smrti v
Nemčijo. Aprila 1945 so ga osvobodile ameriške
sile. Takrat je narisal 79 risb, na katerih je
prikazano življenje v taboriščih.
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To, kar je rešilo življenje stotinam otrok (»šola« zidanja),
svinčnik, barvice in vodene barve na papirju
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Vsakodnevna rutina, svinčnik, barvice in vodene barve na papirju
Iz zbirk Yad Vashema, dar umetnika

OTROŠKO DELO
DELO
DANIEL CHANOCH, ROJ. 1933, KOVNO [DANES KAUNAS], LITVA

»Nemški častnik ... mi je uredil delo v kuhinji
Nemcev ... Bil sem visok fant in očitno sem
deloval zelo prijazno ... Mogoče sem ga
spominjal na njegovega sina, zato me je vzel
v kuhinjo SS-ovcev ... [Tudi] čevlje sem mu
poliral, čistil njegovo sobo, on pa mi je dal
najpomembnejšo stvar, ki je drugi otroci niso
dobili, to je bila uniforma zapornika.
Predstavljajte si ta ‘dosežek’. Dobil sem črtasto
uniformo. To je bil nekakšen statusni simbol,
ki je označeval, da si zadolžen za delo.«
Daniel Chanoch

Ko je bil julija 1944 geto Kovno [Kaunas] likvidiran,
so moške poslali v prisilno delovno taborišče
Kaufering pri Landsbergu na Lechu. Daniel
Chanoch je tam delal v uradu komandirja in v
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kuhinji. Kasneje so ga premestili v uničevalno
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Daniel Chanoch (levo) z bratom Urijem, ko sta se po vojni
ponovno srečala v Bologni, Italija, 1945

taborišče Auschwitz-Birkenau, v katerem pa je
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vlekel vozičke, naložene z osebnimi predmeti

žrtev. Januarja 1945 je bil poslan na marš smrti
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v koncentracijsko taborišče Mauthausen in od
tam v koncentracijsko taborišče Gunskirchen
v Nemčiji. Tam je maja 1945 končno dočakal
osvoboditev.

Zaporniške hlače, ki jih je podaril Daniel Chanoch.
Zaporniške hlače so bile v taboriščih izjemno
pomembne, saj so pomenile, da je zapornik, ki jih nosi,
delavec in ima kot tak pravico do življenja.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Daniela Chanocha, Karmei Yosef, Izrael
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IZOBRAŽEVANJE
»Moja edina tolažba v tem dolgem
temnem obdobju so bile knjige ...
Jadwiga [hči družine, ki ga je skrivala],
ki je obiskovala šolo, mi je vsak dan
menjala knjige v knjižnici ... Če ne bi
ves čas bral, bi brez dvoma postal
‘možgansko mrtev’ ali bi bilo še huje.
Ves čas sem bral knjige. Vsak dan
sem prebral novo knjigo. Kaj bi lahko
drugega počel na tistem plesnivem

Otroci se učijo v ilegalni šoli, geto Kovno, Litva
Iz zbirk Yad Vashema

podstrešju? Nenehno branje knjig je
bilo moja osnovna šola, srednja šola
in univerza.«

Judovsko vodstvo v Kovnu [Kaunas] je poskrbelo, da je otrokom
v getu omogočilo nadaljevanje šolanja in učenja o judovstvu kljub
številnim izzivom in omejitvam. Pouk je potekal v manjših skupinah
v ilegalnih šolah in tudi v zasebnih stanovanjih učiteljev. Otroci so z
veseljem obiskovali šolo in vzdrževali rutino.

