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ПРОМЕНІ СВІТЛА
ДОЛЯ ЖІНКИ В РОКИ ШОА (ГОЛОКОСТУ)

Шоа (Голокост)
Шоа (Голокост) - це безпрецедентне за
масштабами та жорстокістю, тотальне
й систематичне знищення єврейського
народу, його культури та релігії, здійснене
нацистською Німеччиною та її посібниками.
Головними причинами Голокосту були
антисемітизм й нацистська расова теорія.
У період з 1933-го по 1941 рік нацистська
Німеччина спочатку проводила політику
позбавлення євреїв цивільних прав та майна, а
надалі перейшла до заходів відділення євреїв
від суспільства, до їх сегрегації.
Ці дії знайшли широку підтримку в німецькому
суспільстві, а потім і в більшості окупованих
країн Європи. До кінця 1941 року склалась
нацистська система заходів, спрямованих
проти євреїв, що отримала назву “остаточне
вирішення єврейського питання в Європі”.
Нацистська Німеччина прагнула повного
знищення
європейського
єврейства.
Поряд з розстрілами мільйонів євреїв,
проводилася їх концентрація для відправки
в табори смерті - побудовані за зразком
промислових підприємств конвеєри, де
євреїв знищували за допомогою газу. На всіх
етапах транспортування в ці табори нацисти
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Фотографія, відправлена німецьким солдатом з фронту
На зворотному боці напис: “Євреї під час акції, Івангород, Україна, 1942”
United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington DC, USA

приховували від євреїв правду про мету
депортації.
До закінчення Другої світової війни в 1945
році було знищено близько шести мільйонів
євреїв.

Яд Вашем - меморіальний комплекс історії Голокосту, розташований на горі Пам’яті в Єрусалимі,
був заснований в 1953 році. З моменту створення основним завданням Яд Вашем є увічнення
пам’яті про Голокост, збір документів, імена та свідчення жертв, а також проведення наукових
досліджень, розробка та реалізація освітніх програм Зберігаючи пам’ять про минуле, Яд Вашем
прагне передати її майбутнім поколінням.

“І в цій пітьмі виникли
промені світла”...
Далія Равикович, “Повне зібрання віршів”,
видання Ха-кібуц Ха-меухад, Тель-Авів, 1995

Єврейська жінка з жовтою зіркою з паперу
Фотографія зроблена німецьким фотографом, гетто Кутно, Польща, 1941
Getty Images

Гетто Кутно було організовано на відкритій болотистій місцевості, де в
минулому знаходився цукровий завод. У старі будівлі було зібрано близько
7000 жінок, чоловіків і дітей. Багато з них були змушені розміститися під
відкритим небом, в приміщеннях без даху, в наметах з ковдр і в інших
імпровізованих будівлях, споруджених з уламків меблів.
Більшість в’язнів Кутно були знищені.

Голокост
історична
подія,
яка
супроводжувалась
організованим
переслідуванням і масовими вбивствами
євреїв з боку нацистів та їх пособників.
Виставка знайомить нас з особистими
історіями єврейських жінок, доносить до нас
їхні голоси, розповідає про їхню поведінку
та реакції на реальність безмежного зла і
насильства, в якій вони опинились.
У довоєнний час єврейські жінки, зазвичай,
жили у патріархальному консервативному
суспільстві, в якому чоловік був головою
сім’ї, а у жінки були традиційні домашні
обов’язки, інколи деякий додатковий
заробіток. Таке становище не давало
жінці змоги бути частиною керівництва
єврейської громади.
У роки Голокосту єврейські жінки брали
на себе головну роль в родині, яку можна
визначити, як “зобов’язання перед життям”.
Це означало прагнення вижити будь-якою
ціною та за будь-яких обставин.
На початку війни, особливо на території
окупованих країн Східної Європи, багато
чоловіків встигли піти на фронт або втекти
на схід. Інші були відправлені німцями на
примусові роботи. Пізніше чоловіки тікали
до лісів, і багато з них були вбиті.
Таким чином, жінки, залишившись одні
з дітьми та людьми похилого віку на
окупованих
територіях,
представляли
основне населення гетто. Чоловіків було
небагато, але й вони, здебільшого, втрачали
душевну рівновагу й статус глави сім’ї,
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оскільки були не в змозі утримувати рідних.
В умовах голоду й терору саме жінкам
доводилося брати на себе турботу про
збереження родини. Це вимагало героїчних
зусиль.
Відповідальність жінок за своїх дітей, з
одного боку, надавала їм сили й енергію в
боротьбі за виживання, а з іншого, нерідко
приводила до загибелі матерів разом з
дітьми.
Якщо жінці вдавалося пережити акцію
знищення, її відправляли на примусові
роботи в нацистські табори. Там жінки
намагалися пристосуватися й вижити, після
того як у них було відібрано все: особистість,
ім’я, родина та звички, притаманні в
колишньому житті
Коли у жінок не вистачало знань, вони
вчились, коли здавалося, що більше не
залишилося сил, збиралися з духом і
знаходили їх. Коли у самих жінок та у членів
їх родин забирали право на життя, вони,
йдучи на смерть, робили осмисленою кожну
хвилину відведеного часу.
В рамках цієї виставки ми хочемо
розповісти про таких жінок.
Ця пересувна виставка заснована на виставці “Промені
світла. Доля жінки в роки Шоа (Голокосту)”, яка
експонувалася в Яд Вашем.
Куратор виставки Юдіт Інбар
Виставка підготовлена Відділом пересувних виставок
меморіального комплексу Яд Вашем
Оформлення: студія “Графіка”, відділ інформаційних
систем, Яд Вашем

Кохання
Кохання було притулком і острівцем спокою посеред тотального хаосу
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Весілля, гетто Лодзь, Польща
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Засади людського суспільства спираються на
подружні стосунки та родину.
У роки Голокосту, коли всі норми людського буття
були порушені, шлюб та родина залишались єдиною
опорою.
Люди не знали, що принесе їм новий день, що
трапиться через годину, тому деякі прагнули
створити ілюзію стабільності. Вони закохувалися
в таких місцях й умовах, які важко собі уявити.
Вступали в шлюб, не знаючи, чи зможуть бути
разом, вижити...
Багато людей відчували потребу в офіційному
шлюбі, щоб уникнути «відправки на схід», а часом,
навпаки, в надії, що їх відправлять разом.
Шлюб здавався способом добути гроші, їжу,
залишитись живими.
Окрім офіційних відносин відбувались й неофіційні спонтанні, короткі зв’язки без взаємних зобов’язань.
Такі зв’язки могли бути спробою знайти захист від
загроз навколишнього світу або спробою знайти хоч
трохи тепла. Траплялися й «мезальянси» - відносини,
які за інших обставин, нормальних і мирних, взагалі
не склалися б.

