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SZCZELINACH

BYĆ KOBIETĄ PODCZAS HOLOKAUSTU

“W tej ciemnej materii wyżłobiły się
szczeliny, przez które widać światło…”
Dalia Rabikowicz, Poezje zebrane do tej pory, Wyd,
Hakibbutz Hameuchad, Tel Awiw 1995 (hebr.)

Żydówka z pomarszczoną gwiazdą Dawida, która zaznacza jej żydowskie
pochodzenie. Fotografia wykonana przez niemieckiego żołnierza, getto w Kutnie,
1941 r.
Prawa do zdjęcia: Getty Images

Getto w Kutnie założono na błotnistym terenie otaczającym dawną fabrykę
cukru. Niemcy stłoczyli tam około 7000 Żydów i Żydówek i zmusili do życia
w budynkach bez dachu i w naprędce postawionych barakach zbudowanych
z mebli i resztek przypadkowych przedmiotów. Większość Żydów i Żydówek z
Kutna została zamordowana podczas Holokaustu.

Holokaust był historycznym wydarzeniem, na
który złożyły się skoordynowane akty brutalności
i morderstwa, dokonywane przez nazistów i ich
wspólników wobec ludności żydowskiej. Na tej
wystawie staramy się przedstawić ludzki wymiar
tej historii i w tych ramach stworzyć przestrzeń dla
głosów kobiet. Chcemy opowiedzieć jak reagowały
i jakie działania podejmowały żydowskie kobiety
wobec sytuacji, w jakich się znajdowały.
Przed drugą wojną światową żydowskie kobiety –
jak większość kobiet w ogóle, żyła w społeczeństwie,
które było w dużej mierze patriarchalne i
konserwatywne. Niewiele kobiet stało na
miejscach liderów, którzy wraz z rozpoczęciem
wojny stali się przywódcami prowadzącymi swoje
społeczności przez doświadczenia Holokaustu.
Kobietom przypadła inna rola, związana z funkcją,
jaką tradycyjnie piastowały w rodzinie. Jej
elementem była afirmacja życia – przetrwanie bez
względu na okoliczności, i za wszelką cenę.
Na początku wojny, część żydowskich mężczyzn
zmobilizowano do przymusowej pracy, a wielu
innych uciekło na Wschód. W miarę upływu czasu,
mężczyźni kryli się w lasach i wielu z nich zostało
rozstrzelanych. W rezultacie, w pierwszych latach
wojny, szereg kobiet pozostało samych z dziećmi i
osobami starszymi, i to te grupy stanowiły w dużej
mierze populację gett na późniejszych etapach
Holokaustu. Nawet jeśli mężczyźni byli w pobliżu,
ich utracona zdolność do pełnienia tradycyjnej roli
utrzymywania rodziny prowadziła do załamania
psychicznego, które uniemożliwiało im dalsze
funkcjonowanie jako “głowa rodziny”. W tej sytuacji
kobiety brały na siebie obowiązek zdobywania
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jedzenia dla domowników i zapewnienia choćby
minimalnego poziomu funkcjonowania rodziny.
Kojarzenie kobiet z dziećmi, zarówno przez
otoczenie jak i przez nie same, stało się siłą
motywującą do walki o życie. Prowadziło jednak
także do wspólnej śmierci matek z ich potomstwem.
Kobiety, które przeżyły etap prowadzący do
eksterminacji znalazły się w nazistowskich
obozach pracy przymusowej. Tam, zazwyczaj w
kobiecych obozach, podejmowały próby rehabilitacji
swojej tożsamości po tym jak pozbawiono ich
wszelkich cech indywidualności, ich rodzin i
kultury. Kobiety uwięzione w koszmarze Holokaustu
odwoływały się do swoich myśli w miejscu, w
którym nie wolno było myśleć, i używały siły tam,
gdzie ich jej pozbawiano. W miejscu, gdzie prawo
do życia zostało kobietom i ich rodzinom odebrane,
stawały one twarzą w twarz ze śmiercią i pełne hartu
ducha, nadawały sens każdemu podarowanemu
im momentowi życia. Głosów tych kobiet chcemy
wysłuchać i opowiedzieć ich historie.

Niniejsza wystawa jest adaptacją wystawy
“Spots of Light”, której kuratorką jest Jehudit
Inbar i która została stworzona w Yad Vashem
Wystawa została stworzona przez Departament Ruchomych
Wystaw, Wydział Muzealny Institutu Yad Vashem
Projekt graficzny: Wydział Technologii Informacji, Instytut
Yad Vashem

SZOA – HOLOKAUST
Holokaust był ludobójstwem bez precedensu. Był
totalnym, systematycznym masowym mordem
przeprowadzonym przez nazistowskie Niemcy i
ich kolaborantów, celem unicestwienia narodu
żydowskiego, jego kultury i tradycji. Główną
motywacją dla Holokaustu była nazistowska
ideologia rasistowska. Między 1933 a 1941 rokiem,
nazistowskie Niemcy wprowadzały politykę
rosnących prześladowań, które pozbawiały Żydów
i Żydówki ich praw i mienia, piętnowały i gromadziły
w wyznaczonych terenach pod swoim zarządem.
Pod koniec 1941 roku ta polityka rozwinęła się
w kompleksową, systematyczną operację, którą
naziści nazwali “Ostatecznym rozwiązaniem
kwestii żydowskiej”. Te działania zdobyły szerokie
poparcie w Niemczech i wielu innych krajach
Europy.
Nazistowskie Niemcy zaplanowały anihilację
żydowskiej populacji w Europie, a ostatecznie i
na świecie. Równolegle z masową eksterminacją
milionów Żydów, którzy byli rozstrzeliwani,
miliony
innych
transportowano
pociągami
towarowymi do obozów zagłady – przemysłowych
obiektów, w których Żydów gazowano na śmierć.
Podczas całego procesu rejestracji, obławy i
odprawy do pociągów, Niemcy ukrywali przed
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Fotografia wysłana przez niemieckiego żołnierza z frontu wschodniego
do domu. Na odwrocie napis: „Żydzi w Aktion, Ivanogorod, Ukraina 1942”
Prawa do zdjęcia: Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM), Stany Zjednoczone
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ofiarami ich ostateczny los. Do końca wojny
w 1945 roku, około 6 milionów Żydów zostało
zamordowanych.

