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Rutka

Ήμουν δεκατεσσάρων όταν έπεσε στα χέρια μου το 
κόκκινο φωτογραφικό άλμπουμ, που ήταν κρυμμέ-
νο πίσω από τα τακτοποιημένα κολλαρισμένα σεντό-
νια στο πατρικό μου σπίτι στο Givatayim. Οι φωτο-
γραφίες ήταν από την εποχή του Ολοκαυτώματος. 
Ήταν φωτογραφίες της οικογένειας του πατέρα μου, 
που είχε ξεκληριστεί. Ήξερα ότι ο πατέρας μου, εκτός 
από γονείς, είχε και οκτώ αδέρφια: τέσσερις αδερφούς 
και τέσσερις αδερφές – αυτές όμως ήταν όλες κι όλες 
οι πληροφορίες που είχα. 

Υπήρχε στο άλμπουμ η φωτογραφία ενός κορι-
τσιού που κρατούσε στην αγκαλιά του ένα αγοράκι. 
Το κορίτσι ήταν κάπου οκτώ ετών κι είχε ωραία ίσια 
μαύρα μαλλιά. Με βαριά καρδιά, ρώτησα τον πατέ-
ρα μου ποια ήταν τα παιδιά αυτά κι ιδίως το κορί-
τσι που μου έμοιαζε τόσο πολύ. Και τότε, για πρώ-
τη φορά, ο πατέρας μού μίλησε για τη Rutka και τον 

Η δρ. Zahava (Laskier) Scherz, αδερφή της Rutka, γεννήθηκε στο 
Rishon Letzion και μεγάλωσε στο Givatayim. H Zahava έχει διδακτο-
ρικό στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Είναι μέλος του διδα-
κτικού προσωπικού του Τμήματος Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστη-
μών του Ινστιτούτου Επιστημών Weizmann, ενώ κατέχει σημαντική 
θέση και στο Ίδρυμα Davidson για τη Διδακτική των Φυσικών Επι-
στημών. Ζει στο Rehovot. Είναι παντρεμένη με τον καθηγητή Avigdor 
Scherz κι έχουν δυο παιδιά, τον Yishai Sher και τη Ruthie Shouval.
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Heniuś, τα παιδιά που είχε αποκτήσει με τη γυναίκα 
του Dorka (Dvorah Hampel, γεννημένη το 1904 στο 
Będzin1) και που χάθηκαν μαζί της στο Ολοκαύτω-
μα. Η Rutka ήταν δεκατεσσάρων όταν πέθανε, ακρι-
βώς στην ίδια ηλικία με μένα όταν έμαθα την ύπαρξή 
της, κι ο Heniuś έξι ετών. Έτσι έμαθα για τα πεθαμέ-
να παιδιά και την προηγούμενη ζωή του πατέρα μου.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, εγώ κι ο άντρας 
μου Avigdor φέραμε στον κόσμο, νωρίς το πρωί, στο 
νοσοκομείο Mount Scopus της Ιερουσαλήμ, ένα κορι-
τσάκι – την αδερφή του γιου μας Yishai. Κι αποφα-
σίσαμε να της δώσουμε το όνομα Ruth.

Εικοσι οκτώ χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 
2006, μια Παρασκευή πρωί, μετά την επιστροφή μου 
από ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Αγγλία, δέχτη-
κα ένα τηλεφώνημα από τον Menachem Lior, έναν 
άγνωστό μου έως τότε άντρα. Ο Menachem μου είπε 
ότι ζούσε ανέκαθεν στο Będzin και με ρώτησε αν πα-
τέρας μου ήταν ο Yaacov Laskier. Όταν του απάντη-
σα καταφατικά, συγκινήθηκε και μου αποκάλυψε ότι 
λίγο καιρό πριν είχε βρεθεί στο Będzin το ημερολόγιο 
ενός κοριτσιού, γραμμένο στη διάρκεια του Ολοκαυ-
τώματος, το οποίο είχε παραμείνει κρυμμένο για 62 

1 Πόλη στα νότια της Πολωνίας, στην περιοχή της Άνω Σιλε-
σίας. 

χρόνια. Ήταν το ημερολόγιο της Rutka Laskier. Εκεί-
νο το πρωινό, άρχισα να μαθαίνω ποια ήταν η αδερφή 
μου η Rutka –ένα πολύ ταλαντούχο και όμορφο κο-
ρίτσι, που, αν και ήξερε πολύ καλά ότι δε θα επιβίω-
νε, ήθελε να αφήσει πίσω της ένα ντοκουμέντο εκεί-
νων των ημερών–, ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής 
της και κατανοώντας τον θάνατό της.

