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SVETLOBNE LISE
BITI ŽENSKA V HOLOKAVSTU

“Svetlobne lise so se vtisnile v to
temno snov …”
Dalia Rabikovitch, Zbrane pesmi do zdaj (The Complete Poems So Far),
založba Hakibbutz Hameuchad, Tel Aviv, 1995

Judinja s pomečkano papirnato rumeno zvezdo, ki jo zaznamuje kot Judinjo, fotografija
nemškega vojaka, geto Kutno, Poljska, 1941
Getty Images

Geto Kutno je nastal na prostem na blatnem ograjenem delu nekdanje tovarne
sladkorja. Nemci so v to ogrado natrpali okoli 7000 Judov. Ti so bili prisiljeni
živeti v zgradbah brez streh in v improviziranih barakah, izdelanih iz pohištva in
predmetov, ki so bili pri roki.
Velika večina Judov iz Kutna je bila med holokavstom umorjena.

Holokavst je bil zgodovinski dogodek, množica
orkestriranih brutalnih dejanj in umorov, ki so jih
proti judovskemu ljudstvu zagrešili nacisti in njihovi
sostorilci. S to razstavo poskušamo prikazati
človeško zgodbo in v njej ustvariti prostor za
edinstven glas žensk ter posebej izpostaviti, kako
so se Judinje odzivale na razmere, s katerimi so se
morale spopasti.
Pred drugo svetovno vojno so Judinje – tako kot
večina žensk – živele v družbi, ki je bila večinoma
konservativna in patriarhalna. Zato v obdobju
holokavsta tudi večina ni bila vključena v vodenje
judovske skupnosti. Namesto tega so Judinje
prevzele glavno vlogo v družini, kar je pomenilo
»potrjevanje življenja« – zagotavljanje preživetja v
vseh mogočih okoliščinah.
Na začetku vojne je bilo veliko število judovskih
moških mobiliziranih za prisilno delo ali pa so
pobegnili na Vzhod. Pozneje so moški poskušali
zbežati v gozdove, mnogi drugi so bili umorjeni.
Posledično je nešteto žensk ostalo samih z otroki in
starejšimi in prav one so kasneje predstavljale večji
del populacije v getih. Tudi kadar so moški ostali,
so se zaradi nezmožnosti, da bi še naprej skrbeli za
svoje družine, pogosto psihično zlomili, kar je njihovo
tradicionalno vlogo glave družine oslabilo. Zato so
ženske nase prevzele nalogo oskrbovanja domov s
hrano in zagotavljanja minimalne ravni družinskega
delovanja kljub težkemu položaju, v katerem so se
znašle.
Identifikacija žensk z otroki, ki je izhajala iz okolice
in tudi iz žensk samih, je postala motivacijska sila
za ohranjanje življenja, posledično pa je ženske in
otroke tudi skupaj poslala v uničenje.
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Ženske, ki so preživele uničevalno gonjo in postale
del nacističnega sistema prisilnega dela, so
vstopile v svet taborišč. V ženskih taboriščih so
običajno poskušale rehabilitirati svojo psihološko
identiteto, potem ko so bile prikrajšane za vse prvine
individualizma, družine in kulture.
V obdobju holokavsta so ženske svoje misli uporabile
na mestu, ki jim je misli odvzelo, in prinesle moč na
kraj, kjer so jim moč odrekli. Tam, kjer je bila njim in
njihovim družinam odvzeta sáma pravica do življenja,
so se pogumno soočile s smrtjo in osmišljale vsak
dodaten trenutek življenja. Radi bi, da bi zazveneli
glasovi prav teh žensk in da bi bile povedane prav
njihove zgodbe.

Ta razstava je priredba razstave »Spots of Light:
To be a Woman 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

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.
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 zadušili
s plinom. Med celotnim postopkom registracije,
zbiranja in vstopanja na vlake so Nemci žrtve
zavajali pri tem, kaj je resnični namen njihove poti.
Do konca druge svetovne vojne leta 1945 je bilo
ubitih okoli šest milijonov Judov.

y
p
o

o
N
o

C
t

Fotografija, ki jo je z vzhodne fronte poslal nemški vojak. Na hrbtni strani
fotografije je zapisano: »Ukrajina 1942 – akcija proti Judom v Ivangorodu«.
[Akcija ali nem. Aktion je oznaka za vojaško operacijo/delovanje, ki so ga
nacisti uporabljali za izvedbo načrtovanega preganjanja, predvsem pa
uničevanja Judov.]
United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington DC, ZDA
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Yad Vashem je bil ustanovljen leta 1953 kot svetovni center za ohranjanje spomina na žrtve
holokavsta, center za dokumentiranje, raziskovanje in izobraževanje. Kot živo obeležje šoi
judovskega prebivalstva ohranja spomin na preteklost, hkrati pa njegov pomen prenaša prihodnjim
generacijam.