Yad Vashem zostało założone w 1953 roku jako Światowe Centrum Upamiętnienia, Dokumentacji
i Edukacji o Holokauście. Jako aktywny pomnik ofiar Szoa, Yad Vashem zabezpiecza pamięć o
przeszłości i przekazuje jej znaczenie kolejnym pokoleniom.

Miłość
Miłość była ostoją i wyspą otuchy w świecie chaosu
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Związki i rodzina są dla większości ludzi
fundamentem życia społecznego. Podczas
Holokaustu, kiedy cały świat się rozpadał, relacje
intymne i rodzinne były niemal jedyną formą azylu.
Ludzie nie wiedzieli, co czeka ich za kolejną
godzinę, nie mówiąc już o kolejnych dniach. Starali
się więc tworzyć sytuacje, które dawały chociaż
iluzję stabilności. Zakochiwano się w najbardziej
nieprawdopodobnych miejscach. Pobierano się,
mimo iż nie było wiadomo, czy komukolwiek
uda się przeżyć, a co dopiero urządzić rodzinne
gniazdo.
Zalegalizowanie związku bywało ochroną przed
deportacją na Wschód, ale potrzeba formalizacji
wynikać mogła także z pragnienia, by zostać
deportowanym razem z drugą osobą. Oprócz tego
zdarzały się „wolne związki”, szybkie, tymczasowe,
nieformalne. Czasem, relacje intymne stanowiły
drogę do zdobycia jedzenia, pieniędzy, a nawet
ochrony życia. W innych przypadkach były
przejawem poszukiwania ciepła i zrozumienia,
które mogłyby stanowić chwilową przeciwwagę
dla otaczającej deprawacji. Wiele z tych relacji było
„miłościami”, do których w świecie przedwojennym
by nie doszło.

Wesele w łódźkim getcie
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Ostatnie pożegnanie
Auschwitz-Birkenau, 1945
Zinowij Tołkaczew

Miłość
M ARTA BYK
Listopad 1941
Adresatka: Trude Byk,
Brooklyn, Nowy Jork

[...] Ponad wszystko, nie martw się; [...]
i coś jeszcze: wyszłam za mąż, właściwie
już w marcu. Jestem bardzo szczęśliwa, a
ty będziesz zadowolona ze swojego zięcia.
Jego nazwisko: Marian Furstenberg,
obóz dla żydowskich emigrantów w Šabac,
Serbia. 24 lata. Zawód: mechanik
samochodowy, elektryk i technik radiowy.
W tej chwili nie może pisać, pracuje w
terenie od kilku tygodni.
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Marta, Wiedeń, Austria, 1938 r.

W 1939 roku Gertrude Byk udało się zdobyć wizy
do Stanów Zjadnoczonych dla siebie i dwójki
swoich dzieci: Marty i Herberta. Szesnastoletnia
Marta, zagorzała syjonistka, odmówiła wyjazdu.
W listopadzie wyprawiła się do Palestyny,
dołączając do grupy 1300 żydowskich uchodźców,
którzy płynęli na południe Dunajem. Kiedy dotarli
do Serbii, okazało się, że nie mogą kontynuować i
wówczas zdecydowali się zostać w Šabac.
Marta zaczęła pisać listy do matki w 1941 roku.
Po tym, jak zaczęła się niemiecka okupacja
Serbii, jej grupa została umieszczona za drutem
kolczastym i poddana prześladowaniom, a
część osób zamordowano. W październiku 1941
roku mężczyzn z obozu zabrano, rzekomo do
pracy, a tak naprawdę zostali zabici. W liście
napisanym miesiąc później Marta, nieświadoma
losu kompanów, opowiedziała matce, że w marcu
wyszła za mąż za mężczyznę z obozu, Mariana
Furstenberga.
W listopadzie 1941 roku Marta była w kontakcie
ze swoją matką po raz ostatni. W styczniu
1942r. Marta wraz z całą grupą z obozu została
zamordowana.