Останнє прощання
Зіновій Толкачов, Аушвіц-Біркенау, 1945
Дар Іллі та Анель Толкачових, Київ

Кохання
Марта Бик
18 листопада 1941 року
Кому: Труді Бик
Бруклін, Нью-Йорк

... не дивлячись ні на що, не хвилюйся ...
І ще дещо: я вийшла заміж, ще в березні.
Я дуже щаслива! Тобі сподобається зять.
Спробую його описати: високий, чорнявий.
Звуть Маріан Фюрстенберг, він з Шабацу це табір для єврейських емігрантів в Сербії.
Йому 24 роки, він автомеханік, електрик
та радіотехнік. Він не може зараз
написати, тому що працює в околицях.
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Марта, Відень, Австрія, 1938

Привіт і поцілунки від Марти та Маріана

D

У 1939 році Гертруді Бик вдалося отримати
американську візу для себе й двох дітей, Марти і
Герберта. Марта, натхненна сіоністськими ідеями,
мріяла потрапити до Землі Ізраїля і відмовилась
їхати до Америки.
У листопаді вона вирушила в дорогу до Землі Ізраїля,
приєдналась до групи з 1300 єврейських біженців,
що відплили на кораблі Дунаєм.
Вони дісталися до Сербії, і, не маючи можливості
рухатися далі, спробували влаштуватися в місті
Шабац.
У січні 1941 року Марта почала писати листи матері.
З початком німецької окупації група єврейських
біженців опинилася за колючим дротом, вони терпіли
знущання й вбивства.
У жовтні 1941-го чоловіків відібрали нібито для
роботи, й вбили. Через місяць Марта, яка не знала
про те, що трапилось, написала матері про те, що вона
вийшла заміж за Маріана Фюрстенберга.
Остання інформація від Марти датована листопадом
1941 року. До січня 1942 року всі члени її групи, і сама
Марта, були вбиті.

Лист Марти матері та братові Герберту

Кохання
МІРІЯМ ЛІТМ АН
Леон (Лібак), який був моїм другом в Аушвіці,
прийшов мене відвідати. Через декілька днів він
запропонував мені одруження... Але я не була готова
погодитися. Відчувала, що в той момент не готова до
шлюбу. Цілу ніч Леон просидів біля мене, чекаючи
моєї згоди. Побачивши, що чекає марно, він сказав
російською: “Зараз я покину тебе, і повернуся, тільки
якщо ти відчуєш, що я тобі потрібен”. Він пішов,
і більше я його не бачила.
У той час я отримала ще п’ять пропозицій вийти
заміж, але на жодне не погодилась.
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Міріям, Італія, 1945
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Міріям народилась у 1923 році. Її не було вдома в
Пустельнику, коли всі євреї містечка були відправлені
до Треблінки й знищені. Вона перебралася до
Варшави, а пізніше приєдналася до партизанів.
Після того, як Міріям схопили, її відправили до
Аушвіцу, де вона зустріла Леона (Лібака) Крайцберга,
якого знала ще з довоєнного часу.
Леон перебував в зондеркоманді (в’язні табору, яких
нацисти відбирали для роботи в газових камерах).
Він передавав Міріям одяг і їжу, яку йому вдавалось
роздобути. Леон зробив для Міріям каблучку.
У кінці війни Міріям була серед євреїв, яких нацисти
відправили “маршами смерті”. Вона була звільнена
з концентраційного табора Ленцінг в Австрії. У
таборі для переміщених осіб вона знову зустрілася
з Леоном, якому теж пощастило вижити. Міріям не
погодилась вийти за нього заміж.
Пізніше Міріям зустріла Ноаха Наво, солдата
Єврейської бригади. Вони одружились й прибули до
Землі Ізраїля.
Міріям і Леон більше ніколи не зустрілися.

Каблучка з червоним серцем в центрі й гравіюванням
номерів в’язнів Аушвіца, Міріям і Леона - подарунок для
Міріям від закоханого в неї Леона

Материнство
Відчайдушне прагнення врятувати своїх дітей ставило матерів перед
важким вибором

Однією з найскладніших дилем, з якою зіткнулись
в єврейських сім’ях, був пошук місць укриття для
дітей.
Аби зважитись на такий крок, розуміючи, що вони,
можливо, більше ніколи не побачать своїх дітей,
батьки повинні були усвідомити: якщо вони цього
не зроблять, діти загинуть. Складно уявити, як
приймали таке рішення батьки й матері. Багато з
них так і не змогли передати своїх дітей в укриття,
навіть якщо з’являлась така можливість.
В гетто матері були зайняті щоденною боротьбою за
виживання, пошуком їжі та турботою про гігієну, щоб
запобігти захворюванням.
Багато матерів, що завагітніли, намагались
перервати вагітність, розуміючи, що вони не зможуть
прогодувати й виходити новонародженого, якщо
родина і так насилу виживає. Водночас були жінки,
які, саме тому, що навкруги було стільки смертей,
намагалися дати шанс новому життю.
Матері, які проходили разом зі своїми дітьми
селекцію, іноді отримували від катів право
жахливого вибору - відправитися на смерть разом
з дітьми або спробувати зберегти собі життя.
Неможливо уявити сцени більш трагічні й жахливі.
Дітей силою виривали з рук матерів, відібраних для
роботи, передавали бабусям або чужим жінкам,
що випадково опинилися поруч, й відправляли на
смерть.
Були матері, яких страх смерті, інстинкт виживання
в обстановці терору та найжорсткішого насильства
штовхали на кроки, не сумісні з нормами стосунків,
прийнятими між дітьми та батьками.
Але бували й випадки, коли матері, маючи
можливість залишитися живими, вважали за краще
померти разом зі своїми дітьми. Цей вибір не був
очевидним в ті часи та за тих обставин.
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Єврейські жінки і діти з Шидловіце та околиць, Польща, депортовані в
табір смерті Треблінка, 23 вересня 1942 року

Материнство
Геня Юдська
27 вересня 1943

Люба пані Броня!
Останнім часом мені дуже важко писати
вам... Бронка, я пишу вам і благаю, будь
ласка, подбайте про мого маленького
сина, будьте йому матір’ю!
Нехай Міхаель їсть, якомога більше,
невідомо, що його чекає, тому він має
бути здоровим та сильним!
Знову прошу вас, щоб він завжди був
тепло одягнений та вдягав шкарпетки.
Я не можу більше писати, у мене
скінчилися сльози.
Нехай Всевишній береже вас обох!
Цілую
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Геня, Сосновець, Польща, перед війною
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У серпні 1943 року, під час акції знищення гетто в
Сосновці, чоловік Гені, Бер (Бронек), був схоплений
та вбитий.
Гені з маленьким сином Міхаелем вдалося втекти
на “арійську” сторону. Вона змогла дістати фальшиві
документи для себе та сина. Міхаеля вона передала
під вигаданим ім’ям на піклування польській жінці
на ім’я Броня. Геня знайшла роботу по господарству
в будинку німецького лікаря. Лікар за службовим
обов’язком повинен був переїхати до Відня. Він
запропонував Гені з сином поїхати разом з ним.
Згодом єврейське походження Гені було розкрито.
Її відправили до в’язниці, а Міхаеля в дитячий
будинок. Після того, як в гестапо Гені повідомили про
те, що вона буде депортована на схід, вона вирішила
взяти з собою Міхаеля, боячись, що дитячий будинок
можуть знищити.
У 1944 році Геня і Міхаель були вислані до Аушвіцу та
вбиті. Діти в дитячому будинку вижили.