Ποια ήταν όμως η τύχη του ημερολογίου της έως 
την ανακάλυψή του, το 2006; Κατάφερα να το μάθω 
μετά από πολλές έρευνες και ενδιαφέρουσες συναντή-
σεις ανά τον κόσμο κατά τη διάρκεια της περασμένης 
χρονιάς –μερικές εκ των οποίων άκρως παραπλανη-
τικές–, μεταξύ άλλων με τη Stanisława Sapińska, 
μια ογδονταδυάχρονη μη Εβραία Πολωνέζα από το 
Będzin, η οποία έκρυψε το ημερολόγιο, για να το απο-
καλύψει δεκαετίες αργότερα· με τη Linka Gold, συμ-
μαθήτρια της Rutka, που πλέον ζει στο Λονδίνο· με 
τον Adam Szydłowski, δημοσιογράφο από το Będzin, 
που ερευνά τη ζωή των Εβραίων στο Będzin πριν 
από τον πόλεμο· και με επιζώντες από το Będzin, 
που πλέον ζουν στο Ισραήλ και οι οποίοι γνώριζαν τη 
Rutka και την οικογένεια Laskier.

Να, λοιπόν, ποια είναι η ιστορία του ημερολογίου: 
η Rutka, ένα κορίτσι ιδιαίτερης ευφυΐας με εξαιρετι-
κές συγγραφικές ικανότητες, κατέγραψε τη ζωή της 
στο ημερολόγιό της καλύπτοντας μια περίοδο μερι-
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κών μηνών του 1943. Την περίοδο εκείνη, η οικογέ-
νεια Laskier –ο Yaacov, η Dorka, η Rutka, ο Heniuś 
και η γιαγιά Golda– ζούσαν σ’ ένα δωμάτιο στον αριθ-
μό 13 της Kasernerstrasse (σημερινή οδός 1ης Μαΐου)
στο ανοιχτό γκέτο του Będzin. Το διαμέρισμα, που 
ανήκε στην οικογένεια της Stanisława Sapińska, επι-
τάχθηκε από τους Γερμανούς όταν δημιουργήθηκε το 
γκέτο του Będzin. Η εικοσάχρονη τότε Stanisława, 
που δούλευε κοντά στο γκέτο, επισκεπτόταν πότε-
πότε το διαμέρισμα, όπως της είχε ζητήσει ο πα-
τέρας της, προκειμένου να ελέγχει την κατάστασή 
του. Έτσι γνώρισε τη Rutka, που, κατά τα λεγόμενα 
της Stanisława, ήταν μια σοβαρή και ώριμη κοπέλα, 
και έγιναν φίλες. Η Stanisława επισκεπτόταν συχνά 
τη Rutka στο μεσημεριανό της διάλειμμα για φαγη-
τό, κι οι δυο τους έκαναν πολλές εγκάρδιες συζητή-
σεις. Όταν επισκέφτηκα τη Stanisława, μου είπε ότι 
η Rutka ήταν πλήρως ενήμερη για την πορεία του 
πολέμου και την κατάσταση των στρατιωτικών δυ-
νάμεων, όπως και για τη μοίρα των εκτοπισμένων 
Εβραίων. Διατηρούσε άραγε η Rutka επαφές με κά-
ποια αντιστασιακή οργάνωση; Αυτό τουλάχιστον πι-
στεύει η Stanisława. Σε μια από τις συναντήσεις τους, 
η Rutka είπε στη Stanisława ότι έγραφε ημερολό-
γιο κι ότι ήξερε πως η ίδια δεν επρόκειτο να γλιτώσει 
από τον πόλεμο. Ήθελε όμως να σωθεί το ημερολό-

γιο. Τα δυο κορίτσια αποφάσισαν πως, όταν θα ερχό-
ταν η αποφράδα ημέρα, η Rutka θα έκρυβε το ημε-
ρολόγιο κάτω από τη σκάλα του σπιτιού, από όπου η 
Sapińska θα το έπαιρνε για να το φυλάξει.

Τον Απρίλιο του 1943 η οικογένεια Laskier εγκα-
τέλειψε το σπίτι της Kasernerstrasse και μετακόμι-
σε στο κλειστό γκέτο στη συνοικία της Kamionka. 
Η τελευταία καταχώριση στο ημερολόγιο της Rutka 
έγινε στις 24 Απριλίου. Μετά τον πόλεμο, η Sapińska 
επέστρεψε στο άδειο πλέον, ερειπωμένο και λεηλα-
τημένο διαμέρισμα της Rutka. Το ημερολόγιο, απο-
τελούμενο από εξήντα χειρόγραφες σελίδες, βρισκό-
ταν στη συμφωνημένη κρυψώνα κάτω από τη σκά-
λα. Είχε σωθεί σχεδόν ολόκληρο, εκτός από μερικές 
σελίδες –μπορεί να τις είχε σκίσει κι η ίδια η Rutka–, 
ενώ είχαν σβηστεί και μερικά αποσπάσματα (μάλλον 
από την υγρασία). Στο τέλος του ημερολογίου υπήρ-
χαν μερικές μεμονωμένες σελίδες, που το περιεχόμενό 
τους δε σχετίζεται χρονικά με τα γεγονότα των αρχών 
του 1943 τα οποία περιγράφονται  στο ημερολόγιο.