LJUBEZEN
Ljubezen je bila pristan in otok tolažbe v svetu kaosa
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Poročno slavje v getu Litzmannstadt [Lodž]
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Partnerstvo in družina sta temelj človeške družbe.
V času holokavsta, ko se je ves svet razsul, sta bila
partnerstvo in družina tako rekoč edino zatočišče.
Nihče ni vedel, kaj bo prinesla naslednja ura, kaj
šele naslednji dan. Zato so si ljudje prizadevali
vzpostaviti okoliščine, ki bi jim dajale vsaj
navidezno stabilnost. Zaljubljali so se na najbolj
neverjetnih mestih; poročali so se, čeprav niso
vedeli, ali bosta zakonca zmogla preživeti vsak
zase ali skupaj, kaj šele ustvariti družinsko gnezdo.
Čutili so potrebo po uradnih porokah, včasih zato,
da bi se zaščitili pred deportacijo na Vzhod, drugič
pa zato, da bi bila zakonca deportirana skupaj.
Obstajale so tudi »odprte« zveze – hitra, začasna
in neformalna skrivna srečanja. Vzniknila so
kot način pridobivanja denarja, hrane, življenja,
spet drugič pa so izražala psihološko potrebo
ljudi po toplini in razumevanju ob soočanju z
izprijenostjo, ki jih je obdajala. Številne zveze so
bile »prepovedane ljubezni«, ki se v svetu, kakršen
je bil nekoč, verjetno nikoli ne bi zgodile.

Zadnje slovo
Auschwitz-Birkenau, 1945
Zinovij Tolkačev

LJUBEZEN
M ARTA BYK
November 1941
Naslovljenka: Trude Byk
Brooklyn, NY

… Predvsem pa ne skrbi; … in še nekaj:
poročila sem se; pravzaprav že marca.
Zelo sem srečna in tudi ti boš zelo
zadovoljna s svojim zetom.
Ime: Marjan Fürstenberg, v Šabcu, judovsko
emigracijsko taborišče, Srbija; 24 let; poklic:
avtomehanik, električar in radijski tehnik.
Trenutno ne more pisati, ker že nekaj tednov
dela nekje v okolici.
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Marta, Dunaj, Avstrija, 1938

Leta 1939 je Gertrude Byk uspelo pridobiti
dovoljenje za priselitev v ZDA zase in za svoja otroka
Marto in Herberta. Šestnajstletna Marta, goreča
sionistka, se mami ni hotela pridružiti. Novembra
se je podala na pot v Erec Izrael [dežela Izrael; heb.
ime za Palestino pod britanskim mandatom] in se
pridružila skupini 1300 judovskih beguncev, ki so
pluli po Donavi [t. i. Kladovo transport]. Prišli so
do Srbije, ko pa niso mogli naprej, so se odločili,
da ostanejo v Šabcu.
Marta je mami začela pisati pisma januarja 1941.
Po nemški okupaciji Srbije so skupino ogradili z
bodečo žico in bila je izpostavljena zlorabam in
umorom. Oktobra 1941 so moške iz taborišča
odpeljali, domnevno zaradi dela, in jih usmrtili.
Mesec dni pozneje je Marta, ne da bi vedela za
usodo moških, v pismu mami povedala, da se je
marca poročila z moškim iz taborišča po imenu
Marjan Fürstenberg.
Novembra 1941 je bila Marta zadnjič v stiku z
mamo.
Do sredine maja 1942 so umorili skoraj celotno
skupino, tudi Marto.

Lepo te pozdravljava in poljubljava
Marta in Marjan
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Martino pismo mami in bratu

MATERINSTVO
Potreba po tem, da bi rešile svoje otroke, je matere postavila pred grozljive dileme

Ena od prvih dilem, s katerimi so se soočale družine,
je bila, kako najti skrivališča, predvsem za otroke,
ko je bilo to še mogoče. Ker so se zavedali velike
verjetnosti, da svojega otroka nikoli več ne bodo
videli, mnogi starši psihološke volje za tak korak
niso zmogli zbrati, razen če so slutili, da je edina
alternativa gotova smrt. Ker je bilo tako spoznanje
težko ponotranjiti, mnogi starši svojih otrok niso
predali drugim, tudi ko bi to lahko storili.
V getih so se matere ukvarjale z vsakodnevnim
preživetjem, predvsem z zagotavljanjem hrane
in vzdrževanjem higiene, da bi preprečile izbruh
bolezni. Noseče matere so nosečnost pogosto
hotele prekiniti, kajti vedele so, da ne bodo mogle
nahraniti novorojenčka in skrbeti zanj, saj so že
preostali člani družine komaj preživeli. Kljub temu
je tu in tam prav vseprisotnost smrti ženskam vlila
željo po ustvarjanju novega življenja.
Matere otrok v vrstah ob selekciji [nem. Selektion:
od leta 1942 so nacisti ob prihodih transportov z
Judi v Auschwitz med deportiranci izbrali tiste, ki
so bili za delo primerni in so jih sprejeli v taborišče,
preostale pa so takoj ubili v plinskih celicah] so
bile morda edine, ki so jim morilci ponudili izbiro –
izbiro, da gredo v smrt skupaj s svojimi otroki. Toda
celo tam so v nepredstavljivo težkih trenutkih brez
primere v človeški zgodovini otroke včasih iztrgali iz
rok redkih žensk, ki so bile izbrane za prisilno delo,
in jih izročili babicam ali bližnjim, ki so šli z njimi v
smrt.
Ob vsem tem terorju so nekatere matere, ki jih je
gnal preživetveni nagon, sprejemale odločitve ali
izvajale dejanja v nasprotju s sprejetimi družbenimi
normami, ki urejajo odnos med materjo in otrokom.
Spet druge matere so se odločile, da bodo umrle s
svojimi otroki, čeprav bi se lahko odločile drugače
– in tudi to je bila »izbira«, ki v običajnih časih ni
vedno razumljiva.
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Ženske in otroci med deportacijo Judov iz Szydłowieca in okolice na Poljskem
v uničevalno taborišče Treblinka, 23. september 1942