Jakov Goldstein
Več kot dve leti je bil Jakov Goldstein skrit v ozkem prostoru na
podstrešju hiše družine, ki ga je skrivala.
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V obdobju holokavsta so si judovske organizacije, kljub težkim življenjskim razmeram in strogim
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omejitvam izobraževanja, prizadevale najti pedagoške rešitve za otroke v svojih skupnostih.
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Z vzpostavitvijo alternativnih izobraževalnih in socialnih sistemov, kot so bile knjižnice, otroška
gledališča, učilnice in likovni pouk, je bilo otrokom omogočeno organizirano izobraževanje, prenos
znanja o judovskih tradicijah in moralnih vrednotah. Ti okviri so v njihovem življenju igrali zelo
pomembno vlogo in jim dajali občutek stabilnosti.
Nekateri otroci, ki so živeli v skrivališčih, pa teh možnosti oziroma dostopa do izobraževalnih sistemov
niso imeli. Ti otroci so se učili iz knjig, ki so jim prišle pod roke, in od odraslih, s katerimi so se skrivali.
Mnogi otroci, ki so bili med holokavstom vpeti v dnevno bitko za preživetje, se sploh niso izobraževali.
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IZOBRAŽEVANJE
OTROŠKI DOMOVI
11. marec 1944

Dragi očka!
Lepo se igram s prijatelji in se dobro počutim.
Si ti dobro? Tretji od osmih sem v razredu.
Dobil sem 64,5 v računstvu. Učimo se pisanja,
slovnico, francosko zgodovino, geografijo in
naravo. Spim dobro. Če je zunaj lepo, gremo
vsako nedeljo in četrtek na sprehod. Obrili
so mi glavo. To pismo končujem z zvrhanim

Otroci plešejo v krogu v otroškem domu v Wezembeeku, Belgija
Iz zbirk Yad Vashema

košem poljubčkov
… 10000000000000000000000000000

Zastava, ki so jo vsak večer razvili med preverjanjem prisotnosti
v otroškem domu v Wezembeeku, Belgija

Tvoj sin, ki veliko misli nate, in tisoč

Iz zbirk Yad Vashema, dar Marie Blum-Albert, Bruselj, Belgija

poljubčkov mamici in očku
Pismo Georgieja Halperna, enega od otrok iz otroškega doma v Izieuju, očetu

Pred drugo svetovno vojno so otroški domovi
zagotavljali toplo okolje in poskrbeli za
izobraževalne potrebe sirot oziroma otrok,
za katere starši niso mogli skrbeti. Med
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holokavstom so ti domovi sprejeli tudi veliko
otrok brez spremstva, katerih starši so čez
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dan prisilno delali ali pa so bili deportirani v
taborišča.
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V Evropi je bilo veliko otroških domov. Samo
v varšavskem getu je v njih živelo od 30.000
od 100.000 otrok. Vzgojitelji v teh domovih so
bili mladim varovancem popolnoma predani in
so se trudili, da bi bilo njihovo življenje čim bolj
normalno. Kljub prizadevanjem, da bi preprečili
likvidacijo teh domov, so številne izpraznili,
otroke pa so skupaj z učitelji in skrbniki
deportirali v uničevalna taborišča.
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Pismo, ki ga je očetu napisal Georgie Halpern v otroškem
domu v Izieuju, Francija, marec 1944
Vse otroke iz doma v Izieuju so deportirali v uničevalno
taborišče Auschwitz-Birkenau.
Z dovoljenjem Serga Klarsfelda, Francija

IZOBRAŽEVANJE
SAMOSTOJNO UČENJE
GYURKAH KLEIN, ROJ. 1932, BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA

»‘Zgodovina človeštva’, ena mojih knjig iz otroštva,
me je naučila več kot kateri koli učitelj.«
Moshe Eitam (Gyurkah Klein)

Gyurkah Klein z mamo, Budimpešta, april 1944

Knjigo Zgodovina človeštva je Gyurkah Klein
vzel s sabo, ko je pri dvanajstih odšel od doma
v otroški dom v Budimpešti, v eno od tako
imenovanih »hiš rumene zvezde« (to so bile hiše,
ki so jih madžarske oblasti namenile Judom).
Od tam so ga premestili v otroško zavetišče, ki
ga je vodilo gibanje Judovski mladi pionirji pod
okriljem Rdečega križa.
Nekega dne so predstavniki madžarskega
fašističnega gibanja Puščičasti križ vdrli v
zavetišče in vse stanovalce deportirali v geto.
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Gyurkah je knjigo vedno nosil s sabo, tudi ko je
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sam pobegnil iz geta. Kasneje je našel mamo
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in skupaj sta se skrivala vse do osvoboditve.
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Zgodovina človeštva
Iz zbirk Yad Vashema, dar Mosheja Eitama, Haifa, Izrael