Η Sapińska φύλαξε το ημερολόγιο. Πού και πού 
το διάβαζε και θυμόταν τη Rutka. Όταν έκλεισε τα 
ογδόντα, μίλησε στην οικογένειά της γι’ αυτό, κι ο 
ανιψιός της ήταν πεπεισμένος ότι το ημερολόγιο είχε 
ιστορική αξία κι ότι έπρεπε να δοθεί στο δημοτικό μου-
σείο. Το ημερολόγιο τελικά παραδόθηκε στον Adam 
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Szydłowski, έναν ερευνητή που ασχολείται με τη ζωή 
των Εβραίων στο Będzin. Αυτός άρχισε να διερευ-
νά τη ζωή της Rutka και να αναζητά επιζήσαντες 
από την οικογένειά της, κι έτσι ήρθε σε επαφή μαζί 
μου μέσω του Menachem Lior και της ξαδέρφης της 
Rutka, Dalia Hampel.

Ακολουθώντας τα βήματα της Rutka, συνάντη-
σα μεταξύ άλλων τη Linka Gold, την καλή φίλη της 
Rutka που σήμερα πια ζει στο Λονδίνο, η οποία μου 
μίλησε για τη ζωή τους πριν από τον πόλεμο, καθώς 
και μέσα στο γκέτο, και μου περιέγραψε πώς κατάφε-
ραν και οι δυο τους να ξεφύγουν από μια απ’ τις πρώ-
τες Aktionen2 που έλαβαν χώρα στο Będzin (η Rutka 
γράφει για το γεγονός αυτό στο ημερολόγιό της). Η 
Linka μου έδειξε και το λεύκωμα με τα αναμνηστικά 
της από το σχολείο, όπου υπήρχε κι ένα χειρόγραφο 
σημείωμα της Rutka.

Τον Μάιο του 2006 επισκέφτηκα το Będzin μαζί 
με τον σύζυγό μου Avigdor Scherz. Ακολουθήσαμε, με 
οδηγό τον Adam Szydłowski, τα βήματα της Rutka 
και της οικογένειας Laskier στους δρόμους του Będzin 
και επισκεφτήκαμε τα σπίτια όπου είχε ζήσει η οι-
κογένεια πριν από τον πόλεμο, καθώς και μέσα στο 

2 Σ.τ.Μ.: Ναζιστικές επιχειρήσεις συγκέντρωσης των Εβραίων και 
αποστολής τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

γκέτο. Ανέβηκα σέρνοντας τα βήματά μου τη σκάλα 
του σπιτιού όπου έμεινε κρυμμένο το ημερολόγιο, και 
κάθισα στον πάγκο της αυλής όπου η Sapińska και 
η Rutka συναντιόνταν συνήθως για να τα πουν. Και 
κατάλαβα πώς ο μεγάλος κόσμος της φιλοπερίεργης, 
όμορφης και ταλαντούχας έφηβης Rutka την έπνιγε 
ολοένα και περισσότερο όσο πλησίαζε το πικρό τέλος.

Η πολωνική έκδοση του ημερολογίου γιορτάστη-
κε με μια σπουδαία τελετή στο δημοτικό θέατρο, πα-
ρουσία του Ισραηλινού πρέσβη και του δημάρχου του 
Będzin, την οποία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων 
αγόρια και κορίτσια συνομήλικα της Rutka. Εγώ 
ήμουν η επίτιμη προσκεκλημένη. Σήμερα σε πολλές 
πολωνικές ιστοσελίδες γίνεται αναφορά στην ιστορία 
της Rutka, ενώ νεαρά παιδιά γράφουν ποιήματα γι’ 
αυτήν. Οι Πολωνοί την ονόμασαν «Πολωνέζα Άννα 
Φρανκ», ο δήμος του Będzin τιμά με περηφάνια τη 
μνήμη της κι εγώ κοιτάζω τον τάφο της οικογένειάς 
μου, της αδερφής μου, νιώθω τον πόνο της αποστο-
λής που επωμίστηκα να διατηρήσω ανέπαφη τη μνή-
μη τους και συνεχίζω το έργο μου με τιμή και αγάπη.
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Yaacov Laskier