MATERINSTVO
G ENI A J UDZKI
27. september 1943

Draga gospodična Bronja,
tako težko vam pišem … Gospodična Bronja,
rotim vas, pazite na mojega sina, bodite mu
mati.
Michál mora jesti, kolikor le lahko, saj kdo
ve, kaj ga še čaka? Močan mora biti in
sposoben prenesti veliko trpljenja. Prosim,
poskrbite, da se bo toplo oblačil in da bo
nosil tudi nogavice. Več ne morem napisati,
moje solze so se že vse posušile. Naj Bog
pazi na oba.
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Avgusta 1943 je bil geto Sosnowiec likvidiran in
Genijin mož Ber (Bronek) umorjen. Genia in sin Michál
sta pobegnila na »arijsko« stran, kjer je Genii uspelo
pridobiti lažni osebni izkaznici. Michála je predala
v varstvo Poljakinji Bronji. Genia je našla službo –
vodila je gospodinjstvo nekega nemškega zdravnika.
Potem ko je zdravnik prejel navodilo, naj se preseli
na Dunaj, je s seboj vzel Genio in njenega sina.
Čez nekaj časa je bila Genijina identiteta razkrita.
Odpeljali so jo v zapor, Michála pa poslali v sirotišnico.
Ko je gestapo Genio obvestil, da jo bodo deportirali,
se je odločila, da bo s seboj vzela sina, saj se je bala,
da bodo sirotišnico likvidirali. Leta 1944 sta bila mati
in sin deportirana v Auschwitz in umorjena. Otroci v
sirotišnici so preživeli.

Genijino pismo Bronji, ženski, ki je skrivala
njenega sina

Genia in Michál, geto Sosnowiec, 1941–1942

SKRB ZA DRUGE
Ženske so igrale ključno vlogo pri oskrbi tistih, ki so bili ranljivejši od njih
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Uslužbenka organizacije za zaščito otrok OSE Margot Stein med preverjanjem
zdravstvenega stanja otrok, karantensko taborišče Hotel Bompard, Marseille,
Francija, 1941–1942
USHMM, Washington DC, ZDA, z dovoljenjem Margot Stein Samuel
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Ženske so v obdobju pred holokavstom opravljale
vrsto del. Večina zaposlenih žensk je bila vzgojiteljic,
učiteljic, trgovk, varušk, kuharic, šivilj in podobno. Ta
vzorec delovanja se je ohranil tudi v času holokavsta;
lahko bi celo rekli, da se je razširil. Skoraj vse ženske
so morale delati. V obdobju getov so si številne ženske
poiskale službe, ki so vključevale pomoč in skrb za
druge.
Ženske so upravljale javne kuhinje, vodile domove za
otroke in gradile mreže za oskrbo starejših. Delale
so kot učiteljice in skrbnice otrok, katerih starši so
bili deportirani ali mobilizirani za prisilno delo. Kot
zdravnice in medicinske sestre so delale v getih, pri
partizanih in v taboriščih.
Ženske so tvegale svoje življenje in zdravje, ko so v
skrivališčih zdravile bolnike in otroke z nalezljivimi
boleznimi. Mnoge so šle v smrt skupaj z otroki, za
katere so skrbele, čeprav bi se lahko rešile. Od jutra
do večera so garale, saj so se razmere z vsakim
trenutkom slabšale, in niso dovolile, da bi jih telesna
šibkost pri tem ustavila.

Ura pravljic
Geto Theresienstadt [Terezín], 1942–1945
Pavel Fantl

SKRB ZA DRUGE
ST EFANI A WILCZYŃSKA
Datum: 2. april 1940

Draga moja, midva sva dobro. Jaz malo delam v sirotišnici, Korczak
pa res dela veliko. Nisem še prispela [v Erec Izrael], ker nočem oditi
brez otrok.
Tvoja
Stefa
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Stefania
Arhiv muzeja Ghetto Fighters' House, Izrael