Mnóstwo pozdrowień i całusów
Marta i Marian
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List od Marty do matki i brata

MACIERZYŃSTWO
Konieczność ratowania dzieci stawiała matki w obliczu dramatycznych wyborów

Jednym z pierwszych dylematów, przed którym
stawały rodziny, było znalezienie kryjówki,
szczególnie dla dzieci, kiedy to jeszcze było możliwe.
Wielu rodziców nie było w stanie podjąć decyzji
o pozostawieniu potomstwa z obawy, że nigdy
więcej nie ujrzą już swoich dzieci. Dopiero, gdy
jedyną alternatywą była pewna śmierć, godzili się
na rozstanie. Ponieważ do ostatniej chwili trudno
było zaakceptować wyrok śmierci, wielu rodziców
nie oddało dzieci nawet wówczas, kiedy można
było jeszcze próbować ratować ich życie.
W gettach, matki były zaangażowane w logistykę
codziennego przeżycia, przede wszystkim w
zapewnianie pożywienia i utrzymanie higieny
niezbędnej do ochrony przed chorobami. Ciężarne
kobiety w większości decydowały się na aborcję,
wiedząc, że nie będą w stanie wyżywić i zapewnić
należytej opieki noworodkowi, podczas gdy reszta
rodziny ledwo trzymała się na nogach. Mimo
wszystko, gdzieniegdzie wszechobecność śmierci
napełniała kobiety pragnieniem sprowadzenia
nowego życia na świat.
Matki dzieci w kolejkach do selekcji były być
może jedynymi, którym dano wybór – “wybór”
pójścia na śmierć razem z dziećmi. Ale nawet
w tamtych okolicznościach, matkom, które
wybierano do przymusowej pracy, wyrywano dzieci
i przekazywano je starszym kobietom, z którymi
dzieci ginęły.
Pośród przemocy i terroru, niektóre matki,
pobudzone instynktem przeżycia, podejmowały
decyzje i działania, które zderzały się z uznanymi
normami dotyczącymi relacji matki z dziećmi.
Inne, wybierały śmierć razem z dziećmi, mimo, iż
mogły wybrać inaczej. To także był „wybór”, który
trudno pojąć z perspektywy „zwykłych” czasów.
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Kobiety i dzieci w czasie deportacji społeczności żydowskiej z Szydłowca i
okolic do Treblinki, 23 września 1942 r.

MACIERZYŃSTWO
G ENI A J UDZKA
27 września 1943 r.

Droga panno Bronko,
Jest mi tak trudno ostatnio pisać do Was...
Broniu, piszę do Pani i błagam czuwaj nad
synkiem, bądź mu matką...
Niech Michał je jak najwięcej, bo nie
wiadomo, jakie koleje nas czekają. Więc
niech będzie wytrzymały i silny. Jeszcze raz
proszę, niech zawsze będzie ciepło ubrany, i
niech nosi pończoszki. Nie mogę już pisać,
nie mam więcej łez.
Aby Bóg czuwał nad Wami.
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Genia w Sosnowcu przed wojną
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W sierpniu 1943 roku getto w Sosnowcu zostało
zlikwidowane. Mąż Geni, Ber (Bronek), został
zamordowany. Genia i jej syn Michał uciekli na stronę
aryjską, gdzie udało jej się zorganizować dla obojga
fałszywe dokumenty. Genia powierzyła Michała
opiece Polki, Broni, sama tymczasem znalazła pracę
jako pomoc domowa u niemieckiego lekarza. Po tym
jak jej pracodawca otrzymał instrukcje przeniesienia
się do Wiednia, zabrał ze sobą Genię i jej syna.
Jakiś czas potem odkryto prawdziwą tożsamość
Geni. Zabrano ją do więzienia, a Michała
umieszczono w sierocińcu. Kiedy gestapo
poinformowało Genię, że zostanie deportowana,
zdecydowała się zabrać syna ze sobą z obawy o jego
los, jeśli sierociniec zostanie zlikwidowany. W 1944
roku matka i syn zostali wywiezieni do Auschwitz i
zamordowani. Dzieci, które pozostały w sierocińcu,
przeżyły.

List Geni wysłany do Broni, Polki, która
opiekowała się jej synem

Genia i Michał, getto w Sosnowcu 1941-1942 r.

TROSKA O INNYCH
Kobiety odgrywały centralną rolę w opiece nad osobami słabszymi
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Kobiety odgrywały przed Holokaustem szereg
ról. Większość z nich, jednak, pracowała jako
nauczycielki, wychowawczynie w przedszkolach,
sprzedawczynie, kucharki, krawcowe i opiekunki.
Związane z wykonywaniem tych zawodów wzorce w
czasie Holokaustu utrzymały się, a nawet umocniły.
W czasie wojny, niemal wszystkie kobiety musiały
pracować. W gettach, niektóre kobiety szukały
funkcji, w ramach których mogły się angażować w
pomoc i opiekę nad słabszymi.
Kobiety prowadziły publiczne kuchnie, sierocińce i
angażowały się w pielęgnację starszych osób. Pełniły
role wychowawczyń i opiekunek dla dzieci, których
rodzice zostali deportowani albo zmobilizowani
do przymusowej pracy. Pracowały jako lekarki i
pielęgniarki, także w lasach w grupach partyzanckich,
i w obozach.
Kobiety ryzykowały życie i zdrowie zajmując się
chorymi na choroby zakaźne pacjentami i dziećmi
w ich kryjówkach. Wiele z nich wybrało śmierć z
dziećmi, którymi się opiekowały, mimo, iż mogły się
uratować. W miarę pogarszającej się sytuacji, od
rana do nocy pracowały z wysiłkiem, nie pozwalając
by fizyczne zmęczenie ograniczało ich zdolność
niesienia pomocy.

Pracownica OSE, Międzynarodowego Związku Ochrony Zdrowia Żydowskiego, bada
dzieci w obozie przejściowym w Hotelu Bompard, Marsylia, Francja 1941-1942
Prawa do zdjęcia: Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM), Stany Zjednoczone; dzięki
uprzejmości Margot Stein Samuel
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Czas na opowiadanie
Getto Terezin, 1942-1945
Paweł Fantl

TROSKA O INNYCH
ST EFANI A WILCZYŃSKA
2 kwietnia 1940 r.