Ο πατέρας μου Yaacov Laskier, που γεννήθηκε το 
1900 στο Będzin της Πολωνίας, έκλεισε τρεις κύ-
κλους ζωής. Ο πρώτος κύκλος έχει βαθιές ρίζες στην 
ιστορία των Πολωνοεβραίων των αρχών του 20ού αι-
ώνα. Η οικογένεια Laskier συγκαταλεγόταν στις ευ-
υπόληπτες οικογένειες του Będzin στην περιφέρεια 
του Zaglembie της Πολωνίας. Μέλη της οικογένειάς 
του ήταν ο Emanuel Laskier, μαθηματικός και πρω-
ταθλητής στο σκάκι, και ο αδερφός του Jonathan 
Laskier, που ήταν παντρεμένος με την ποιήτρια Elsa 
Laskier-Schiller. Ο παππούς μου, David Laskier, 
ήταν ένας πλούσιος Εβραίος, ιδιοκτήτης ενός μεγά-
λου αλευρόμυλου και συνάμα πολύ θρησκευόμενος. 
Παντρεύτηκε την Golda Zisman και έκαναν εννέα 
παιδιά – τέσσερα κορίτσια και πέντε αγόρια, ανάμε-
σά τους ο πατέρας μου Yaacov, πέμπτο κατά σειρά 
παιδί. Κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης, τον πα-

τέρα μου τον έστειλαν στο Heder (εβραϊκό δημοτικό 
σχολείο) όταν ήταν τριών ετών. Ωστόσο, από μικρή 
ηλικία ακόμη, ο πατέρας μου έκανε την επανάστασή 
του ενάντια στην παραδοσιακή θρησκευτική παιδεία 
και τελικά πήγε σε μη θρησκευτικό γυμνάσιο, κάπου 
12 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Επί τέσσερα χρό-
νια κάθε μέρα περπατούσε αυτή την απόσταση έως το 
σχολείο. Έγινε μέλος του νεανικού κινήματος Dror1 
κι ασπάστηκε το σιωνιστικό όνειρο. Όταν έγινε 17 
ετών, στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, έφυ-
γε κρυφά για το Ισραήλ, μαζί με πέντε φίλους του από 
το Będzin. Ένας από αυτούς, ο Isser Be’ery (ο μετέ-
πειτα πρώτος αρχηγός της Μοσάντ), επέστρεψε στο 
Będzin μετά από ενέργειες της μητέρας του και με-
ρικά χρόνια αργότερα μετανάστευσε στο Ισραήλ στο 
πλαίσιο της Aliyah2. Οι «έξι του Będzin» έφτασαν 
από την Πολωνία μέσω Οδησσού, όπου συνάντησαν 
τους Bialik3 και Ussishkin4, στην Κωνσταντινούπο-

1 Σ.τ.Μ.: Σοσιαλιστικό σιωνιστικό κίνημα· ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν 
από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και στη διάρκεια του πολέμου μετέφε-
ρε την έδρα του στην Πολωνία. 
2 Σ.τ.Μ.: Όρος της σιωνιστικής ιδεολογίας, που δηλώνει το όνειρο της 
επιστροφής των Εβραίων στη Γη του Ισραήλ. 
3 Σ.τ.Μ.: Haim Nahman Bialik (1873-1934): Εβραίος ποιητής και 
διανοούμενος· θεωρείται ο εθνικός ποιητής του Ισραήλ. 
4 Σ.τ.Μ.: Avraham Menachem Mendel Ussishkin (1863-1941): ηγέ-
της του σιωνιστικού κινήματος. 
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λη, στην Τουρκία, κι από εκεί ταξίδεψαν με πλοίο έως 
το Ισραήλ. Σε ολόκληρη τη διαδρομή ο πατέρας μου 
δε σταμάτησε να παίζει βιολί. Φθάνοντας στο Ισραήλ, 
εκπαιδεύτηκε στο κιμπούτς της Degania, έγινε μέλος 
της ομάδας εργασίας του A.D. Gordon5, μοιράστηκε 
το δωμάτιό του με τον Joseph Trumpeldor6 και ήταν 
ένας από τους ιδρυτές του οικισμού του Migdal στις 
όχθες της λίμνης Kinneret7. Μερικά χρόνια αργότερα 
προσβλήθηκε από τύφο και ελονοσία (όπως και πολ-
λοί άλλοι τον καιρό εκείνο), και παραλίγο να πεθάνει. 
Με εντολή γιατρού, επέστρεψε στην Πολωνία για να 
αναρρώσει. Ήταν βαθιά πεπεισμένος ότι δεν εγκατέ-
λειπε το Ισραήλ για πάντα, αλλά μόνο μέχρι να γίνει 
καλά. Έτσι έκλεισε για τον πατέρα μου ο πρώτος κύ-
κλος ζωής, ένας κύκλος για τον οποίο ήταν περήφα-
νος. Μάλιστα, μου μιλούσε συχνά γι’ αυτή την επο-
χή μ’ ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, ενώ τα 
μάτια του πρόδιδαν νοσταλγία.

Ο δεύτερος κύκλος ξεκινά με την επιστροφή του 
πατέρα μου στην Πολωνία τη δεκαετία του 1920, 

5 Σ.τ.Μ.: Aaron David Gordon (1856-1922): ιδεολόγος του «πρα-
κτικού» σιωνισμού, που υποστήριζε ότι η σωματική εργασία στα κι-
μπούτς αποτελούσε μέσο πνευματικής ανάτασης των Εβραίων. 
6 Σ.τ.Μ.: (1880-1920): Από τους ιδρυτές του σιωνιστικού σοσιαλι-
στικού κινήματος στην Παλαιστίνη, υπεύθυνος για την εκεί εγκατά-
σταση Εβραίων μεταναστών. 
7  Σ.τ.Μ.: Πρόκειται για τη Λίμνη της Γαλιλαίας. 