Stefania (Stefa) se je rodila leta 1886 na Poljskem. Po
končanem študiju na Univerzi v Liègeu v Belgiji se je
vrnila v Varšavo in postala vodja judovske sirotišnice.
Leta 1909 je spoznala priznanega pedagoga in
pisatelja dr. Janusza Korczaka, s katerim sta pozneje
postala sodelavca v njegovi sirotišnici Dom sirot.
Ko se je začela prva svetovna vojna, so Korczaka
vpoklicali v vojsko, Stefania pa je bila zadolžena
za vodenje sirotišnice, ki se je razširila in v njej je
takrat živelo okoli 150 otrok. Leta 1919 so vse otroke
preselili v novo sirotišnico. Stefania je v njej delovala
kot generalna direktorica, Korczak pa kot glavni vodja
ustanove.
Leta 1938 je Stefania obiskala Erec Izrael [Palestina
pod britanskim mandatom]. Do leta 1939 je živela v
kibucu Ein Harod, nato pa se je vrnila v Varšavo. Po
nacistični okupaciji so člani Ein Haroda poskrbeli, da
bi lahko zapustila Poljsko, vendar je to zavrnila in se
skupaj z dr. Korczakom in otroki preselila v varšavski
geto.
6. avgusta 1942 so prejeli ukaz za deportacijo sirot.
Stefania, Korczak in drugi člani osebja niso hoteli
zapustiti svojih varovancev, zato so se s 192 sirotami
odpravili na zbirališče Umschlagplatz; Stefania je bila
odgovorna za skupino otrok, starih od 9 do 12 let.
Vsi so bili umorjeni v uničevalnem taborišču Treblinka.
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Kartica, ki jo je napisala Stefania in preko Rdečega križa poslala članom
kibuca Ein Harod, 1940
Arhiv muzeja Ghetto Fighters' House, Izrael

Dr. Korczak in Stefania z otroki, za katere sta skrbela, 1923
Arhiv muzeja Ghetto Fighters' House, Izrael

ŽENSKOST
Negovanje ženskosti v času šoe je ženskam omogočilo, da so ohranile
človečnost
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Težko si predstavljamo večji kontrast, kot je ta med
holokavstom in ženskostjo. V času holokavsta je
ukvarjanje z ženskostjo veljalo za razvado. Kljub
temu je bil vidik ženskosti temeljna komponenta
ženske osebnosti. Žalitev ženskosti je pomenila
žalitev žensk kot popolnih človeških bitij. Nekatere
ženske so spolnost uporabljale za preživetje ali za
pridobivanje uslug – da bi rešile družinskega člana,
dobile rezino kruha itd. Zanje je bil to le še eden od
načinov, kako ostati pri življenju.
V dobrem videzu je bil v času holokavsta tudi smisel
življenja – pred selekcijami so si ženske po licih
mazale drobce rdečila ali jih ščipale, da bi bile videti
bolj zdrave in bi se tako izognile smrti. Glavnik za uši
v taborišču je ženski lahko omogočil življenje, saj so
uši prenašale bolezni. Ženske so se še naprej umivale
v vodi, kjer koli so jo našle – tudi če je bila zmrznjena
zaradi ostre evropske zime –, če so le imele srečo,
da so dobile to priložnost.
Čeprav so rasni zakoni prepovedovali spolni stik
med nacisti in žrtvami, so bile ženske napadene na
najrazličnejše načine: z ukazi, naj se popolnoma
slečejo na javnih mestih, z dotikanjem njihovih teles
in z brutalnim tepežem. V taboriščih so selekcije golih
ljudi potekale vsak dan.

D

Bluza, ki jo je Helen Ryba dobila v taborišču blizu Leipziga in na katero je
dodala oranžen biser

Judovska taboriščnica št. 13138 iz Radoma na Poljskem, potem ko so ji obrili
lase, Auschwitz
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Poljska

V Płaszówu smo našle neko rabljeno rdečilo … vzele
smo kos celuloidnega traku, nanj razmazale, kar je
od rdečila ostalo, in ga zložile. Kadar smo šle v novo
taborišče, smo si ga zelo nežno razmazale po licih.
Maryla Szperling

ŽENSKOST
LI N A BERE SIN

Lina (levo) in sestri Betty in Anna, oktober 1945

Lina se je rodila leta 1910 v Litvi. Leta 1933 se je
poročila z Jakobom Beresinom in se preselila v Kovno
[Kaunas]. Hči Shulamit se je rodila leta 1935. Leta
1941 so vse Jude deportirali v tamkajšnji geto.
V t. i. Kinderaktion [nacistični akciji, uperjeni proti
judovskim otrokom] marca 1944 so Shulamit odpeljali
v Auschwitz. Tam so jo najverjetneje umorili. Ko je bil
julija 1944 geto Kovno likvidiran, so Lino in njeni sestri
deportirali v koncentracijsko taborišče Stutthof. V
tem taborišču si je Lina izdelala modrček. Njenega
moža so poslali v Dachau in ga umorili.
Lina in obe sestri so preživele. Lina se je preselila v
Mehiko in se ponovno poročila.

Modrček, ki si ga je Lina sešila v koncentracijskem taborišču Stutthof.
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Oblekli so nas v ujetniške obleke. Kot
profesionalna šivilja sem začela sanjariti o
tem, kako bi si naredila modrček in katere
materiale bi uporabila.
Odstranila sem podlogo iz rokavov [moških
jaken] in zdaj sem imela nekaj blaga. Z moje
moške srajce sem odstranila tri gumbe.
Ženska, ki je v suknjiču našla iglo, mi jo je
dala v zameno za celodnevni obrok hrane.
S traku okoli odeje sem odparala nit. Našla
sem razbito okno in iz njega vzela drobec
stekla.
S svojo tkanino in drobcem stekla sem se
ulegla na tla ter urezala svoj dragoceni
predmet. Potem sem ga sešila.
Modrček sem nosila skoraj sedem mesecev
do osvoboditve.