Moja kochana, jesteśmy zdrowi. Pracuję w domu sierot trochę,
a Korczak bardzo. Nie przyjechałam [do Palestyny], bo nie chcę
jechać bez dzieci.
Twoja
Stefa
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Stefania Wilczyńska
Prawa do zdjęcia: Muzeum Bojowników Getta, Izrael

Stefania (Stefa) urodziła się w 1886 roku w
Warszawie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie
w Liège w Belgii, wróciła do miasta i została
kierowniczką przytułku dla żydowskich sierot.
W 1909 roku poznała Janusza Korczaka, z którym
się zaprzyjaźniła i rozpoczęła współpracę. Razem
prowadzili, od 1912 r., dom sierot żydowskich w
Warszawie. W czasie I wojny światowej, kiedy
Korczaka
zmobilizowano,
Wilczyńska
sama
prowadziła dom dziecka, w którym przebywało
około 150 dzieci. Od 1919 r. Stefania była główną
kierowniczką sierocińca, podczas gdy Korczak pełnił
funkcję dyrektora naczelnego.
W 1938 roku Wilczyńska odwiedziła Palestynę.
Zatrzymała się w kibucu Ajn Harod. W 1939 roku
wróciła do Warszawy. Kiedy nastała okupacja
nazistowska, przyjaciele z Ajn Harod zorganizowali
dla niej możliwość wyjazdu, ale Wilczyńska
odmówiła i wprowadziła się razem z dziećmi i
Korczakiem do getta.
6 sierpnia 1942 roku otrzymali rozkaz, by dzieci
odstawić do deportacji. Wilczyńska, Korczak i
inne osoby pracujące w sierocińcu odmówiły
opuszczenia swoich stanowisk i razem ze 192
wychowankami
wszyscy
pomaszerowali
na
Umschlagplatz. Stefania miała pod opieką grupę
dzieci w wieku 9-12 lat.
Wszyscy zostali zamordowani w Treblince.
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Pocztówka przesłana przez Stefanię Wilczyńską za pośrednictwem
Czerwonego Krzyża do kibucu Ajn Harod
Prawa do zdjęcia: Muzeum Bojowników Getta, Izrael

Dr Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska z podopiecznymi, 1923 r.
Prawa do zdjęcia: Muzeum Bojowników Getta, Izrael

URODA I CIELESNOŚĆ
Pielęgnowanie wyglądu podczas Szoa pomagało kobietom w zachowaniu
człowieczeństwa

y
p
o

Trudno sobie wyobrazić kontrast jaskrawszy niż
ten między Holokaustem a urodą. W tamtych
czasach, podkreślanie walorów płci było postrzegane
jako słabostka. Ale atuty kobiecości były dla wielu
kobiet podstawowym elementem ich osobowości.
Zniewaga wymierzona w ich kobiecość, była ujmą
na ich człowieczeństwie. Niektóre kobiety korzystały
ze swojej seksualności by przeżyć lub zdobyć coś
cennego – uratować członka rodziny czy uzyskać
kawałek chleba. Z ich perspektywy, była to po prostu
jeszcze jedna strategia przeżycia.
Atrakcyjny wygląd w okresie Holokaustu mógł też
oznaczać wygraną w loterii o życie. Podczas selekcji,
kobiety rozcierały okruszki różu na policzkach albo
szczypały skórę, aby nadać jej zdrowego kolorytu i
uniknąć wyroku śmierci. Grzebień do wyczesywania
wszy mógł w obozie oznaczać szansę na przeżycie,
gdyż wszy roznosiły choroby. Kobiety starały się
dbać o higienę jakkolwiek było to możliwe – myły
się nawet w lodowatej wodzie w zimie, jeśli tylko
miały ku temu okazję.
Prawa rasowe zakazywały kontaktów seksualnych
między nazistami i ich ofiarami, ale nie brakowało
okazji, by kobiety seksualnie poniżać. Kazano im
się rozbierać publicznie, dotykano ich ciał, bito. W
obozach rutynowo organizowano selekcje, w których
kobiety musiały stawiać się nago.
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Bluzka Heleny Ryby, do której Helena doszyła pomarańczowy koralik. Z obozu
w pobliżu Lipska

Żydowska więźniarka nr 13138 z Radomia, po ogoleniu głowy. Auschwitz
Prawa do zdjęcia: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

W Płaszowie znalazłyśmy zużytą szminkę…
wzięłyśmy kawałek celulozy, rozsmarowałyśmy
resztki szminki, i złożyłyśmy na pół. Za każdym
razem, kiedy szłyśmy do nowego obozu,
rozcierałyśmy te resztki delikatnie na policzkach
Maryla Szperling

URODA I CIELESNOŚĆ
LI N A BERE SIN

Lina (po lewej) i jej siostry Betty i Anna, październik 1945 r.

Lina urodziła się w 1910 r. na Litwie. Wyszła za mąż
za Jakuba Beresina w 1933 r. i przeprowadziła się
do Kowna. Jej córka Szulamit urodziła się w 1935
r., a w 1941 r. cała rodzina została deportowana do
getta.
W marcu 1944 r. w ramach Akcji Dziecięcej Szulamit
zabrano do Auschwitz, gdzie najprawdopodobniej
została zamordowana. Po likwidacji getta w 1944
r. Lina i jej dwie siostry deportowano do obozu
koncentracyjnego Stutthof. Tam przygotowała swój
biustonosz. Jej mąż został wysłany do Dachau,
i tam zamordowany.
Lina i jej siostry przeżyły. Po wojnie wyjechała do
Meksyku, gdzie ponownie wyszła za mąż.