όταν άρχισε να δουλεύει σε τράπεζα – πρώτα στο 
Gdansk κι έπειτα στο Będzin. Παντρεύτηκε την 
Dorka – κατά κόσμον Dvorah Hampel. Το 1929 
γεννήθηκε η Rutka και το 1937 ο Heniuś-Joachim. 
Ήταν μια καλοστεκούμενη μοντέρνα οικογένεια, που 
δεν ακολουθούσε τις θρησκευτικές παραδόσεις. Τον 
χειμώνα πήγαιναν για σκι, την άνοιξη έκαναν εκδρο-
μές στα βουνά και το καλοκαίρι πήγαιναν διακοπές 
στη θάλασσα. Η έφηβη Rutka μαθήτευσε στο ιδι-
ωτικό κολλέγιο Fürstenberg, υπήρξε μέλος κινήμα-
τος της νεολαίας κι είχε μια πολύ έντονη κοινωνι-
κή ζωή. Ο Yaacov ποτέ δεν εγκατέλειψε το σιωνι-
στικό όνειρο και κράτησε επαφή με τα πεθερικά του 
(τους Hampel), που είχαν φύγει για το Ισραήλ με με-
ρικά από τα παιδιά τους κι είχαν εγκατασταθεί στο 
Magdiel και στο Tel Aviv. H Dvorah Laskier έστελ-
νε συχνά στους γονείς της φωτογραφίες των παιδιών 
της, κι έτσι σώθηκαν κάποιες οικογενειακές φωτο-
γραφίες, μεταξύ αυτών και μερικές της Rutka. Ο πα-
τέρας μου σχεδίαζε να εγκατασταθεί μόνιμα στο Ισ-
ραήλ με την οικογένειά του και να φτιάξει εκεί το σπι-
τικό του, αλλά ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ανέτρεψε 
τα σχέδιά του. Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είχε προβλέψει 
τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν.

Ο πατέρας του Yaacov, David Laskier, αρρώστησε 
και πέθανε στο γκέτο του Będzin το 1942 και θάφτη-
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κε στο κοιμητήριο που βρισκόταν κοντά στην πόλη. 
Τον Αύγουστο του 1943 έλαβε χώρα στο Będzin η 
μεγάλη Aktion. Ο Yaacov Laskier, η γυναίκα του 
Dorka, τα παιδιά τους Rutka και Heniuś, και η μητέ-
ρα του Golda φορτώθηκαν στο τρένο κι εκτοπίστηκαν 
στο Άουσβιτς. Η Rutka, ο Heniuś και η μητέρα τους 
Dorka στάλθηκαν αμέσως στους θαλάμους αερίων, 
ενώ στον Yaacov, που ήταν ένας δυνατός και γερός 
άντρας, επιβλήθηκε καταναγκαστική εργασία. Ύστε-
ρα από πολλούς μήνες σε καταναγκαστικά έργα, πε-
ριήλθε στην κατάσταση του Muselmann8. Μια μέρα 
συνάντησε τον γαμπρό του, που του είπε ότι έψαχναν 
άτομα που να είχαν ασχοληθεί πριν από τον πόλεμο 
με χρηματοοικονομικά επαγγέλματα, χαρακτική ή 
επαγγέλματα που απαιτούσαν λεπτοδουλειά, όπως 
του ωρολογοποιού. Ο πατέρας μου δούλευε σε τράπε-
ζα πριν από τον πόλεμο, κι έτσι κρίθηκε ότι είχε τα 
απαιτούμενα προσόντα. Κανένας δε γνώριζε τι είδους 
δουλειά ήταν αυτή, ή ποια θα ήταν η μοίρα των συ-
γκεκριμένων κρατουμένων, ο πατέρας μου όμως δεν 

8 Σ.τ.Μ.: Στη γλώσσα των εγκλείστων στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, ο όρος σήμαινε τον κρατούμενο που υπέφερε από πείνα και εξά -
ν τληση περιμένοντας παθητικά τον επικείμενο θάνατό του. Λόγω σω-
ματικής αδυναμίας, ο Muselmann (μουσουλμάνος) δεν μπορούσε να 
στέκεται όρθιος κι αναγκαζόταν είτε να κάθεται είτε να γονατίζει, θυ-
μίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη στάση των μουσουλμάνων κατά την 
προσευχή. 