ODPOR IN OSVOBODITEV
Ženske so s svojim spolom prispevale k prizadevanjem odporniškega gibanja

Skoraj vsak, ki je sodeloval v boju proti nacistom in
njihovim sostorilcem v času holokavsta, je s tem
izrazil izbiro – sprejel je aktivno smrt, ne pasivne
(npr. v plinski celici). Judje niso mogli poskrbeti za
svoje preživetje, niti zmagati v vojni z bojem. Šlo je
predvsem za dejanje ponosa.
Na splošno so se ženske tej možnosti popolnoma
izogibale, dokler so bile v družinskem okolju. O
bojevanju ali odhodu v ilegalo so lahko razmišljale
le mlade odrasle ženske, ki še niso bile odgovorne
za druge.
V nejudovskih partizanskih skupinah so bile ženske
praviloma povsem nezaželene. Kadar so bile vendarle
sprejete v katero od enot, so bile prisiljene pomivati tla,
prati moško perilo in prenašati spolno nadlegovanje,
tudi če so hkrati ustanavljale bolnišnice, izvajale
operacije ali kako drugače reševale življenja.
In vendar so ženske v odporniškem gibanju igrale
pomembno vlogo, predvsem pri reševanju. Kadar
so bile zadolžene za prenos tajnega gradiva iz kraja
v kraj, so se preoblekle v socialne delavke, ki skrbijo
za otroke.
V taboriščih je bila aktivna vloga žensk v odporu
običajno omejena na sabotiranje oborožitve, ki
so morale izdelovati. Občasno je katera od žensk
napadla stražarja in bila takoj ubita. Podobno so
se končali tudi poskusi pobegov. Ta dejanja so bila
tvegana, saj cene zanje niso plačali le pobudniki,
temveč tudi številni talci, ki so bili zagotovo ubiti.
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Tri borke odporniškega gibanja, ki so jih po oboroženem odporu izvlekli iz
bunkerja med zatiranjem upora v varšavskem getu, 1943. Z desne proti levi:
Malka Zdroiewicz in soborki Bluma in Ruchaleh, članice Judovske bojne
organizacije [pol. Żydowska Organizacja Bojowa ali ŻOB].

Rachel Rudnicki s skupino partizanov, ki so delovali v Rudniškem
gozdu. Posnetek ob osvoboditvi Vilne, 1944
Gosudarstveni arhiv Rosijskoj Federaciji, Moskva

ODPOR IN OSVOBODITEV
FANNY SOLOMI AN
Takoj sem začela izvajati operacije. Izcedila sem gnoj, ki se ni strdil;
celo prst sem amputirala. Vse to sem delala, ne z veliko znanja, a z vsem
srcem ... Ko sem našla knjigo »Zdravnik, ki ohranja zdravje«, temelječo na
osnovah naravnega zdravljenja, sem postala vneta ljubiteljica te metode.
Skoraj vse ženske v enoti so imele zakonce, ki so bili hkrati njihovi
gospodarji in branitelji »časti« pred drugimi moškimi ... Nisem se mogla
sprijazniti s tem, da sem se morala za privilegije v obliki relativnega miru
čez dan strinjati z nevšečnostmi ponoči.
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Fanny v uniformi

Fanny je študirala športno vzgojo in delala kot
inštruktorica fizioterapije v bolnišnicah. Poljsko
ministrstvo za šolstvo jo je poslalo na izpopolnjevanje
na Švedsko, a se je ob izbruhu vojne vrnila v Pinsk,
svoj rojstni kraj.
Ko je bil geto Pinsk likvidiran in vsi njegovi prebivalci
pobiti, je bila ena redkih, ki ji je uspelo pobegniti v
gozdove in se pridružiti partizanom.
Sprva je delala kot medicinska sestra pri manjših
partizanskih enotah, kasneje pa kot glavna zdravnica
partizanske brigade. Vzpostavila je operacijsko
dvorano in v njej opravila številne operacije.
Kljub statusu in trdnemu položaju je imela Fanny
občutek, da je tovariši niso spoštovali in z njo niso
ravnali, kot bi si zaslužila, ker je bila ženska in povrhu
Judinja.
Po vojni se je z možem in hčerko preselila v Izrael.
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Medalja za zmago in stran iz medicinske knjige, ki jo je Fanny uporabljala v
gozdovih
Dekle pred vislicami (A Girl Facing the Gallows), založba Moreshet & Sifryat Hapoalim, 1971