Biustonosz uszyty przez Linę w obozie Stutthof
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Kazali nam założyć ubrania więźniów.
Ponieważ z zawodu jestem krawcową,
zaczęłam fantazjować o zrobieniu sobie
biustonosza. Rozmyślałam o tym, jakich
materiałów będę potrzebować. Usunęłam
podszewki z rękawów marynarki i w ten
sposób miałam materiał. Z męskiej koszuli,
[w którą kazali mi się ubrać], usunęłam trzy
guziki. Kobieta, która znalazła w kieszeni
swojej marynarki igłę, dała mi ją w zamian
za dzienną porcję żywności. Wyprułam nitkę
z taśmy okalającej koc. Znalazłam zbite
okno i odłamkiem szkła zrobiłam wykrój.
Potem zszyłam. Nosiłam mój biustonosz
przez siedem miesięcy, aż do wyzwolenia.

OPÓR I RATUNEK
Tradycyjne umiejętności kobiet i konwencjonalne wyobrażenia o kobiecości
wpływały na udział kobiet w ruchach oporu

Niemal każdy, kto angażował się w walkę zbrojną
przeciwko nazistom i ich sojusznikom, wyrażał
w ten sposób swój wybór: działać zamiast iść
pasywnie na śmierć (na przykład w komorze
gazowej). Żydzi nie byli w stanie zapewnić sobie
przeżycia czy wygrać wojny poprzez zbrojny opór.
Walka była przede wszystkim kwestią godności.
Kobiety przeważnie unikały zbrojnego oporu póki
pozostawały zaangażowane w sprawy rodzinne.
Jedynie młode kobiety, które nie były jeszcze za
nikogo odpowiedzialne, mogły podjąć decyzję o
walce lub działaniu w podziemiu.
Kobiet z zasady nie przyjmowano do grup
partyzanckich. Jeśli już się w nich znalazły, zlecano
im mycie podłóg i pranie ubrań mężczyzn. Cierpiały
przy tym z powodu nagabywań i molestowania
seksualnego, także w sytuacjach, kiedy zajmowały
się chorymi, wykonywały zabiegi chirurgiczne i
prowadziły szpitale.
Tymczasem kobiety odgrywały ważną rolę w
ruchu oporu, przede wszystkim w operacjach
ratunkowych.
Kiedy ich zadaniem było transportowanie tajnych
materiałów z miejsca na miejsce, przebierały się za
pracownice socjalne zajmujące się dziećmi.
W obozach rola kobiet sprowadzała się przeważnie
do uszkadzania materiałów bojowych, które
produkowały. Sporadycznie, kobiety atakowały
strażników, za co spotykała je natychmiastowa
egzekucja. Próby ucieczki kończyły się tak samo.
Tego typu akcje stanowiły zagrożenie nie tylko
dla kobiet, które je inicjowały, ale także dla ich
wspólniczek, które za to rostrzeliwano.
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Trzy bojowniczki wyciągnięte z bunkra podczas likwidowania
ruchu oporu w czasie powstania w getcie warszawskim, 1943.
Od prawej: Małka Zdrojewicz oraz siostry: Bluma i Rachela
Wyszogrodzkie z Żydowskiej Organizacji Bojowej

Rachela Rudnicka z grupą partyzantów z regionu Puszczy Rudnickiej.
Zdjęcie zrobione podczas wyzwolenia Wilna w 1944 roku
Prawa do zdjęcia: Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej w Moskwie

OPÓR I RATUNEK
FANNY SOLOMI AN
Z miejsca zaczęłam przeprowadzać operacje. Usuwałam zbierającą się
ropę, nawet amputowałam palec. Robiłam to nie z powodu wielkiej wiedzy,
którą posiadałam, ale z serca…. Po tym jak znalazłam książkę “Lekarz
dbający o zdrowie” opartą na regułach naturalnego leczenia, zostałam
żarliwą miłośniczką tej metody.
Niemal wszystkie kobiety w jednostkach miały małżonków, którzy
byli zarówno ich panami jak i obrońcami ich “honoru” przed innymi
mężczyznami… Ja nie mogłam pogodzić się z myślą, że aby zapewnić sobie
względny spokój w ciągu dnia, muszę się zgadzać na dokuczanie w nocy.
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Fanny w mundurze

Fanny studiowała wychowanie fizyczne i pracowała
jako instruktorka gimnastyki w szpitalach. Polskie
Ministerstwo Edukacji wysłało ją do Szwecji na
dodatkowe studia, ale wróciła do rodzinnego
Pińska, kiedy wybuchła wojna.
Kiedy zlikwidowano Pińskie getto, a jego
mieszkańców wymordowano, jako jednej z niewielu
udało jej się uciec do lasu i dołączyć do rosyjskich
partyzantów.
Początkowo była pielęgniarką małych grup
partyzantów, z czasem została główną lekarką
oddziału partyzanckiego i zorganizowała pokój w
którym przeprowadzała operacje.
Pomimo ważnej roli, jaką pełniła, odczuwała że
koledzy nie darzą jej należnym szacunkiem z
powodu jej żydowskiego pochodzenia i ponieważ
była kobietą.
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Medal zwycięstwa i strona z książki medycznej używanej przez Fanny
w lasach
Zdjęcia z książki: “A Girl Facing the Gallows,” Moreshet and Sifryat Poalim, 1971