είχε τίποτα να χάσει κι έτσι το διακινδύνευσε. Μετα-
φέρθηκε στο στρατόπεδο Sachsenhausen στη Γερμα-
νία, όπου απασχολήθηκε στη μυστική «Επιχείρηση 
Bernhardt». Στην επιχείρηση αυτή, οι Εβραίοι κρα-
τούμενοι ασχολούνταν –κατά κύριο λόγο ως καλλι-
τέχνες, ζωγράφοι, γραφίστες, χαράκτες και τυπο-
γράφοι– με την πλαστογράφηση χαρτονομισμάτων, 
στο πλαίσιο του σχεδίου του ναζιστικού καθεστώτος 
να οδηγήσει τη δυτική οικονομία στην κατάρρευση. 
Πλαστογραφούσαν κυρίως τη στερλίνα, αλλά και το 
ρωσικό ρούβλι και, προς το τέλος του πολέμου, και 
το αμερικανικό δολάριο, καθώς και ολλανδικά πιστο-
ποιητικά γεννήσεως. Το τελευταίο διάστημα του πο-
λέμου, καθώς προέλαυναν τα συμμαχικά στρατεύ-
ματα, η εν λόγω ομάδα στάλθηκε, μαζί με τον εξο-
πλισμό και τις εκτυπωτικές μηχανές, στο στρατό-
πεδο Ebensee στην Αυστρία, προκειμένου να εξοντω-
θεί. Μια ομάδα κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και 
ο Yaacov Laskier, έμεινε πίσω περιμένοντας στην εί-
σοδο του στρατοπέδου. Για καλή τους τύχη, τα αμε-
ρικανικά στρατεύματα πλησίαζαν εκείνη τη στιγμή 
το στρατόπεδο. Ο διοικητής του στρατοπέδου, καθώς 
και οι φύλακες και οι στρατιώτες, τράπηκαν σε φυγή 
προτού προλάβουν να σκοτώσουν όλους τους κρατου-
μένους. Το στρατόπεδο απελευθερώθηκε κι έτσι σώ-
θηκε ο Yaacov –ο μοναδικός από την οικογένειά του 
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που επέζησε– και ξεκίνησε τον τρίτο κύκλο ζωής του.
Συντετριμμένος από τον χαμό των παιδιών του, 

της γυναίκας του, της μητέρας του, των αδερφών του 
και των οικογενειών τους, αποφάσισε να φύγει από 
την κατεστραμμένη Πολωνία και να πάει στο Ισρα-
ήλ. Έμεινε για μερικούς μήνες στο στρατόπεδο προ-
σφύγων στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου εργάστηκε για 
την UNRRA (Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών για την 
Αρωγή και την Αποκατάσταση). Οι Βρετανοί όμως 
απαγόρεψαν στο πλοίο όπου είχε επιβιβαστεί να κα-
ταπλεύσει στο Eretz Israel (Γη του Ισραήλ) κι έστει-
λαν τους επιβάτες σε στρατόπεδο κράτησης στην Κύ-
προ, όπου ο Yaacov γνώρισε τη μέλλουσα γυναίκα 
του Hannah Viner. Εννέα μήνες αργότερα στάλθη-
κε στο στρατόπεδο προσφύγων του Atlit, όπου έμεινε 
για λίγο καιρό, ώσπου του δόθηκε η βίζα εισόδου στο 
Eretz Israel. Το 1947, ο πατέρας μου παντρεύτηκε 
τη Hannah και το 1949 γεννήθηκα εγώ στο Rishon 
Letzion, στο ανεξάρτητο Ισραήλ. Πήρα το όνομα της 
γιαγιάς μου Golda9 , της μητέρας του πατέρα μου, 
και ήμουν μοναχοπαίδι. Ο Yaacov Laskier πέθανε τε-
λικά το 1986 στο Givatayim.

 

9  Σ.τ.Μ.: Στα γίντις, Golda σημαίνει «χρυσός», όπως και Zahava 
στα εβραϊκά. 

Το ημερολόγιο της Rutka

Ιανουάριος-Απρίλιος 1943



Θα ’θελα ν’ αφήσω να ξεχυθεί στο χαρτί
όλη η ταραχή που νιώθω μέσα μου…
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19 Ιανουαρίου 1943

Ούτε που κατάλαβα πότε μπήκε το 1943, πότε πέρα-
σαν κιόλας τέσσερα χρόνια από τότε που άρχισε τούτη 
η κόλαση. Οι μέρες κυλούν γρήγορα, κάθε μέρα μοιά-
ζει ίδια κι απαράλλακτη με την προηγούμενη. Κάθε 
μέρα η ίδια παγωμένη, θλιβερή πλήξη. Επικρατεί, 
ωστόσο, μεγάλη αναταραχή στην πόλη. Ετοιμάζο-
νται πολλοί να φύγουν για την Παλαιστίνη, «τη γη 
των προγόνων μας». Μεταξύ αυτών των τυχερών εί-
ναι και η Syma, ο Bobek και ο Ran1. Δεν μπορώ να 
εξηγήσω το συναίσθημα που με κυρίευσε όταν το έμα-