PRIJATELJSTVO
Skupine prijateljev so postale nadomestne družine, ki so reševale življenja
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Obesek iz kruha, ki so ga Hani Frankel za rojstni dan podarile prijateljice v
delovnem taborišču.
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V času holokavsta je bilo treba hitro odrasti. Dekleta,
ki bi jih običajno imeli za zelo mlada, so delovala kot
odrasle ženske. V mnogih primerih starši niso bili več
tisti, ki so hranili družino. Dekleta so pogosto razvila
mehanizme preživetja in so svojo usodo vzela v svoje
roke.
Kljub temu pa si je vsaka želela imeti prijateljico, ki bi
jo podpirala, ona sama pa bi ji v zameno lahko dajala
del sebe. Skupaj bi črpali moč iz spominov na dom in
prijatelje ter iz samega dejstva, da sta odkrili notranje
moči, ki se jih prej nista niti zavedali.
Tudi odrasle ženske so potrebovale prijateljice –
v getih, če so preživele in ostale brez zakoncev, v
delovnih taboriščih, ločenih po spolu, ali ob izgubi
družine, ki je bila zanje vir moči in podpore.
Druženje v skupinah je bil pojav, edinstven za ženske
v holokavstu. Kot je navedla zgodovinarka Judith
Baumel-Schwartz, je bilo v tem času dobro »ostati
neviden«, mreža prijateljev pa je pritegnila pozornost.
A povezovanje je pomenilo prednost v smislu podpore
in preživetja, ki ju je omogočilo. Majhne skupine,
sestavljene iz dveh ali treh prijateljev, sorodnikov ali
starejših žensk, so se povezovale, da bi oblikovale
večje skupine, ki so varovale dekle ali dekleta, mlajša
od njih.

D

Voščilnica, ki jo je prejela Fella Rosenberg v Auschwitzu 10. januarja 1945 za
14. rojstni dan od maminih prijateljic, preden so odšle na marš smrti

PRIJATELJSTVO
HI LDE GR ÜNBAUM
Vedno smo bile ena za vse in čutile smo, da so
bile druge za vse nas. Tudi če nismo bile vedno
skupaj, smo zmeraj imele občutek pripadnosti.
Res nam je zelo pomagalo, tako praktično kot,
nedvomno, tudi psihično.
Anne Borinski
Alma je verjela, da bomo, če bomo preživele
to obdobje, morda lahko dokazale, da lahko
v taborišču kaj zgradimo, da bi imelo naše
preživetje smisel
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Hilde (desno) s članicama orkestra, po osvoboditvi
Z dovoljenjem Hilde Zimche, kibuc Netzer Sereni, Izrael
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Hilde je bila rojena v Berlinu. Študirala je
violino in igrala v mladinskem orkestru. Leta
1940 se je pridružila sionistični učni kmetiji v
Ahrensdorfu, ki je bila leto dni pozneje zaprta,
tečajniki pa prepeljani v koncentracijsko
taborišče Neuendorf. Tisti, ki so bili spomladi
1943 še vedno v tem taborišču, so bili 20. aprila
deportirani v Auschwitz-Birkenau. V Auschwitzu
so še naprej ostajali v stiku. V ženskem delu
taborišča je kot njihov glavni povezovalni člen
delovala svetovalka Anne Borinski. Dekleta so
si izmenjevala zapiske, da bi bila na tekočem z
novicami in skrbela ena za drugo.
Hilde so vključili v ženski orkester v Birkenauu.
Dirigentka orkestra je bila Alma Rosé, vrhunska
violinistka. Alma je orkester doživljala kot način
preživetja žensk. Uspelo ji je, da je članicam
orkestra zagotovila pogoje, ki so bili za taboriščne
razmere dobri. Hilde je v orkester poskušala
vključiti čim več prijateljic, tistim, ki so ostale,
pa je zagotavljala hrano. Hilde je sprva igrala
violino, kasneje pa je postala zapisovalka not in
Almina glavna pomočnica.
Alma je bila v Auschwitzu umorjena. Hilde, Anne
in nekateri tečajniki učne kmetije so preživeli in
na koncu emigrirali v Izrael.
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Torba za note, ki jo je Hilde naredila iz prevleke za blazino, ki jo je dobila od
prijateljice v Auschwitzu, in pisalo, s katerim je zapisovala note za orkester v
Auschwitzu
Izposojeno od Hilde Zimche, kibuc Netzer Sereni, Izrael

Anne, Švica, 1945

Alma igra violino, Nizozemska, 1942

Z dovoljenjem Eldada Alonija, kibuc
Maayan Zvi, Izrael

Založba Amadeus Press, z dovoljenjem
upravitelja zbirke Mahler-Rosé, Ontario

VERA
V letih obupa so ženske našle tolažbo in moralno moč v veri
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Molitev na jom kipur, geto Litzmannstadt [Lodž], Poljska, 1941
Projekt »The Jewish Heritage Writing Project«
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V času holokavsta so se pojavila številna vprašanja
glede vere. Nekateri Judje so menili, da jih je Bog
zapustil in niso razumeli, kako in zakaj morajo
prenašati tako trpljenje. Drugi so med holokavstom
v veri našli tolažbo in duševno trdnost, kot prej
nikjer drugje.
Z besedami je težko opisati moč, ki so jo ti ljudje
črpali iz vere, moralno moč, ki jim jo je dala, in kako
težko jih je bilo zato kasneje zlomiti kot človeška
bitja v duhu, tudi ko njihova telesa niso več vzdržala
neznosnih bolečin.
Ženske, ki so se ravnale po svoji veri, so še naprej
spoštovale zapovedi in praznike, kolikor so le
lahko. Molile so, se postile, se vzdržale kruha med
pesahom (pasho) in prižigale sveče na šabat in
hanuko.
Poleg tega, da so ohranjale vero in še naprej
spoštovale verske običaje, so iz svojega
prepričanja dobile tudi moralno moč. To je vplivalo
na njihovo obnašanje v peklu, v katerem so živele,
in jim omogočilo, da so lahko dajale in da so bile
obzirnejše do drugih.