Лист, написаний Генею польській жінці
Броні, яка ховала її сина

Геня з сином Міхаелем, гетто Сосновець, 1941-1942

Материнство
ЕСТЕР ФРЕНКЕЛЬ
П’ятниця

Любі мої, я в поїзді. Рішар мій, я не знаю, що з ним.
Він досі в Пітів’є. Врятуйте моє дитя, мого невинного
малюка !!! Впевнена, що він гірко плаче. Врятуйте мого
Рішара, мого хлопчика. Я не можу писати. Серце моє,
мій Рішар, моя душа, він так далеко, і ніхто не захистить
мою дворічну дитину.
Померти, швидко, о, моє дитя!
Віддайте мені мого Рішара!
Еста
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Естер та Рішар, 1941
З приватної колекції Фанні Корман

D

Рішар народився в 1940 році у Франції у Естер (Ести)
та Нісана Френкель. Під час облав, які пройшли
в Парижі 16-17 липня 1942 року, французькі
поліцейські
отримали
наказ
заарештувати
єврейських жінок та дітей старше 16 років. Естер
не схотіла залишати сина. Її чоловік був на той час
вже висланий до Аушвіцу. Естер разом з сином
відправили до пересильного табору Пітів’є. Через
три тижні, за наказом французької поліції, діти
силою були відділені від матерів, яких відправили
до Аушвіцу. Дворічний Рішар залишився разом
з іншими дітьми в Пітів’є. За декілька тижнів, за
наказом Ейхмана, французька влада перевела
дітей в табір Дрансі й звідти до Аушвіцу.
В Аушвіці Естер та її син Рішар - приблизно через
місяць після матері, були вбиті.

Листівка, яку Естер викинула з вагону потягу,
що слідував до Аушвіцу. Листівка була адресована її родичам

Материнство
ДІ Н А БУХ ЛЕР
Лоборград, 15.4.1942
Відправник: Бланка Бухлер
кімната №42

Моя улюблена донечка!
28-го буде твій другий день народження.
Нехай Всевишній благословить тебе!
Щастя й здоров’я тобі, і щоб ти якомога
швидше була зі своїми батьками.
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Цілуємо,
мама та бабуся

C
t

П’ятирічна Діна та її тітка Бланка після війни
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В Югославії, в Загребі, в 1940 році у Драгутина
й Бланки Бухлер народилась дочка Діна. Через
рік після початку німецької окупації батька Діни
було депортовано до табору Ясеноваць й вбито.
Діна, її мати Бланка і бабуся були вивезені до
концентраційного табору в Лоборграді.
Бланка змогла переправити Діну з табору до своєї
двоюрідної сестри Бланки Фірст. Через рік мати й
бабуся Діни були вбиті в Аушвіці.
Через три місяці, після того як Діна потрапила
до Бланки Фірст, остання передала дівчинку до
монастиря, а сама приєдналася до партизанів.
Пізніше Діна потрапила до жінки на ім’я Аніца Беліц.
Вона погано поводилася з дівчинкою, і та сильно
страждала. Бланка подбала про те, щоб переправити
Діну в родину Берітіч, де її дуже тепло прийняли.
Діну хрестили та дали їй ім’я Майя. Після закінчення
війни Бланка забрала Діну, незважаючи на опір
сім’ї Берітіч, яка хотіла удочерити її, та поїхала з
дівчинкою до Ізраїлю.

Шматочок картону з ім’ям Діни, який її мати
повісила дівчинці на шию, коли переправляла
її з табору. На картоні написано ім’я Діни, дата
її народження та імена двох родичів, яким слід
було передати дівчинку. На зворотному боці мати
написала ім’я та адресу дитячого лікаря Діни

Діна та її мати Бланка

Діна та її рятівниця Джина Берітіч

Турбота про ближнього
Жінки займали центральне місце в організації допомоги слабким та
беззахисним
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В передвоєнний час єврейські жінки були
зайняті в різних сферах діяльності, займали
різні посади. Однак традиційно вони обіймали
посади виховательок в дитячих садах, шкільних
вчительок, нянь, кухарок та кравчинь.
У роки Голокосту багато жінок продовжували
працювати в традиційних рамках і навіть
розширили їх. Практично всі жінки в той час
змушені були вийти на роботу, щоб утримувати
свої родини. Багато єврейських жінок в гетто
займались також громадською діяльністю з
надання допомоги нужденним.
Вони організовували безкоштовні громадські
їдальні, дитячі притулки, створювали систему
допомоги людям похилого віку. Вони виходжували,
виховували і вчили дітей, чиїх батьків було
депортовано в табори або відправлені на примусові
роботи. В гетто, в партизанських загонах і в
таборах були жінки-лікарі, медсестри, санітарки.
Часом їм доводилося піддавати своє життя і
здоров’я смертельній небезпеці під час надання
допомоги інфекційним хворим чи дітям в місцях
укриття. Доводилося також йти на смерть - навіть
якщо була якась можливість порятунку, вони не
залишали дітей одних.
Незважаючи на те, що ситуація погіршувалась з
дня у день, і сили покидали їх, жінки продовжували
допомагати нужденним.