1 Η Syma και ο Bobek, θείοι της Rutka, και ο γιος τους Ran δεν κα-
τάφεραν να φύγουν από το Będzin και χάθηκαν μαζί με την υπόλοιπη 
οικογένεια. Η Syma, αδερφή της μητέρας της Rutka, πήγε στο Ισ-
ραήλ μαζί με τους γονείς της προτού ξεσπάσει ο πόλεμος κι εκεί γεν-
νήθηκε ο γιος της Ran. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου επέστρεψαν 
στην Πολωνία, γιατί πίστεψαν ότι οι Ρώσοι θα έφταναν σύντομα και 
θα εγκαθίδρυαν τον σοσιαλιστικό «Κήπο της Εδέμ».
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θα. Ήταν μάλλον ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και 
ζήλιας. Κι εμείς ζούμε με την ελπίδα να μας δοθεί 
άδεια εξόδου. Νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, θα λυ-
πηθώ πολύ να εγκαταλείψω το Będzin. Λες και υπο-
συνείδητα είμαι περίεργη να μάθω τι θα συμβεί εδώ… 
Αυτό τον καιρό διαβάζω δυο υπέροχα βιβλία, το ένα 
λέγεται Julian [A]postata (Ιουλιανός ο Αποστάτης)2 
και το άλλο είναι το Mogiła nieznanego żołnierza (Ο 
Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη) του Strug3.

Το βιβλίο αυτό αντικατοπτρίζει τις σκέψεις μου. 
Θέλω να βυθιστώ τελείως μέσα στα βιβλία, σε καλά 
φιλοσοφικά βιβλία. Ένα βιβλίο που πραγματικά με 
εκνεύρισε ήταν το Γκόλεμ του Gustav Meyrink4, το

2 Julian [A]postata: Βιβλίο του Ρώσου συγγραφέα, φιλοσόφου και 
κριτικού Dimitrij Sergeevič Merežkovskij (1866-1941), πρώτο μέ-
ρος μιας μυθιστορηματικής τριλογίας με τίτλο Chrystus i Antychryst, 
που κυκλοφόρησε στην Πολωνία το 190. Στο πρωτότυπο ημερολόγιο 
ήταν σβησμένο το αρχικό γράμμα του τίτλου. 
3 Andrzej Strug (κατά κόσμον Tadeusz Gałecki: 1871-1937), Πο-
λωνός κοινωνικοπολιτικός συγγραφέας και ακτιβιστής· έγραψε το βι-
βλίο αυτό το 1922.
4 Σ.τ.Μ.: Gustav Meyrink (κατά κόσμον Gustav Meyer: 1868-1932), 
Αυστριακός συγγραφέας ιστοριών φαντασίας και τρόμου. Το βιβλίο 
Der Golem που κυκλοφόρησε το 1917 (στα ελληνικά κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Αίολος με τον τίτλο Γκόλεμ), βασίζεται στον θρύλο του 
Γκόλεμ που έπλασε τον 16ο αιώνα ο Maharal της Πράγας (Judah 
Loew ben Bezalel: περ. 1520-1609, φιλόσοφος, ταλμουδιστής, μυ-
στικιστής και ένας από τους σημαντικότερους ραβίνους της Πρά-
γας). Στην εβραϊκή λαϊκή παράδοση, το Γκόλεμ ήταν ένα ανθρωπο-

οποίο εξιστορούσε τα οράματα του Γκόλεμ, ενός αν-
θρώπου που είχε χάσει το μυαλό του. Δεν ξέρω αν 
πράγματι πιστεύω στα φαντάσματα. Σε στιγμές με-
γάλης αγωνίας, η πίστη σε πράγματα που είναι πέραν 
του κόσμου τούτου είναι ο βράχος όπου μπορώ να στη-
ριχθώ. Μ’ αρέσει να σκέφτομαι ζητήματα που αφο-
ρούν τη μετά θάνατον ζωή, καθώς και άλλα μυστήρια.

25 Ιανουαρίου 1943

Τίποτα. Ως συνήθως. Κάθε μέρα τα ίδια, μόνο που η 
μαμά νευριάζει όλο και πιο συχνά και μου βάζει τις 
φωνές εξαιτίας του Heniuś. Ο διαβολάκος αυτός είναι 
ένα παιδί ταυτόχρονα αξιαγάπητο και ανυπόφορο. Δεν 
μπορείς να πεις τίποτα μπροστά του, γιατί τα λέει όλα 
στους μεγάλους. Δεν έχω τίποτα να διαβάσω. Με τον 
Mietek όλα πάνε καλά κι αυτό με χαροποιεί ιδιαίτε-
ρα5. Χθες επισκέφτηκα τον Lolek. Το βράδυ πέρα-