Ester Obstfeld v kletnem skrivališču v Amsterdamu, Nizozemska, hanuka 1942.
Ko je bilo njeno skrivališče razkrito, so jo deportirali v uničevalno taborišče
Sobibór in jo umorili

Ženske pečejo opresnike ali t. i. macot za pesah, varšavski geto, Poljska

VERA
LI VI A KOR AL EK
Preden je naš rabin odšel v Auschwitz, nas je zbral
v mestu Győr in med drugim povedal: »Ni kraj tisti,
ki posvečuje človeka, človek je tisti, ki posvečuje
kraj.« Na ta sveti dan smo na preizkušnji.
Upoštevati moramo zapoved 'Ne kradi'. Vsak
od nas prejme majhen obrok in se mora z njim
zadovoljiti.
Iz pridige, ki jo je imela Livia v koncentracijskem
taborišču Parschnitz na jom kipur leta 1944.
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Livia (druga z desne) in njene učenke, Csorna (županija Győr-MosonSopron), Madžarska, 1943
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Livia, rojena v Győru na Madžarskem, je bila junija 1944
deportirana v Auschwitz. Avgusta so jo premestili
v koncentracijsko taborišče Parschnitz [češ. Poříčí,
danes del mesta Trutnov v Češki republiki]; delala je
v tovarni za izdelavo letalskih delov.
Na predvečer jom kipurja 1944 je Livia na željo
svojih prijateljic pridigala ženskam v taborišču.
»Nisem hotela biti kapo; nisem hotela biti vodja. Ni
bilo potrebe po tem. Želela sem jih le spodbuditi.«
Ženske niso jedle kruha, ki so ga prejele na jom kipur;
raje so ga pospravile pod blazine.
Ob pesahu so ženske poskušale izvesti obredno
večerjo seder, a so jo Nemci prekinili. Livia je vzdržala
ves teden in ni jedla kruha.
Po vojni se je poročila z Aladarjem Spieglom in
emigrirala v Izrael.

Koščki papirja, na katerem je zapisana pridiga, ki jo je imela Livia na jom kipur
v koncentracijskem taborišču Parschnitz

HRANA
Kadar je želodec prazen, kuha domišljija
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Ženska ob improviziranem kuhalniku,
prehodno taborišče Gurs, Francija

D

Ko so ženske prišle v taborišča, potem ko so izgubile
cele družine, so se trudile ohraniti ostanke lastne
človečnosti. Eden od načinov ohranjanja je bilo
ukvarjanje s kuharskimi recepti.
Recepti so tradicija, ki jo ohranjajo ženske; prenašajo
se z mater na hčere in so del družinskega in
skupnostnega izročila po ženski strani ter lokalnih
tradicij. Zato so se ženske med strahotnim fizičnim
suženjstvom in uničevanjem sveta, kot so ga
poznale, spominjale receptov in ustvarjale nove na
najbolj nepričakovanem mestu.
Recepte so zapisovale, kot da bi si dokazovale in se
opominjale, od kod so prišle, ter z namenom, da jih
predajo potomcem. Včasih so si s predpisovanjem
pretiranih deležev sestavin burile domišljijo.
Pisale so na vse mogoče koščke papirja, ki so jih lahko
dobile, in z vsakim dragocenim kosom svinčnika, ki
so ga našle ali dobile v zameno za kruh. In ko niso
imele svinčnika ali papirja, so ponoči v zatemnjenih
taboriščnih barakah od postelje do postelje glasno
govorile recepte in tako te prostore za kratek čas
spremenile v domove, ki so jih nekoč imele.

Ženska hrani deklico, geto Litzmannstadt [Lodž], Poljska

HRANA
Y EHUDIT AUFRICHTIG
Yehudit Aufrichtig je zbolela in se ni udeležila
delitve kruha, ki je potekala vsak dan.
Edith Gombus, njena najboljša prijateljica, ji je
poslala kruh skupaj s sporočilom, na katerem
je bil zapisan jedilnik, ki so si ga zamislile za
tisti dan.
Zajtrk: zajtrk po karlsbadsko – jajca, maslo, sir,
marmelada.
Malica: jogurt, langaš in redkvica.
Kosilo: krompirjeva solata s kislo smetano
in lovorjevimi listi, šparglji v kisli smetani in
krušnih drobtinah. Jajce na oko in govedina v
paradižnikovi omaki z makaroni. Ocvrto jabolko
in vaniljeva omaka.
Popoldan: čokoladno mleko s stepeno smetano
in jajčni kruh z mandlji in »sršenje gnezdo«.
Večerja: mozeg, ocvrt krompir s čebulo, solata z
zeleno čebulo, piškotki in črna kava, sadje.
Vse smo pojedle razen majhnega kosa kruha, ki
smo ga shranile zate.

y
p
o

C
t

Yehudit tik pred aretacijo, Nizozemska, junij 1944
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Pismo z »domišljijskimi obroki«,
ki ga je Edith poslala Yehudit

Yehudit, rojena na Madžarskem, se je leta 1938
preselila v Amsterdam. Po nemški okupaciji je
spoznala ženo madžarskega veleposlanika na
Nizozemskem, ki ji je uredil potni list, v katerem ni
bila navedena kot Judinja.
Yehudit je postala članica odporniškega gibanja.
Judovskim družinam, ki so se skrivale na nizozemskih
kmetijah, je delila ponarejene živilske karte in hrano.
Ko jo je neka Nizozemka izdala, so jo leta 1944
deportirali v Westerbork in od tam v žensko
koncentracijsko taborišče Ravensbrück; delala je v
tovarni Siemens.
Yehudit je vojno preživela, se preselila v Francijo in
kasneje emigrirala v Izrael.