OBREDI PREHODA
»Nestrpno sem čakal dan, ko bom
praznoval svojo bar micvo …
in ta dan je prišel … Moja sinagoga
je bil tunel, ki sem ga izkopal sam.
Z golimi rokami sem v zemljo
izkopal krog in vanj zataknil veliko
vejic. Ko sem končal, sem malo
dvignil glavo in pogledal naokoli …
vse vejice so mi govorile, kot da
bi bile živi nagrobniki. Zdelo se

Tefilin, last Vittoria (Victorja) Reginiana
Iz zbirk Yad Vashema, dar Victorja in Shulamit Reginiano, Rishon Lezion, Izrael

mi je, kot da vse naokoli mene
praznujejo. Še nekaj časa sem
gledal v te majhne nagrobnike, v to
množico ljudi, ki je bila nekoč okoli
mene, zdaj pa nič več. Ostal je le

Leta 1940 so družino Reginiano iz Tripolija v Libiji deportirali v
internacijsko taborišče Villa Olivato v Italiji. Tam je judovski šohet
(obredni klavec) trinajstletnemu Vittoriu dal tefilin [molitveni
škatlici na jermenih, ki vsebujeta pergamentni listič z verzi iz
Tore; odrasli Judje si ju med molitvijo privežejo na čelo in levo
roko] in mahzor [praznični molitvenik], da bi Vittorio tako lahko
proslavil svojo micvo. Tefilin je Vittorio obdržal ves čas vojne.

spomin nanje.«
Eliyahu (Rozdzial) Raziel
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Bar micva, ki jo obeležujejo judovski fantje, ko dopolnijo 13 let, pomeni prehod iz otroštva v
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odraslost. Ko deček dopolni to starost, postane odgovoren za svoja dejanja in je dolžan izpolnjevati
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vse judovske zapovedi – micve [heb. mn. micvot]. Ta mejnik velja za enega najpomembnejših
dogodkov v življenju otroka, njegove družine in skupnosti in ga običajno zaznamuje posebna
slovesnost v sinagogi ali na lokaciji, ki ima za Jude poseben pomen.
V letih pod nacistično vladavino je zelo malo judovskih fantov v celoti ali vsaj delno praznovalo
bar micvo. Slovesnost je v obdobju holokavsta prevzela drugačne pomene, tako kot tudi vsi
dogodki v življenjskem ciklu, ki so ji sledili.
Priprava takšne slovesnosti ali praznovanje katerega koli rojstnega dne v času holokavsta je
prineslo sporočilo ljubezni in tovarištva, ohranjanja vrednot iz drugega sveta in upanje na boljše
dni za otroke, ki so jim odvzeli sámo pravico do obstoja. Rojstni dan je bil nekaj, česar so se
lahko oklenili v razpadajočem svetu, v katerem so vsi označevalci časa in prostora hitro izginjali.
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OBREDI PREHODA
BAR MICVA
MEIR MUHLBAUM, ROJ. 1930, BERLIN, NEMČIJA

»Takrat [v Westerborku] je napočil dan,
ko je moj drugi brat Meir dosegel starost bar
micve. Oče je poskrbel, da je nekdo prevzel
odgovornost in ga poučil o stvareh, ki jih mora
fant vedeti za bar micvo: kako biti ‘poklican
k Tori’ in blagosloviti branje Tore, celo nekaj
prebrati iz zvitka Tore. Uspelo mi je celo
‘organizirati’ darilo za brata. Neka ženska ...
je za seboj pustila molitvenik.
Vanj sem bratu napisal posvetilo in to je
bilo moje darilo njemu za bar micvo. Brata

Meir Muhlbaum v šoli v Amsterdamu, Nizozemska, po letu 1937

so poklicali k branju Tore ... ljudje so pili na
njegovo zdravje in jedli torto [iz drobtinic
kruha].«
Bilha Muhlbaum

Shlomo in Mina Muhlbaum sta imela štiri
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otroke, tudi Meirja in Bilho. Leta 1935 je družina
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pobegnila iz Berlina v Amsterdam. Leta 1941
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je bil Shlomo deportiran v prehodno taborišče