Маргот Штайн Співробітниця благодійної соціальної організації (OSE)
проводить медичний огляд дівчинки у таборі Бумпард, Марсель, Франція,
1941-1942
United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington DC, USA, Сourtesy: Margot
Stein Samuel
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Читання вголос
гетто Терезієнштадт, 1942-1945
Павло Фантл

Турбота про ближнього
СТ ЕФАН ІЯ ВІ ЛЬЧИНСЬКА
2 квітня 1940

Люба, ми в порядку. Я трохи працюю в Будинку сиріт, Корчак
працює набагато більше. Я не приїхала [до Ерец-Ісраель], тому
що не хочу їхати без дітей.
Твоя Стефа
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Стефанія
Музей Бейт Лохамей ха-геттаот (фотоархів)

Стефанія (Стефа) народилась у 1886 році в Польщі.
Вона закінчила Л’єжський університет в Бельгії і
після повернення до Варшави отримала посаду
керівника єврейського дитячого будинку. У 1909
році Стефанія познайомилась з доктором Янушем
Корчаком. У 1919-му дитячий будинок переїхав
до нової будівлі. В цей час Корчак очолив Дім
сиріт, а Стефа, вірна соратниця Корчака, була
його заступницею.
Під час Першої світової війни Корчак був
призваний до російської царської армії як лікар.
Стефа продовжила керувати Домом сиріт і нести
відповідальність за його мешканців навіть тоді,
коли кількість вихованців досягла 150 осіб.
У 1938 році Стефанія приїхала до Землі Ізраїля. До
1939 року вона перебувала в кібуці Ейн Харод,
а потім повернулась до Варшави. На початку
нацистської окупації друзям Стефи з Ейн Харод
вдалось організувати для неї можливість залишити
Польщу, але вона відмовилась, і разом з доктором
Янушем Корчаком і дітьми опинилася в гетто.
За наказом від 6 серпня 1942 року в гетто
розпочалась депортація вихованців дитячих
будинків.
Стефанія, Корчак й інші вихователі, у яких була
можливість
уникнути
депортації,
вирішили
залишитися зі 192 вихованцями Дому сиріт і
з’явились на Умшлагплац (місце збору). Поруч
зі Стефанією йшли діти 9-12 років. Всі вони були
відправлені до табору смерті Треблінка і там вбиті.
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Листівка, яку відправила Стефанія через Червоний Хрест
друзям до кібуцу Ейн Хород, 1940
Музей Бейт Лохамей ха-геттаот (фотоархів)

Доктор Корчак й Стефанія з дітьми, 1923
Музей Бейт Лохамей ха-геттаот (фотоархів)

Турбота про ближнього
ТРУД Е ГР ОАГ
Наша сіоністська совість вимагала зробити все від нас
залежне для того, аби зменшити моральні та душевні
страждання дітей в гетто. Ми використовували для
цього будь-які засоби. Папір можна було роздобути,
трохи вати мені вдалося зберегти ще з того часу, коли я
була медсестрою. Так з’явились маленькі вироби з вати,
зроблені руками дітей та підлітків.
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Бейт Терезін, Гіват Хаїм Іхуд
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Труде народилась в Хоенштадті, Чехословаччина, у
1889 році. В 1911-му у Відні вона отримала диплом
виховательки, а в 1939-му вчилась на курсах
медсестер.
У 1942 році Труде разом з родиною була депортована
до гетто Терезієнштадт. Вона працювала
медсестрою в лікарні гетто, де доглядала за
старими та душевнохворими. Крім цього Труде
працювала вихователькою в дитячому садку та
яслах, читала лекції на теми, пов’язані з її роботою,
і навчала виготовленню виробів з паперу та вати.
Вона вкладала в роботу всю душу, намагаючись хоч
якось урізноманітнити та прикрасити життя в’язнів
гетто, людей похилого віку та дітей, вселити в їхні
серця трохи надії і світла. Труде та її родина вціліли.

Роботи дітей з гетто Терезієнштадт
Бейт Терезін, Гіват Хаїм Іхуд

Жіночність
Прагнення всупереч всьому залишатись жінкою дозволило зберегти
людську подобу

Неможливо уявити більшої невідповідності жіночність і Голокост. Збереження жіночності в тому
пеклі – недоступна розкіш, здавалося б, останнє на
що варто було витрачати зусилля. І все ж, жіночність
– це суть жінки, як особистості. Відняти у жінки
її прагнення до збереження жіночності, означає
позбавити її природньої цілісності, як людини.
Часом жінкам доводилось використовувати свою
привабливість задля виживання, або спасіння
когось із родичів, а інколи – лише заради шматка
хліба. З їх точки зору, це був ще один спосіб вижити,
не зважаючи ні на що.
Добре виглядати в страшні роки Голокосту означало
зберегти сенс життя. Залишками пудри, яку
зберігали, як зіницю ока, жінки перед селекцією
пудрили щоки собі, своїм матерям і подругам.
Пудра перетворилась у засіб порятунку життя.
Коли з’являлись воші, які були в таборах причиною
поширення інфекційних захворювань, частий
гребінь ставав предметом, від якого могло залежати
життя.
Особиста гігієна була важливою умовою для
збереження життя. Прання та дотримання
елементарної чистоти тіла були практично
неможливими задачами. І все ж, незважаючи
ні на що, жінки намагались не опускатися. Якщо
з’являлась можливість, вони мились в крижаній
воді, навіть в холодну пору року.
Нацистські расові закони забороняли статеві
стосунки між нацистами та їх жертвами, і часом це
уберігало від сексуального насильства. Але існували
інші способи приниження і знущання над жінками. Їх
змушували роздягатися і довго тримали оголеними
на очах у всіх, торкалися їхніх тіл і жорстоко били.
У таборах селекція оголених жінок була звичайною
процедурою.
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Сорочка, яку одержала Хелен Ріба в таборі під Лейпцигом, та прикрасила її
намистинами.

Єврейська ув’язнена номер 13138 з Радома, Польща, після гоління
волосся, Аушвіц
Panstwowe Muzeum w Ozwiecimin, Poland

“В Плашові ми знайшли використану помаду,
вискребли те, що ще залишилось на шматок
целулоїду та сховали. Кожного разу, як нас
переводили до іншого табора, ми трішки
фарбували цими залишками щоки .”
Мариля Шперлінг

Жіночність
Л І Н А БЕР ЕЗИН А

Ліна (ліворуч) з сестрами Бэті та Ганною, жовтень 1945

Ліна народилась в 1910 році у Литві. В 1933-у вона
вийшла заміж за Якова Березина та переїхала до
Ковно (Каунас). В 1935 році в неї народилась дочка
Шуламіт. В 1941-у евреї Ковно були переселені до
гетто. В березні 1944 року Шуламіт в ході «Дитячої
акції» була депортована до Аушвіцу і, мабуть, там
загинула. Під час ліквідації гетто у липні 1944
року Ліна та дві її сестри були відправлені до
концентраційного табору Штутгоф. В таборі Ліна
зшила собі бюстгальтер.
Чоловіка Ліни було вбито у Дахау. Ліна та її сестри
вижили.
Після війни Ліна емігрувала до Мексики та знову
вийшла заміж.