Kos blaga, ki je ostal od nacistične zastave in na katerega je Yehudit izvezla
imena ujetnic v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbrück.

UMETNOST
Ustvarjati pomeni dihati! Ustvarjati pomeni pobegniti pred težko vsakdanjo resničnostjo

V tem temnem času je bila potreba po znakih
normalnosti izjemna. Eden takih znakov je bilo
umetniško ustvarjanje.
Ženske so pri tem dejavno sodelovale. Nastopale so
na koncertih in v predstavah v getih in taboriščih.
Na področju slikarstva – glede na obseg najdenega
gradiva – so bile ženske v manjšini. So pa zgodovinarke
v Varšavi igrale pomembno vlogo pri dokumentiranju
življenja v tamkajšnjem getu za arhiv Emanuela
Ringelbluma [danes eden najpomembnejših
virov o varšavskem getu]. Poezijo so pisali veliko
intenzivneje, o njenem obstoju pa se je ohranilo tudi
veliko dokazov, tudi številne pesmi žensk. Ženske so
bile zastopane tudi na umetniških področjih, ki so
bila takrat relativno nova, kot je denimo fotografija.
Večina umetniških prizadevanj je bila izraz psihološke
in socialne potrebe, vir kisika sredi zadušljivega
ozračja. Kar koli je kdo uporabil za izražanje svoje
bolečine ali če je, nasprotno, uporabil smeh in
ironijo, da bi pobegnil od resničnosti, vse je služilo
kot sredstvo, ki so ga ljudje zgrabili in uporabili, da
so izrazili bistvo svojih talentov.
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Prizor iz igre, ki so jo igrali v varšavskem getu
Bundersarchiv, Koblenz, Nemčija
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Avtoportret Julie Pirotte,
Marseille, Francija, 1942
USHMM, Washington DC, ZDA

Kot članica odporniškega
gibanja je Julia s kamero
dokumentirala operacije
makijevcev [francoski
partizani] leta 1944, ženske
in otroke v francoskih
taboriščih ter druge podobe
vojne. Leta 1943 je v ZDA
pretihotapila fotografsko
poročilo z naslovom
»Francija pod okupacijo«.
Kasneje je dokumentirala
osvoboditev Marseilla

Plesalka flamenka Catharina Frank
Geto Theresienstadt [Terezín], 1944
Charlotte Buresova

UMETNOST
SELM A MEE RBAUM- EISINGER
»Pesem«
7. julij 1941
Rada bi živela.
rada bi se smejala in nudila tolažbo,
bila bitke, ljubila in sovražila,
v rokah nebesa držala,
bila svobodna, da bi dihala in kričala:
Nočem umreti. Ne!
Ne.
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Selma, Črnovice, maj 1940
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Selma se je rodila leta 1924 v Črnovicah v Bukovini
[tedaj v Romuniji; danes Černivci v Ukrajini] in začela
pisati poezijo že kot najstnica. Oktobra 1941 je bila
skupaj s starši internirana v geto Črnovice, junija
naslednjega leta pa je bila družina deportirana v
Transnistrijo [danes del Moldavije oz. nepriznane
Pridnestrske moldavske republike in Ukrajine].
Po izčrpavajočem pohodu so jih poslali v delovno
taborišče Mihailivka v Ukrajini, kjer so Nemci in
Ukrajinci ujetnike stradali in neusmiljeno terorizirali.
Pred deportacijo v Transnistrijo je Selmi uspelo
svoj album s pesmimi in slikami predati Leiserju
Fichmanu, svojemu fantu iz mladinskega gibanja
Hashomer Hatzair, ki mu je posvetila pesmi.
Selma je umrla zaradi tifusa 16. decembra 1942,
stara osemnajst let. Njeni starši so bili umorjeni leto
kasneje.
Leiserja so ob začetku nacistične okupacije odpeljali
v taborišče za prisilno delo. Album je hranil do
leta 1944, ko ga je poslal Selmini prijateljici Else v
Črnovice. Nato se je vkrcal na tajno emigrantsko
ladjo Mefküre na poti v Erec Izrael [Palestina pod
britanskim mandatom]. Mefküre je po torpediranju
potonila v Črnem morju. Leiser je umrl, ne da bi vedel,
da je umrla tudi Selma.
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Selmin album s pesmimi in slikami

Smrt Selme Meerbaum-Eisinger
Taborišče Beršad, Transnistrija [danes v Ukrajini], 1943
Arnold Daghani