Westerbork, dve leti pozneje pa mu je sledila vsa
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družina. Nato so jih poslali v koncentracijsko
taborišče Bergen-Belsen. Leta 1944 je družina
v okviru edinstvenega programa izmenjave
judovskih ujetnikov za nemške naseljence –
templjerje, pripadnike posebne krščanske
ločine Tempelgesellschaft, ki so prebivali v Erec

Izraelu [Palestina pod britanskim mandatom],
v to deželo prišla prek Turčije in se naselila v
Tel Avivu.
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Tefilin in vrečka iz blaga, last neznanega deportiranca, ki ju je
dobil Meir Muhlbaum za svojo bar micvo v prehodnem taborišču
Westerbork.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Meirja Muhlbauma, Herzliya, Izrael

OBREDI PREHODA
ROJSTNI DNEVI
JADZIA BEITNER, ROJ. 1933, KATOVICE, POLJSKA

»Spomnim se svojega enajstega rojstnega dne
v taborišču ... poleg peči je stalo vedro, zvrhano
polno premoga – najdragocenejše darilo, ki si
si ga lahko zamislil. Zraven je bila voščilnica
v obliki podkve in rojstnodnevna spominska
knjiga ... izrezana iz ostankov črnega delovnega
predpasnika in nekega drugega dnevnika ... Ko si
jo odprl, se je pokazal izvezen cvet. Na tisti rojstni
dan mi je kuhinjsko osebje pripravilo prav posebno
darilo … pladenj s skledo juhe in krožnik s pravo

Jadzia Beitner, pred vojno

peso in krompirjem.«
Yochit Mendelson (Jadzia Beitner)

Po nacistični invaziji na Poljsko so Nemci
družino Beitner – Hermana in Bilo ter njune
otroke Anny, Nathana, Zusio in Jadzio –
deportirali v mesto Sosnowiec. Kmalu zatem
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so Herman, Nathan in Anny pobegnili iz mesta.
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Bila je s hčerkama Zusio (10) in Jadzio (6) ostala
v Sosnowiecu.
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Januarja 1942, po smrti Hermana in Nathana,
se je Anny uspelo vrniti v Sosnowiec in spet je
bila z materjo in sestrama.

Mesec dni pozneje so Anny odpeljali v prisilno
delovno taborišče Ober Altstadt [češ. mesto
Horní Staré Město, danes del Trutnova] v
Sudetih; nekaj mesecev pozneje se ji je
pridružila tudi Zusia. Spomladi 1943 so Bilo
in Jadzio zaprli v geto Środula, ob njegovi
likvidaciji leta 1943 pa sta bili tudi oni dve
poslani v Ober Altstadt. Jadzia, najmlajša
jetnica v taborišču, je delala kot čistilka.
4. marca 1944 so ujetniki praznovali Jadzijin
enajsti rojstni dan. Bila Beitner in njeni hčeri so
bile maja 1945 osvobojene iz Ober Altstadta.

ZVEZDE BREZ NEBES

OTROCI V ČASU HOLOKAVSTA

Spominski knjigi z avtogrami, ki ju je Jadzia prejela za svoj
enajsti rojstni dan v prisilnem delovnem taborišču Ober
Altstadt, 1944
Iz zbirk Yad Vashema

PRIJATELJSTVO
»V shrambi, v katero sem bil
dodeljen, sem zagledal znano
postavo ... ‘Benek!’ Obrnil se je,
kot da bi ga ugriznila kača. ‘Mula!’
Objela sva se in se trepljala po hrbtu.
Potem sva se začela istočasno
spraševati: ‘Ampak kako ...?’,
nato pa naenkrat nehala in
bruhnila v smeh ... Skupaj sva bila
več kot le dva fanta in več kot en
odrasli glede na najine možnosti
za preživetje. Drug drugemu sva

Judovski otroci prodajajo cigarete, Varšava, Poljska
Iz zbirk Yad Vashema

prisegla, da si bova vse delila, da
bova ostala skupaj in ‘zdržala’.
Sklenila sva pakt Benek-Mula –