PRZYJAŹŃ
Grupy koleżeńskie były namiastką rodzin i ratowały życie
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Wisiorek zrobiony z chleba w prezencie urodzinowym dla Hany Frankel od
przyjaciółek z obozu pracy

W czasie Holokaustu, dojrzewało się bardzo
szybko. Dziewczęta uważane normalnie za bardzo
młode, funkcjonowały teraz jako dorosłe kobiety.
W wielu przypadkach, rodzice tracili zdolność do
utrzymywania rodziny. Dziewczęta rozwijały w tych
okolicznościach mechanizmy przetrwania i same
zaczynały dbać o swój los.
Niemniej jednak, tęskniły do przyjaciółek, które by
je wspierały i którym one same mogły dać trochę
ciepła. Wspólnie czerpały siłę ze wspomnień o swoich
domach, przyjaźniach i z samego faktu, że dawały
sobie radę w tak trudnych czasach.
Także dorosłe kobiety potrzebowały przyjaźni.
W gettach – jeśli trafiały tam bez współmałżonków,
w obozach podzielonych według płci, albo tam, gdzie
traciły swoje rodziny, które wcześniej były dla nich
źródłem siły i wsparcia.
Grupowanie się było w Holokauście zjawiskiem
wyjątkowym dla kobiet. Historyczka Judith BaumelSchwartz, pisze, że w tamtych czasach lepiej było
próbować „stać się niewidzialnym” – a grupa
przyjaciółek przyciągała uwagę. Niemniej jednak,
wspólnota miewała swoje zalety z perspektywy
szans na przeżycie. Małe grupy dwóch, trzech
przyjaciółek, krewnych czy starszych kobiet
jednoczyły się w większe ekipy, które dawały
schronienie młodszym lub słabszym kobietom.
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Kartka z życzeniami na czternaste urodziny Felli Rosenberg, wręczona jej
przez przyjaciółki matki 10 stycznia 1945 r., zanim wyruszyły w Marszu
Śmierci

PRZYJAŹŃ
HI LDE GR ÜNBAUM
Cały czas czułyśmy, że jesteśmy jedna za
wszystkie, i wszystkie za jedną. Nawet jeśli
nie byłyśmy razem przez cały czas, zawsze
miałyśmy poczucie bliskości. To nam
bardzo, bardzo pomagało, zarówno od strony
praktycznej, jak i, z pewnością, psychologicznej.
Anna Borinski

Hilde (z prawej) z członkiniami orkiestry, po wyzwoleniu.

Alma wierzyła, że jeśli przetrwamy ten okres,
udowodnimy, że w obozie można było coś
stworzyć, że był jakiś sens tego, że przeżyłyśmy

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Hilde Zimche, Kibuc Necer Sereni w Izraelu

Hilde urodziła się w Berlinie. Uczyła się gry na
skrzypcach i grała w orkiestrze młodzieżowej.
W 1940 r. zamieszkała na syjonistycznej farmie
treningowej w Ahrensdorf, gdzie żydowska
młodzież uczyła się pracy na roli. 20 kwietnia
1943 r. została deportowana do Auschwitz
wraz z pozostałymi praktykantkami farmy. W
Auschwitz dziewczęta pozostały w kontakcie.
Ich wychowawczyni, Anna Borinski, była ich
łączniczką w obozie dla kobiet. Przekazywała
ich liściki z wiadomościami i pomagała w ich
wzajemnej trosce o koleżanki.
Hilde przydzielono do obozowej orkiestry
kobiet w Birkenau. Dyrygentką orkiestry była
Alma Rosé, słynna skrzypaczka. Alma widziała
orkiestrę jako szansę na przeżycie dla kobiet.
Udawało jej się zapewniać jej członkiniom
solidne, jak na warunki obozowe, racje
żywnościowe. Hilde wciągnęła do orkiestry tyle
przyjaciółek, ile tylko mogła, a tym, których nie
udało się zapisać, przekazywała jedzenie. Na
początku Hilde była w orkiestrze skrzypaczką,
z czasem zaczęła także zapisywać nuty i
została główną asystentką Almy.
Alma została zamordowana w Auschwitz. Hilde,
Anna i kilka ich kompanek z farmy treningowej
przeżyły, i po wojnie wyemigrowały do Palestyny.
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Torba na nuty zrobiona przez Hilde z poszewki na poduszkę podarowanej przez
przyjaciółkę w Auschwitz, i pióro, którym zapisywała nuty dla orkiestry
w obozie w Auschwitz
Dzięki uprzejmości Hilde Zimche, Kibuc Necer Sereni w Izraelu.

Anna, Szwajcaria 1945
Zdjęcie dzięki uprzejmości Eldada
Aloni, Kibuc Maajan Cwi, Izrael.