Бюстгальтер, зшитий Ліною в таборі Штуттгоф
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Нас вдягнули у табірну форму. Будучи
професійною кравчинею, я почала мріяти,
яким чином і з чого я зможу зшити собі
бюстгальтер.
Я відпорола підклад з рукавів, так у мене
з’явилась тканина. З моєї чоловічої
куртки я відпорола три ґудзика. Жінка,
яка зберігала в своїй куртці голку,
віддала її мені за добовий пайок.
Із стрічки, якою була прошита ковдра,
я витягла нитки. Після тривалих пошуків
в сусідніх бараках я знайшла розбите
скло і дістала уламок. Потім прямо на
підлозі бараку цим уламком я зробила
викрійку бюстгальтеру і пошила його.
Я носила цей бюстгальтер майже сім
місяців, до самого звільнення 23 грудня
1945 року.

Жіночність
М АРГОТ ФІНК
Я прибула до Аушвіцу з Нідерландів з
групою робітниць заводу «Філіпс».
Нас повинні були перевести на інший
завод. Ми знаходились в Аушвіці
тимчасово, днів п’ять-шість. Нам
поголили волосся на тілі, але не чіпали
голови.
Коли ми потрапили до Рейхенбаху,
у мене з’явилась можливість зробити собі
гребінець із шматочків дроту. Увесь час
я зберігала його при собі, не зважаючи
на небезпеку. Упевнена, якщо б в мене
знайшли гребінець, то жорстоко наказали б.
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Маргот після війни
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Маргот народилась в 1925 році в Кельні, в Німеччині.
В 1938-у її з молодшим братом Максом відправили
провідати їх дядька, в Нідерланди, де вони, за
рішенням батьків і залишились.
В 1942 році Маргот та Макс, разом з членами сім’ї
дядька, ховались в його будинку в Амстердамі.
В березні 1943 року їх сховище знайшли, і всі, хто
знаходився в ньому були схоплені. Маргот потрапила
до групи робітників заводу «Філіпс». В червні 1944
року ця група була відправлена до Аушвіцу, а звідти
до жіночого табору Рейхенбах. В лютому 1945-го їх
повели «маршем смерті» в напрямку Чехії. 1 травня
1945 року вони були звільненні та перевезені до
Швеції.
Коли Маргот повернулась до Нідерландів та
зустрілась з уцілівшим дядьком та його маленькою
дочкою, вона дізналась, що її батьки, молодший брат
та тітка загинули.
Через рік Маргот репатріювалась до Ізраїлю.

Гребінець, зроблений Маргот в жіночому таборі Рейхенбах

Опір та спасіння
Особливості жіночого супротиву

У роки Голокосту будь-яка дія, спрямована на опір
нацистам та їх посібникам, була усвідомленим
кроком назустріч можливій загибелі. У євреїв не було
навіть найменшого шансу ні на власний порятунок,
ні на перемогу за допомогою збройної боротьби.
Метою опору було збереження людської гідності.
Коли ми говоримо про опір єврейських жінок,
потрібно мати на увазі, що поки вони залишалися
зі своїми близькими, про опір не могло бути й мови,
так як на їх плечі лягала відповідальність за родину,
за життя дітей. Лише молоді дівчата, вже досить
дорослі, але які ще не несли відповідальності за
інших членів родини, могли дозволити собі активно
включитися в збройну боротьбу, приєднатися до
підпільної організації.
Як правило, в неєврейських партизанських загонах
присутність жінок була небажаною. У них не бачили
реальної бойової сили, їх сприймали лише як
джерело додаткових труднощів. Жінок приймали
в загони на допоміжні посади в якості кухарок,
прачок, медичних працівників, а інколи і як “подруг”
партизан, що воювали в загоні. Часто ставлення до
цих жінок було вкрай недоброзичливим.
У підпільних організаціях однією з основних
задач жінок була організація порятунку, надання
допомоги. Жінки були помічницями, зв’язковими,
провідницями, коли треба було знайти і облаштувати
місце укриття. Вони дбали про дітей сиріт, чиї
батьки були депортовані, або загинули, і про тих, хто
переховувався в різних притулках.
Опір жінок в нацистських таборах виражався в
першу чергу в тому, що вони, ризикуючи життям,
переправляли ув’язненим все, що вдавалося
вкрасти з місця роботи, все, що могло послужити
зброєю. Деякі жінки в таборах вступали до лав
підпілля. Відомі випадки, коли жінки нападали на
охоронців і гинули на місці.
Закон колективної відповідальності, коли всі в’язні
ставали заручниками, поширювався і на спроби
втечі. Розправа очікувала не тільки на ту, що
наважилася на подібний відчайдушний крок, але і
інших ув’язнених.
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Три підпільниці, яких схопили під час придушення повстання
у Варшавському гетто, 1943
Члени Єврейської бойової організації (БОЕ): перша справа Малка Здеройвич,
поряд з нею її подруги Блюма та Рохале

Партизанка Рахель Рудницька з групою партизан із Рудницьких лісів.
Знімок зроблений після звільнення Вільнюса, 1944
Центральний Державний Архів, Москва

Опір та спасіння
Ф АНЯ СОЛОМ’ЯН
Я негайно приступила до операцій. Розкривала абсцеси, навіть
ампутувала палець. Часом мені не вистачало знань, але я працювала
на підйомі, від щирого серця.
Після того, як я знайшла книгу про народне лікування “Медицина
зберігає здоров’я”, я стала палкою прихильницею цієї системи.

Фаня у військовій формі

Майже у кожної жінки в нашому загоні був чоловік, який
вважався її покровителем і захисником від посягань інших
чоловіків. ... Я ніяк не могла звикнути до думки про те, що заради
спокою протягом дня доводиться погоджуватися на “занепокоєння”
вночі.

Фаня закінчила Академію фізичної культури у
Варшаві і працювала фізіотерапевтом в лікарні.
За направленням Міністерства освіти Польщі
її відправили до Швеції на курси підвищення
кваліфікації. Коли почалась війна, вона повернулася
в своє рідне місто Пінськ.
Після знищення в’язнів гетто Пінська Фаня
залишилася серед небагатьох, кому вдалося втекти
в ліси і приєднатися до партизанів. Спочатку Фаня
виконувала обов’язки медсестри в невеликих
підрозділах загону, а потім стала головним лікарем,
організувала операційну, в якій провела безліч
операцій.
Незважаючи на важливість її роботи і високу посаду,
Фаня, будучи жінкою та єврейкою, відчувала, що
не користується належною для неї повагою з боку
товаришів.
Після війни Фаня з чоловіком і дочкою переїхала до
Ізраїлю.
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Cторінка з медичної книги, якою Фаня користувалась,
знаходячись в партизанському загоні
Фаня Солом’ян-Луц. Дівчина перед шибеницею, видавництво Морешет і Сіфріят