Prodajalci cigaret s »Trga treh križev« v Varšavi so bili judovski
otroci, ki jim je uspelo pobegniti iz varšavskega geta. Ti mladi
begunci so se združevali v majhnih skupinah in pretvarjajoč se,
da so Poljaki, prodajali cigarete in časopise na vlakih in na trgu.
Prodajalci cigaret so spali v zapuščenih hišah in na varšavskih
pokopališčih. Sorodnikom v getu so tudi tihotapili hrano in
oblačila. Kasneje, med poljsko vstajo avgusta 1944, so se
pridružili oboroženemu boju proti nacistom.

pakt volje do preživetja!«
Samuel Pisar
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Nevarno in zloveščo resničnost druge svetovne vojne so judovski otroci morali vzdržati. Tesna

N

prijateljstva so prevzela obliko »nadomestne družine«, v kateri so otroci našli tolažbo in zatočišče.
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Vezi, ki so se stkale med otroki, so se izražale v medsebojnem povezovanju, deljenju skrivnosti,
pogovoru, igri in včasih celo preživetju. Prijateljstva s temeljnim načelom »vsi za enega in eden
za vse« so otrokom pomagala prebroditi težave, s katerimi so se bili prisiljeni soočiti. Mladinska
gibanja so bila za številne otroke dodaten vir tolažbe. V nekaterih getih so ta gibanja še naprej
delovala, mladi pa so v nasprotju s hladno in grozečo resničnostjo v njih našli toplo in podporno
okolje. Otroci, ki niso imeli ne odraslih ne drugih otrok, ki bi se jim lahko zaupali, so včasih
ustvarili edinstvene vezi z živalmi.
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PRIJATELJSTVO
PRIJATELJSTVO
MAUD STECKLMACHER, ROJ. 1929, PROSTĚJOV, ČEŠKOSLOVAŠKA
[DANES V ČEŠKI REPUBLIKI]

»Navadili smo se na marsikaj. Spali smo na
tleh ogromne dvorane, v kateri je bil vonj po
kislem. Smrdljivo stranišče brez zasebnosti,
lakota, obleganje. Jaz sem šla na srečo skozi
vse to skupaj s prijateljico Ruthy ... potem
je Ruthy izginila, ker so jo poslali na Poljsko.
Ljudi so odvažali tako hitro, da se sploh
nisva mogli posloviti. Pogosto pomislim na
Ruthy, kaj bi rekla, če bi videla nebotičnike ali
reaktivno letalo ... niti 13 jih še ni imela, ko so
jo menda ustrelili.«
Michal Beer (Maud Stecklmacher)

Ruth (levo) in Maud na športnem igrišču »Maccabi«, Prostějov,
Češkoslovaška, pozimi 1940–1941

Maud Stecklmacher in Ruth Weiss sta živeli
v mestu Prostějov na Moravskem in v tretjem
razredu postali dobri prijateljici. Deklici sta
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se skupaj spopadali s težavami po nacistični
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okupaciji. Julija 1942 so ju skupaj z njunima

N

družinama deportirali na istem transportu iz
Prostějova v geto Theresienstadt [Terezín].
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V getu sta bili dekleti nastanjeni skupaj in sta
delili vse izkušnje. Toda Ruth so nenadoma
poslali na Poljsko, tako da je nikoli več niso
videli. Maud, njena sestra in mama so holokavst
preživele. Maud je odšla na učno kmetijo,
t. i. hahšaro, ki jo je vodilo mladinsko gibanje
Gordonia-Maccabi Hatzair, marca 1949 pa je z
mamo, sestro in skupino iz mladinskega gibanja
emigrirala v Izrael.
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Miniaturni album s fotografijami, ki ga je Katrina Stecklmacher
naredila iz skrilavca za hčer Maud kot rojstnodnevno darilo,
geto Theresienstadt
Iz zbirke United States Holocaust Memorial Museuma, dar Michal Beer (Maud Stecklmacher)