Alma w trakcie gry na skrzypcach,
Holandia 1942 r.
Amadeus Press, dzięki uprzejmości Mahler-Rose’
Collection, Ontario

WIARA
W czasach rozpaczy, kobiety odnajdywały otuchę i siłę moralną w swojej wierze
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Modlitwa w Jom Kipur, getto łódzkie, 1941 r.
The Jewish Heritage-Writing Project | Prawa do zdjęcia: The Jewish Heritage-Writing Project
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Na temat religii i Holokaustu zadano już wiele
pytań. Niektórzy Żydzi czuli się porzuceni przez
Boga i nie rozumieli, dlaczego dotyka ich taka
skala cierpienia. Inni, w religii odnajdywali
ukojenie i hart ducha, jakich nie zapewniało im nic
innego.
Słowa z trudem mogą oddać siłę, jaką niektórzy
ludzie czerpali ze swojej wiary, opisać duchowe
wsparcie, jakie im dawała i wyobrazić sobie
kręgosłup moralny, jaki dzięki niej utrzymywali
nawet wtedy, kiedy ich ciała były już w agonii.
Religijne
kobiety
starały
się
wypełniać
przykazania i celebrować święta najlepiej jak się
dało. Modliły się, pościły, odmawiały jedzenia
pieczywa w czasie Pesach i zapalały świece na
Szabat i w trakcie Chanuki.
Oprócz zachowywania ufności w religię i
praktykowania obrzędów, kobiety poprzez wiarę
wzmacniały swoją siłą moralną. Wpływało to na
ich zachowania w piekle, w którym się znalazły,
umożliwiało solidaryzowanie się z innymi i
dzielenie się tym, co miały.

Estera Obstfeld w kryjówce w piwnicy w Amsterdamie, w Holandii, Chanuka
1942. Po tym jak kryjówka została odkryta, Estera została deportowana do
obozu zagłady Sobibór i tam zamordowana

Kobiety podczas wypieku macy na Pesach, getto warszawskie

WIARA
LI VI A KOR AL EK
W przeddzień naszego wyjazdu do Auschwitz
rabin naszego miasteczka Gyor zgromadził nas
i powiedział, między innymi: “To nie miejsce
uświęca człowieka, to człowiek uświęca miejsce”.
Tego świętego dnia, jesteśmy wystawieni na
próbę. Musimy przestrzegać bożego przykazania
“Nie kradnij”. Każdy z nas otrzymuje niewielką
porcję i musi to zaakceptować.
Z kazania Livii Koralek wygłoszonego w obozie
koncentracyjnym Parschnitz w Czechach, Jom Kipur 1944 r.
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Livia (druga z prawej) i jej podopieczne, Csorna (Sopron), Węgry 1943 r.
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Urodzona w węgierskim Gyor Livia została
deportowana do Auschwitz w czerwcu 1944r.
W sierpniu została przeniesiona do obozu
koncentracyjnego Parschnitz, gdzie pracowała w
fabryce produkującej części do samolotów.
W wieczór święta Jom Kipur w 1944 r. na prośbę
przyjaciółek Livia wygłosiła dla kobiet w obozie
kazanie. “Nie chciałam być kapo. Nie chciałam być
liderką. Nie było potrzeby. Chciałam tylko dodać im
otuchy”. Kobiety nie zjadły racji chleba, które tego
dnia otrzymały. Schowały je pod poduszki.
W Pesach 1945 r. kobiety próbowały zorganizować
seder [tradycyjny posiłek pesachowy], ale Niemcy
przerwali ich ceremonię. Livia, zgodnie z tradycją,
powstrzymała się od jedzenia chleba przez cały
tydzień.

Kawałki papieru z kartki, na której spisane było kazanie
Livii wygłoszone w Jom Kipur, w obozie Parschnitz

JEDZENIE
Kiedy żołądek jest pusty, wyobraźnia pracuje
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Kiedy po utracie swoich rodzin kobiety trafiały
do obozów, próbowały podtrzymać ostatnie
ludzkie odruchy. Jednym ze sposobów było
zajmowanie się przepisami kulinarnymi.
Przepisy, przekazywane między kobietami z
pokolenia na pokolenie, niosą w sobie rodzinne
tradycje, zwyczaje ich społeczności i miejsc,
z których pochodzą. Z tych powodów, w tych
najmniej
oczekiwanych
okolicznościach,
w
sytuacji fizycznego zniewolenia i rozpadu ich
świata, kobiety odpamiętywały, tworzyły i
przekazywały sobie nawzajem pomysły na potrawy.
Kobiety zapisywały przepisy jak gdyby chciały
sobie udowodnić, i przypomnieć, skąd pochodzą,
i żeby przekazać je swojemu potomstwu. Czasem
notowały wyolbrzymione ilości składników, po to,
by fantazje były jeszcze bardziej kuszące.
Zapisywały na każdym skrawku papieru, jaki udało
im się zdobyć i każdym ogryzkiem ołówka, jaki
znalazły lub uzyskały w zamian za chleb. A jeśli już
nie miały czym pisać, wypowiadały swoje przepisy,
przekazując je z pryczy do pryczy i przemieniając w
ten sposób swoje baraki w domy, które kiedyś miały.

Kobieta gotuje na zaimprowizowanej kuchence.
Obóz przejściowy w Gurs, Francja

D

Kobieta karmi dziewczynkę w łódzkim getcie

JEDZENIE
JE HUDIT AUFRICHTIG
Jehudit Aufrichtig była chora i przegapiła
dzienną dystrybucję chleba. Edit Gombus, jej
najlepsza przyjaciółka, przesłała jej kawałek
chleba razem z liścikiem, w którym opisała, co
przyjaciółki wyobrażały sobie, że jedzą.
Śniadanie: w stylu Karlsbadzkim: jajka, masło,
ser, konfitura
Drugie śniadanie: jogurt, langusta, rzodkiewka
Obiad: zupa ziemniaczana ze śmietaną i liściem
laurowym, szparagi w kwaśnej śmietanie z
bułką tartą. Jajko na miękko i wołowina w sosie
pomidorowym z makaronem. Pieczone jabłko z
sosem waniliowym
Podwieczorek: gorąca czekolada z bitą śmietaną,
chałka migdałowa, ciasto z miodem i orzechami
Kolacja: kabaczek, smażone ziemniaczki z cebulą,
sałatka ze szczypiorkiem, ciasteczka i kawa, owoce.
Zjadłyśmy wszystko oprócz kawałeczka chleba,
który dla ciebie zachowałyśmy.
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Jehudit na krótko przed aresztowaniem, Holandia, czerwiec 1944