Орден Перемоги

Ха-поалім, 1971

Опір та спасіння
МІРІЯМ ВАТЕ РМ АН
У дитячому будинку, яким керувала Каті
Мульдер (в Хільверсум), ховалося багато
єврейських дітей. Серед них була і Кіті Франк,
яку я опікала. Одного разу, коли я прийшла
провідати її, Кіті покликала мене в кімнату,
зачинила двері і сказала: “У мене є тут ще
одне завдання - подбати про двох малюків,
які прибули нещодавно”. Вона показала мені
дітей, і я їх впізнала. Це були брат і сестра,
яких я всього декілька днів тому доставила
на залізничну станцію. Дівчинку звали Міріям
Хамершлаг, їй було півтора року, а її брату
Генрі - всього два тижні.
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Міріам і Менахем,1943
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Під час війни Міріям і її чоловік Менахем Пінкофф
були членами підпільної організації в Нідерландах,
яка займалася порятунком єврейських дітей. Міріям
доставляла на залізничну станцію в Амстердамі
дітей, чиї батьки підлягали депортації, або вже були
відправлені до пересильного табору Вестерборк.
Вона приходила на станцію з дитячою коляскою і
чекала там на зв’язкову, яка потім передавала дітей
у прийомні сім’ї, або в дитячі будинки, де їх ховали.
Міріям не знала, хто ця жінка, і куди потрапляють
діти, яких вона передавала на її піклування.
Міріям була заарештована і відправлена в табір
Берген-Бельзен.
Вона вціліла, і після звільнення активно займалася
поверненням врятованих дітей під опіку єврейських
організацій.
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Міріям і Генрі (Цві) Хамершлаг в дитячому будинку у Хільверсум, 1944

Дитячий посуд, з яким прибув Генрі Хамершлаг у Хільверсум

Дитяча куртка, в яку була загорнута Міріям Хамершлаг,
коли її доставили в Хільверсум

Дружба
Подруги ставали заміною родини, їх підтримка допомагала вижити
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Медальйон з хлібу, який Хана Френкель отримала у подарунок на день
народження від її подруг в робочому таборі
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Дорослішання в роки Голокосту було дуже
швидким. Дівчата, які, в силу свого віку, по суті
самі ще були дітьми, вели себе, як дорослі жінки.
Втративши батьків, вони часто залишались або
самі, або з молодшими братами і сестрами, і були
змушені боротися за виживання, брати на себе
відповідальність за долю рідних.
У багатьох з них були близькі подруги, підтримка
яких допомагала вижити. У цій дружбі, в загальних
спогадах про дім, про товаришів вони черпали
внутрішні сили, про наявність яких навіть не
підозрювали.
Дорослі жінки не менше потребували підтримки
подруг, коли знесилювались в гетто чи в робочому
таборі, залишившись без чоловіків і втративши
родини, які були для них опорою і джерелом
життєвої енергії.
Групи подруг в роки Голокосту - це особливе
явище, властиве жінкам. Як зазначає історик
Джуді Баумель-Шварц, в той час надійніше було
залишатися в тіні, бути непомітним, а група подруг
привертала до себе увагу. Але у такої групи були
і переваги, які полягали у взаємній підтримці, що
збільшувала шанс вижити. Великі групи складалися
з маленьких - дві-три подруги чи родички, де більш
дорослі жінки опікувалися молодими.
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Привітання, отримане Фелою Розенберг 10 січня 1945 року,
на 14-й день народження, від подруг її матері в таборі Аушвіц перед
відправкою до “маршу смерті”

Дружба
Х І ЛЬД А ГРІНБ АУМ
Ми були “одна за всіх і всі за одну”.
Навіть, якщо ми не завжди були разом,
все одно відчували плече подруги. Це дуже
допомагало, як фізично, так і морально.
Ганна Боринська
Альма вірила, що якщо ми переживемо цей
час, то доведемо, що в таборі нам вдалось
щось зробити, що був сенс у нашому
виживанні…
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Хільда (перша справа) з дівчатами з оркестру, після звільнення
З дозволу Хільди Сімха, кібуц Нецер Сірені
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Хільда народилась в Берліні. Вона вчилась грі на
скрипці і виступала у молодіжному оркестрі. У
1940 році Хільда приєдналась до групи сіоністської
молоді, яка готувалась до переїзду до Землі Ізраїля
і опановувала ази сільського господарства на
фермі у Аренсдорфі. 20 квітня 1943 року вся група
була відправлена до табора Аушвіц-Біркенау. Там її
члени підтримували між собою зв’язок. Їх вожата
Ганна Боринська стала центральною фігурою в
цьому ланцюзі. Дівчата передавали одна одній
нотатки з повідомленнями про те, шо відбувається,
і підтримували одна одну.
Хільду зарахували в жіночий табірний оркестр.
Диригентом була скрипачка-віртуоз Альма Розе.
В існуванні оркестру вона бачила для жінок
можливість вижити. Альма змогла домогтися
для музикантів покращених умов. Хільді вдалось
привести разом з собою до оркестра деяких подруг
зі своєї групи і продовжувати піклуватися про
інших її членів.
Хільда не тільки грала на скрипці, але й
переписувала ноти. З часом вона стала правою
рукою Альми Розе.
Альма загинула в Аушвіці. Хільда, Ганна Боринська
та ще декілька дівчат з їх групи вижили і згодом
прибули до Ізраїлю.
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Папка для нот, яку пошила Хільда з наволочки для подушки, яку вона
отримала від подруги, що працювала в команді Канада (группа ув’язнених
в Аушвіц-Біркенау, які займались сортуванням речей в’язнів, що
прибували до табора). Ручка, яку Хільда отримала для переписування нот
для оркестра
У тимчасове користування від Хільди Сімха, кібуц Нецер Сірені

Ганна, Швейцарія, 1945 рік
З дозволу Ельдара Алоні, кібуц
Мааян Цві

Альма грає на скрипці, Нідерланди,
1942 рік
Amadeus Press, Courtesy of the Mahler-Rose’
Collection, Ontario

Дружба
Л І ЛІ КАШТІ ХЕ Р
Переді мною стояла одна єдина мета –
підтримувати єврейських жінок, не дозволяти
їм здатись, опустити руки, розчаруватись в
житті, втратити присутність духа.
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Лілі, Ізраїль, 1953 рік
З дозволу Іцхака Бен-Ханоха, Хайфа, Ізраїль
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Пиши, малюй і зможеш виграти подарунки:
1- Миска картоплі
2- Голка для шиття
3- Гадання по руці
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Лілі (Аліс) Каштіхер народилась у місті Новий Сад
в Югославії.
У 21 рік її було депортовано з Угорщини до АушвіцБіркенау й звідти до концентраційного табору Обер
Хохенельбе.
Раз на два тижні, по неділях, ув’язнені жінки мали
час для особистої гігієни. В ці часи Лілі проводила
так звані «культурні зустрічі», в яких приймали
участь близько двадцяти жінок. Вони змагались
у художній творчості, складали вірші та розповіді.
Ув’язнені створили з декількох ящиків дещо схоже
на сцену, де декламували, виступали, сперечались,
робили скульптури з картофелю, складали пісні,
співали і мріяли про звільнення.
Лілі ховала аркуші з віршами і малюнками під
одягом.
Вона вижила і в 1948 році репатріювалась до
Ізраїлю.