PRIJATELJSTVO
OTROCI SE ORGANIZIRAJO
V SKUPINE

»‘Piška’ nas je veselo poljubila, ko se je njen
mali kovček polnil s hrano, in me smo ji rekle:
‘Ne pozabi, me smo kolektiv in si pomagamo ...’
Ulila ni imela kaj obleči, zato smo ji dale, kar
smo lahko, potem pa so ob treh popoldne
odšli. Tisti večer, ko smo šle spat, smo
začutile, da nekdo manjka. Manjkala so
dekleta, ki so odšla, in rekle smo si: ‘Nič več ne
bo tista prava ‘28’, kot je bila nekoč.’«
Iz knjige Heim 28, R. G. (13 let)

Zastava sestrstva Ma’agal, Heim 28, geto Theresienstadt
Iz arhiva Beit Theresienstadta, Givat Haim Ihud, Izrael

Dekleta iz Heima (sobe) 28 dekliškega bloka
L410 v getu Theresienstadt [Terezín] so
ustanovila

sestrsko

društvo,

imenovano

»Ma’agal« (krog). Ma’agal je za dekleta
postal način družabnega izražanja s srečanji,
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pesmimi, igro, učenjem in življenjem v njihovi
sobi. Ma’agal naj bi jih popeljal na dobro pot v
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življenju in tako so, prekrižanih rok, pele svojo
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himno: »Ti verjameš in jaz verjamem / ti veš,
kar jaz vem, / in kar koli se bo že zgodilo, /
me ne boš izdala in jaz ne bom izdala tebe.«
A realnost transportov v getu je posegla
v dekliška življenja. Zaradi deportacijskih
ukazov so bile prisiljene opustiti sestrstvo,
med transporti septembra in oktobra 1944
pa so svojo zastavo razrezale na četrtine.
Vsako četrtino je dobila ena od deklet, ki so
ostale v getu.
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DOM
»Ostala je le še peščica
otrok ... vsak od njih
je bil ostanek neke
generacije in vsak
od njih je pričal o
generaciji.«
Lena Küchler-Silberman

Po osvoboditvi se je na desetine zapuščenih
judovskih sirot zbralo v stavbi Judovskega sveta
v Krakovu na Poljskem. Ti otroci niso imeli ne
doma ne družine, kamor bi se vrnili, in nikogar, ki bi
skrbel zanje. Lena Küchler-Silberman jih je zbrala
in ustanovila otroški dom. Skrbela je zanje, jih
rehabilitirala in postala njihova »mati«.

Leah Burnstein je v getu Debrecen na Madžarskem izdelala
vremensko hišico s figuricama po podobi svojih staršev kot
spomin na dom, iz katerega so bili izgnani. Leah so poslali
v koncentracijsko taborišče Strasshof v Avstriji. V taborišču je
našla platnico knjige, s katero je pokrila svojo kartonsko »hiško«.
Leah je preživela in se preselila v Erec Izrael [Palestina pod
britanskim mandatom], s seboj pa je odnesla tudi svoj »dom iz
otroštva«.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Leah (Burnstein) Carmel, Haifa, Izrael
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Deportacija z doma, beg in skrivanje so bili pomembni življenjski dogodki, ki so pomenili
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izgubo varnosti in brezskrbnosti. Za številne judovske otroke je to simboliziralo začetek vojne.
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Pogosto so od doma s seboj vzeli kakšen predmet, ki jim je bil v tolažbo ali je bil dragocen
spomin.

Večina preživelih otrok je živela v »alternativnih domovih« – v samostanih, v nejudovskih
družinah, ki so jih sprejele, v otroških domovih ali skrivališčih. Veliko je bilo tudi otrok, ki so brez
zavetišča tavali naokrog.
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DOM
ODHOD OD DOMA
REGINA ZIMET, ROJ. 1933, LEIPZIG, NEMČIJA

»Kasneje istega večera smo odšli iz
stanovanja. Ko se je taksi odpeljal, smo z
očmi, polnimi solz, strmeli nazaj ... Objela sem
svojo punčko ... edino, kar sem lahko vzela s
seboj, in glavo zakopala v mamino naročje.
Na meji pa mi je varnostnik hotel zapleniti
mojo punčko! Rekel je: ‘Daj mi to punčko za
mojo hčerko!’ Jaz pa sem zavpila: ‘Vzemite
kar koli, a pustite mi zadnji ostanek mojega
Leipziga!’ Nasmehnil se je in rekel, da mi pusti
obdržati punčko v spomin na moj rojstni kraj.«
Regina (Zimet) Levi