D

Urodzona na Węgrzech Jehudit, wyemigrowała do
Amsterdamu w 1938 r. Z początkiem niemieckiej
okupacji, spotkała żonę węgierskiego ambasadora
w Holandii, który wyposażył ją w paszport, zgodnie
z którym nie można było jej zidentyfikować jako
Żydówki.
Jehudit przyłączyła się do ruchu oporu, dystrybuując
wśród żydowskich rodzin ukrywających się na
holenderskich wsiach sfałszowane kartki na żywność
i jedzenie.
Po tym, jak wydała ją holenderska obywatelka,
Jehudit została w 1944 roku deportowana do obozu
w Westerbork, a stamtąd do obozu kobiecego
Ravensbrück, gdzie została przydzielona do pracy
w fabryce Siemens.
Przeżyła wojnę, przeprowadziła się do Francji, a z
czasem wyemigrowała do Izraela.

Liścik z menu wymarzonego
posiłku, który Edit posłała
Jehudit

Strzęp z nazistowskiej flagi, na którym Jehudit wyszyła imiona więźniarek
obozu Ravensbrück

SZTUKA
Tworzenie daje oddech!

W tych ciężkich czasach, istniała ogromna potrzeba
oznak normalności. Jedną z tych oznak było
tworzenie sztuki.
Kobiety brały aktywny udział w tym zjawisku.
Występowały na koncertach i sztukach teatralnych
w gettach i w obozach. W sztukach plastycznych –
jeśli mierzyć je ilością znalezionych materiałów –
kobiety były mniejszością. Ale miały pokaźny udział
w dokumentowaniu życia w getcie warszawskim
w ramach archiwum Ringelbluma. Wiele także
pisało wiersze, których liczne przykłady ocalały.
Kobiety miały swoje miejsce także w nowych, na
owe czasy, sztukach – takich jak fotografia.
Większość przedsięwzięć artystycznych wyrażała
psychologiczną i społeczną potrzebę, była źródłem
tlenu w duszących warunkach życia. Chwytano
się wszystkiego, co można było wykorzystać żeby
wyrazić swój ból, albo przeciwnie, obśmiać, żeby
uciec od rzeczywistości i pokazać swój talent.
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Scena z przedstawienia teatralnego w warszawskim getcie
Prawa do zdjęcia: Bundesarchiv, Koblenz, Niemcy
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Autoportret Julii Pirotte,
Marsylia, Francja 1942
Prawa do zdjęcia: Musée de la
photographie de Charleroi / Julia
Pirotte

Jak członkini ruchu oporu
Julia używała aparatu
fotograficznego do
uwieczniania dzieci i kobiet
w obozach, dokumentowania
operacji francuskiej
partyzantki Maquis w 1944
i innych wydarzeń. W 1943
r. przemyciła do Stanów
Zjednoczonych fotoreportaż
“Francja pod okupacją”.
Później dokumentowała
także wyzwolenie.

Tancerka flamenco Katarina Frank
Getto w Terezinie, 1944
Charlotte Buresova

SZTUKA
SELM A MERBAUM - E ISINGER
“Wiersz”
7 lipca 1941 r.
Chcę żyć
Śmiać się i dawać ulgę
Kłócić się, kochać, nienawidzić
Chwytać się nieba
Oddychać swobodnie i krzyczeć:
Nie chcę umierać. Nie!
Nie.
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Selma, Czerniowce, maj 1940 r.
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Selma urodziła się w Czerniowcach, w Bukowinie.
Wiersze zaczęła pisać jako nastolatka. W
październiku 1941 r. Selma i jej rodzice zostali
internowani w czerniowickim getcie. Następnie,
w czerwcu 1942 r., całą trójkę deportowano do
Transnistrii, okupowanego przez nazistów i ich
lokalnych sojuszników obszaru Rumunii, gdzie
dokonywano masowych morderstw na Żydach.
Przed wywózką do Transnistrii, Selmie udało
się przekazać album z wierszami i rysunkami
przyjacielowi z żydowskiego ruchu harcerskiego
Haszomer Hacair, Lejzerowi Fichmanowi. Jemu były
dedykowane wiersze Selmy.
Selma zmarła na tyfus 16 grudnia 1942 r. Jej rodzice
zostali zamordowani rok później.
Lejzer został uwięziony w obozie pracy
przymusowej krótko po tym, jak naziści zajęli
Bukowinę. Przechowywał album do 1944 r., kiedy
przekazał go przyjaciółce Selmy z Czerniowców,
Elsie.
Następnie, Lejzer przedostał się na pokład Mefkure,
tajnego okrętu dla żydowskich imigrantów, który miał
dotrzeć do Palestyny. Okręt został storpedowany
i zatonął na Morzu Czarnym. Lejzer zginął nie
wiedząc o śmierci Selmy.
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Album z wierszami i rysunkami Selmy

Śmierć Selmy Merbaum-Eisinger
Obóz Berszad, Transnistria 1943 r.
Arnold Daghani