Малюнки Еріки Гольдман, Фейгі Шпігель та невідомої дівчиниік

Віра
В роки відчаю жінки знаходили розраду і моральну підтримку у вірі
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Молитва в Йом Кіпур, гетто Лодзь, Польща, 1941 рік
The Jewish Heritage – Writing Project
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В роки Голокосту виникало безліч питань,
пов’язаних з вірою.
Одні відчували, що Господь, покинув їх. Вони не
могли зрозуміти, чому і за що на їх долю випали
такі страждання. Інші саме у вірі знаходили
розраду і черпали наснагу.
Завдяки вірі люди продовжували зберігати
моральні устої, душевну стійкість і людяність
навіть тоді, коли фізично не залишалось вже сил
виносити муки.
Віруючі
жінки
наполегливо
продовжували
притримуватись єврейських традицій і, в
міру можливостей відзначати свята. Вони
продовжували молитись, поститись у дні постів,
не їли хліб в пасхальний тиждень і запалювали
свічки в суботу та на свята.
Крім того, віра давала цим жінкам моральні
сили, які характеризували їх поведінку в роки
Голокосту: здатність до співчуття і милосердя.

Естер Обстфельд запалює ханукальні свічки в укритті, Амстердам,
Нідерланди, 1942 рік
Сховище, в якому переховувалась Естер, виявили, вона була відправлена
до табора Собібор і загинула

Жінки випікають мацу на Песах, Варшавське гетто, Польща

Віра
Л І ВІЯ КОРАЛЕК
Я пам’ятаю нашого рабина у місті Дьєр, який
перед тим, як його відправили до Аушвіцу,
зібрав нас і сказав: «Не місце освячує
людину, а людина - місце».
…В цей святий день ми проходимо
випробування перед Всевишнім…ми повинні
виконати заповідь «не вкради». Всі ми
отримуємо однакові жалюгідні порції і
повинні цим вдовольнятися.
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Лівія (друга справа) та її учениці, Чорна, Угорщина, 1943 рік

З проповіді Лівії в Йом Кіпур,
концентраційний табір Паршніц, 1944 рік
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Лівія народилась у місті Дьєр в Угорщині. У червні
1944 року вона була депортована до Аушвіцу. У серпні
її перевели до концентраційного табора Паршніц, де
Лівія працювала на заводі, що випускав деталі для
літаків.
Ввечері в Йом Кипур у 1944 році, за проханням
подруг з табору, Лівія виступила з проповіддю. «Я не
хотіла бути капо, не хотіла бути лідером. В цьому не
було необхідності. Я хотіла тільки підтримати».
Хлібний пайок, який отримали в той Йом Кіпур
ув’язнені, вони не з’їли, а зберегли і сховали під
подушками.
На свято Песах жінки намагались провести
пасхальний седер, але нацисти не дали цього
зробити. Протягом пасхального тижня Лівія не їла
хліб.
Після війни Лівія вийшла заміж за Ельадара (Йехуду)
Шпігеля, і вони репатріювались до Ізраїлю.

Аркуші з текстом проповіді, яку промовила Лівія в Йом Кіпур
у концентраційному таборі Паршніц

Віра
ДІТА КУРШНЕР
Там була жінка з ім’ям Клара Кахане. Вона
молилась день і ніч. Я прислуховувалась до
її молитов і подумала, що треба їх записати.
Якщо ми всі помремо, то потім люди будуть
знати, що тут були єврейки. Записуючи, я
просиділа біля неї всю ніч. Вона молилась
давньою святою мовою, а я записувала за
нею молитви латинськими літерами.
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Діта народилась у 1930 році у Відні. В 1939 році
вона разом з родиною втекла до Угорщини, а в
серпні 1944 року їх депортували в Аушвіц-Біркенау.
З Аушвіца Діту разом з матір’ю Хеді відправили
до робочого табору Гельзенкірхен й звідти в табір
Земмерд.
Діті здавалось, що жоден єврей не зможе вижити
в цій бійні. Вона відчувала, що повинна записати
молитви, для того, щоб, як вона сподівалась,
зберегти іудаїзм. У Земмерді Діті вдалось вкрасти
наклейки, призначені для ящиків з деталями, на них
Діта записувала молитви, які промовляла Клара
Кахане. Через те, що Діта не знала іврит, вона
записувала їх латинськими літерами.
Діта та її мати були звільнені у Лейпцигу й згодом
прибули до Ізраїлю.

Аркуш з молитвою, яку записала Діта в таборі Земмерда

Їжа
Коли шлунок пустий, готуємо їжу в уяві
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Жінки, потрапивши в табір, після того, як втратили
свої родини, все ж намагалися зберегти людську
подобу. В цьому їм допомагали записи кулінарних
рецептів.
Зазвичай рецепти передавалися від матерів
дочкам, тим самим сприяли збереженню сімейних
традицій, общинних і географічних особливостей.
Тому, попри все, в табірному пеклі, на руїнах звичного
світу, голодні і виснажені непосильною роботою,
жінки записували рецепти.
Жінки вели ці записи для того, щоб зберегти для
майбутніх поколінь дійсність, від якої залишилися
лише спогади.
Найчастіше вони вказували свідомо перебільшені
норми продуктів, щоб надати своїм фантазіям
чарівніший вид.
Жінки записували рецепти на всіляких клаптиках
паперу,
які
тільки
вдавалося
роздобути,
користувалися залишками олівців, які насилу
можна було знайти або виміняти на хлібний пайок.
А коли не було ні паперу, ні олівця, вночі в темних
табірних бараках вони розповідали один одному
свої рецепти, як казки. На декілька секунд жінки
ніби перетворювали це страшне місце в дім, який у
кожної з них колись був.