Regina hrani golobe na trgu Augustusplatz v Leipzigu, Nemčija,
pred vojno

Po pogromu kristalne noči, ki so ga nacisti izvedli
v noči z 9. na 10. november 1938, so se starši
šestletne Regine Zimet odločili zapustiti Nemčijo
in oditi v Erec Izrael [Palestina pod britanskim
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mandatom]. Pobegnili so od doma v Leipzigu in
leta 1939 prestopili mejo z Italijo.
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Leto pozneje je družina prispela v Bengazi v Libijo,
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ki je bil takrat pod italijansko oblastjo. Ker pa
je Italija junija 1940 postala zaveznica Nemčije,
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Ta punčka je bila edina
stvar, ki jo je Regina vzela
s sabo, ko je leta 1939
z družino pobegnila od
doma v Leipzigu v Italijo.
Regini je punčko uspelo
obdržati vseh šest let
selitev družine po Evropi
in Severni Afriki.

so družino deportirali nazaj v Italijo in jo zaprli
v internacijsko taborišče Ferramonti v Kalabriji.
Pozneje so družine z otroki, med njimi tudi družino
Zimet, izpustili iz taborišča in jim dovolili, da so
nadzorovano bivale v vaseh. Družina je sprva
relativno svobodno živela v vaseh v severni Italiji,
po nemški okupaciji tega območja jeseni 1943
pa se je bila prisiljena skrivati in uporabljati lažno
identiteto.
Aprila 1945 je bila severna Italija osvobojena, tri
mesece pozneje pa so Regina in njena družina
lahko odpotovali v Erec Izrael.
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Regina z mamo v hiši družine Boaron, ki jih je gostila v Bengaziju.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Efraima Levija, Ramat Efal, Izrael

DOM
SKRIVANJE
BETTY WATERMAN, ROJ. 1940, AMSTERDAM,
NIZOZEMSKA

»Kužek mi je predstavljal starše, ki niso bili z
mano ... Od trenutka, ko sem se morala ločiti
od staršev, se ne spomnim ničesar več. Bil je
november 1942. Vzela sem punčko, ki sem jo
vedno imela pri sebi, in malega plišastega psa …
Spomnim se, da sem se obeh zelo tesno oklenila.
Dajala sta mi občutek varnosti. S kužkom sem
včasih tudi govorila: ‘Zdaj greva spat.’, ‘Tiho morava
biti.’ Bilo je, kot da bi govorila sama s sabo.
Tolažila sem ga in mu rekla: ‘Ni se ti treba bati,
tukaj sem s tabo.’ Po vojni, junija 1945, sem se
vrnila k staršem in kužek se je vrnil z mano.«
Betty (Waterman) Ilsar
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Betty Waterman (datum neznan)

Betty Waterman se je leta 1940 rodila Konradu in
Simone Rivki Waterman. Ko je bila stara dve leti,
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so jo poslali v krščanski otroški dom v Utrechtu,
zavito v odejo, z listkom z njenim imenom; deklica
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se je oklepala svojih igrač, punčke in kužka. Ko

je neki obveščevalec oblasti opozoril, da je Betty
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judovski otrok, so jo pretihotapili iz otroškega doma
in jo premestili k družini Tinholt, katere člani so bili
pripadniki nizozemskega odporniškega gibanja.
Pri njih je ostala skrita do konca vojne.
Mala Betty je bila temnolaska na območju, kjer je
imela večina prebivalcev svetle lase; to je pritegnilo
pozornost nacističnih vojakov, nameščenih na
tem območju. V strahu, da bi deklico videli, jo je
posvojiteljica zadrževala v stanovanju. Betty je
ure in ure stala ob oknu in držala svojega kužka.
Ob koncu vojne so Bettyjini starši, ki so preživeli
s skrivanjem, s pomočjo Rdečega križa našli
družino Tinholt in družina Waterman se je ponovno
združila.
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Bettyjin kužek, ki jo je spremljal v skrivališče.
Iz zbirk Yad Vashema, dar Ronit Ilsar, Afula, Izrael