Жінка готує на імпровізованій кухні,
пересильний табір Гюрс, Франція

D

Жінка годує дівчинку, гетто Лодзь, Польща

Їжа
ЮДІТ ОФРІ ХТИГ
Коли Юдіт захворіла і не прийшла за пайком,
її близька подруга Едіт Гомбуш передала їй
шматок хліба й записку, в якій описала
уявну трапезу.
Ранок: сніданок в стилі Карлсбад - яйце,
масло, сир, варення.
До обіду: йогурт, лангош, редис.
Обід: картопляний суп з вершками і лавровим
листом, аспарагус в сухарях з вершками.
Яєчня та яловичий стейк з макаронами в
томатному соусі. Печені яблука в ванільному
соусі.
Полудень: какао зі збитими вершками, хала з
мигдальними горішками, торт “Осине гніздо”.
Вечеря: мізки, смажена картопля з цибулею,
салат із зеленою цибулею, маленькі печива з
чорною кавою, фрукти.
Ми все з’їли, а тобі залишили шматочок хліба.

y
p
o

C
t

Юдіт незадовго до арешту, Нідерланди, червень 1944
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Юдіт народилась в Угорщині. У 1938 році вона
емігрувала до Нідерландів, в Амстердам. На
початку нацистської окупації Юдіт зустріла жінку
угорського посла в Нідерландах і отримала від
неї закордонний паспорт, в якому не було вказано
її єврейське походження. Юдіт приєдналась до
підпілля. Вона поширювала підробні продуктові
талони і доставляла їжу євреям, які переховувались
на голландських фермах.
У 1944 році, після доносу однієї голландки, Юдіт
була заарештована. ЇЇ депортували до пересильного
табора Вестерборк, а звідти до жіночого концтабору
Равенсбрюк, де направили на примусові роботи на
фабрику «Сіменс». В Равенсбрюці Юдіт та її подруги
записували свої рецепти.
Юдіт вижила й після війни емігрувала до Франції,
звідти пізніше – до Ізраїлю.

Записка з “фантастичною
трапезою”

Шматок тканини від нацистського прапора, на якому Юдіт вишила імена
ув’язнених жінок концтабору Равенсбрюк

Їжа
ВАЛІ КОН
Після роботи ми повернулись до барака ледве живі від втоми. Як
завжди, я почала записувати те, що жінки розповідали про їжу,
про найсмачнішу, божественну, делікатесну… яку ми їли в своїй
уяві.
Кожну ніч ми записували щось пов’язане з їжею; я писала
на будь-чому, що траплялось, в тому числі на фотографії
Гітлера, яку знайшла на вулиці.
Медовий пиріг
1кг борошна, ¼ кг цукру, 12 меду, 2 жовтка, ром, кава, сода
Змішати з вершками, додати білки.
Зверху посипати горіхи та цукор.
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Валі, до війни
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Валі та її чоловік Евальд до війни жили в Празі. У
липні 1943 року Валі, її чоловіка і мати депортували
до гетто Терезієнштадт. Звідти в жовтні 1944
року Валі з матір’ю відправили до табора АушвіцБіркенау.
Валі пройшла селекцію, а її мати вбили. Через
декілька тижнів Валі перевели до табора Ленцинг.
Там вона записувала кулінарні рецепти на німецьких
бланках, які знаходила на вулиці.
Пізніше Валі вислали до табору Маутхаузен. Після
звільнення Валі дізналась, що її чоловік загинув.
“Все в мені обірвалося. Ця рана не загоїться.
Я повернулась, але без Евальда в мене не було
відчуття дому”.
У 1946 році Валі прибула до Землі Ізраїля. Вона
вийшла заміж й народила дочку.

Декілька рецептів, записаних Валі

Творчість
Творити – означає дихати! Творити – означає втікати від нестерпної реальності

Здатність до творчості і необхідність творити
відрізняє людину від інших живих створінь.
В похмурий період Голокосту, в роки страху і принижень,
сильніше, ніж, можливо, в будь-який інший час, люди
прагнули творити.
Жінки також активно займались творчістю. В гетто і
навіть в таборах вони приймали участь в концертах і
спектаклях. Образотворчим мистецтвом, відповідно
до відомих нам історичних джерел, вони займались
менше. Жінки вели щоденники, приймали участь
в
діяльності
історичного
архіву
Емануеля
Рінгельблюма у Варшавському гетто, збирали
свідоцтва. Дуже поширено серед жінок було складання
віршів. Також і у відносно новому на той час виді
творчості – фотографії, багато що було зроблено
саме жінками.
Заняття різноманітними видами творчості було
проявом як особистої, так і суспільної душевної
потреби, певним ковтком свіжого повітря для того,
аби продовжувати жити.
Творчість, як віддушина, допомагала жінкам
виражати біль й страждання, виплеснути свій відчай,
або, навпаки, давало можливість дивитись на життя
крізь призму іронії і гумору.
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Сцена з спектаклю, що показували у Варшавському гетто, Польща
Bundersarchiv, Koblenz, Germany
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Автопортрет Джулії П’єро,
Марсель, Франція, 1942
United States Holocaust Memorial
Museum (USHMM), Washington DC,
USA
Courtesy: Julia Pirotte

У 1944 році Джулія
була членом підпільної
організації «Макі»
і фотографувала її
діяльність, а також жінок
і дітей в нацистських
таборах.
У 1943 році Джулія
переправила до США
фотозвіт “Франція під
окупацією”. В подальшому
вона задокументувала
також звільнення Франції.

Танцівниця фламенко Катарина Франк
гетто Терезієнштадт, 1944
Шарлота Бурашова

Творчість
ЗЕЛЬМ А МЕ Е РБ АУМ- АЙЗІНГЕР
“Вірш”
7.7.1941
Я хочу жити!
Я хочу сміятись і з труднощами справлятись,
Хочу боротись, любити й ненавидіти,
И небо в своїх руках тримати.
Хочу бути вільною, хочу дихати й кричати:
Я не хочу вмирати. Ні!
Ні.
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Зельма, Чернівці, травень 1940
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Зельма народилась в Чернівцях, на Буковині.
В юності вона почала писати вірші.
В жовтні 1941 року Зельма разом з батьками була
переселена в гетто.
В 1942 році родину депортували до Трансністрії.
Після виснажливої дороги Зельму та її рідних
відправили до робочого табору в Михайлівці. В
таборі панували голод, садистська жорстокість
і терор з боку нацистів і українських охоронців.
До відправлення до Трансністрії Зельма встигла
передати альбом з малюнками та віршами
своєму коханому, Лазарю Фіхману, з ким вона
познайомилась в організації “Ха-шомер ха-цаїр”,
і якому присвячувала вірші.
Зельма померла від тифу 16 грудня 1942 року. Роком
пізніше були вбиті її батьки. Під час окупації Лазаря
забрали до табору на примусові роботи.
Він зберігав альбом Зельми до 1944 року, а потім
передав його Ельзі, подрузі Зельми з Чернівців.
Лазарю вдалось сісти на корабель нелегальних
емігрантів «Мефкура», який прямував до берегів
Землі Ізраїля. “Мефкура” була потоплена у Чорному
морі. Лазарь загинув, так і не дізнавшись про смерть
Зельми.

Альбом Зельми з малюнками й віршами

Смерть Зельми Меербаум-Айзінгер
гетто Бершадь, 1943
Арнольд Дгані