ειδές τερατόμορφο πλάσμα φτιαγμένο από πηλό, στο οποίο ένας ευ-
σεβής ραβίνος και αλχημιστής, με τη χρήση καββαλιστικής μαγεί-
ας, κατάφερε να εμφυσήσει ζωή, για να προστατεύσει τους Εβραίους 
από τους αντισημίτες που τους κυνηγούσαν. Σύμφωνα με άλλη εκ-
δοχή του θρύλου, το Γκόλεμ τελικά στράφηκε ενάντια στον δημιουρ-
γό του και τον σκότωσε.
5 Η Rutka κρατούσε ημερολόγιο για τον εαυτό της, ώστε να μην ξε-
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σε η Micka να με δει. Βγήκαμε να πιούμε κάτι. Μου 
αρέσει η Micka, σχεδόν την αγαπάω. Τα πράγματα 
με τον Mietek μπλέχτηκαν πάλι. Νομίζει ότι τον κα-
τασκοπεύουν. Αύριο θα του μιλήσω γι’ αυτό το θέμα. 
Παραλίγο να το ξεχάσω: σήμερα είδα τη Lusia, ζω-
ντανή6. Μοιάζει ν’ αδιαφορεί για όλα. Αύριο θα πρέπει 
επίσης να ξεκαθαρίσω τα πράγματα με τον Janek. Θα 
του πω πως αν θέλει να ’ναι φίλος μου, θα πρέπει να 
’ναι συνεπής στα ραντεβού του, αλλιώς έχε γεια! Φυ-
σικά, δε θα χρησιμοποιήσω αυτά ακριβώς τα λόγια. 
Δεκάρα δε δίνω γι’ αυτόν. Αλλά είμαι περίεργη να δω 
το ύφος του όταν θα του μιλήσω. Τώρα πάω για ύπνο.

χάσει τα γεγονότα, όπως αναφέρει στην εγγραφή της 6ης Φεβρουαρί-
ου 1943, όπου περιγράφει την Aktion που έλαβε χώρα στις 12 Αυγού-
στου 1942. Πιθανόν γι’ αυτό τον λόγο ή ίσως εξαιτίας της συναισθη-
ματικής της φόρτισης κατά την περίοδο εκείνη, υπάρχουν ορισμένες 
φράσεις και αποσπάσματα που μοιάζουν ασαφή ή ασύνδετα, όπως η 
παρούσα φράση, για παράδειγμα. Ούτε το ύφος γραφής της είναι ομοι-
όμορφο – αλλού η διατύπωση είναι ωραία και ιδιαίτερα οξυδερκής, κι 
αλλού οι φράσεις είναι πολύ μικρές, ενίοτε αποσπασματικές και ακα-
τανόητες. Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε η απόδοση να είναι όσο το δυ-
νατό πιο πιστή στο ύφος του πρωτοτύπου, καθώς και όσο γίνεται πιο 
σαφής. Επιχειρήθηκε να ξεκαθαριστούν ορισμένοι ασαφείς όροι, προ-
σπάθεια που κατά περιπτώσεις στέφθηκε με επιτυχία. Όπου δε στά-
θηκε επιτυχής η προσπάθεια αποκρυπτογράφησης μιας λέξης ή ενός 
ονόματος, χρησιμοποιήθηκε το σύμβολο […].
6 Η Rutka πιθανόν νόμιζε ότι η Lusia είχε εκτοπιστεί από το γκέτο. 
Επρόκειτο όμως μάλλον για φήμη.

Πρωί Τρίτης 26 Ιανουαρίου 1943

Η Micka ξανάρθε και μου ’φερε ένα σωρό νέα. Κά-
ποιος της είπε ότι έκοψα τα μαλλιά μου για να αρέσω 
στον Janek, ότι φόρεσα μεταξωτές κάλτσες για χάρη 
του Janek, κι άλλα τέτοια. Όλα αυτά είναι ψέματα. 
Λες και με νοιάζει εμένα ο Janek. Αν συναντήσω την 
Tusia στον δρόμο, θα τη ρωτήσω με ποιο δικαίωμα 
διαδίδει τέτοια κουτσομπολιά, και θα της θυμίσω ένα 
περιστατικό που συνέβη τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουα-
ρίου. Θέλω έτσι να της βουλώσω το στόμα. Να δού-
με πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα περάσω απ’ 
τον φωτογράφο σήμερα. Θα βγάλω μια φωτογραφία 
των 5 μάρκων, βερεσέ βέβαια.

27 Ιανουαρίου 1943

Σήμερα νιώθω περίεργα. Σαν να μ’ έχει κυριέψει χαρά, 
να με πλημμυρίζει ένα είδος ευτυχίας που δεν μπορώ 
να εξηγήσω. Σαν να έχω βουτήξει σε όλη την ευτυ-
χία του κόσμου, να μπορώ να διανύσω όλες τις αχα-
νείς αποστάσεις και, πάνω απ’ όλα, να μη νιώθω κα-
μιά νοσταλγία για την πατρίδα. Άλλες πάλι μέρες, με 
κυριεύει η λαχτάρα για κάτι όμορφο, υπέροχο και  μα-
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κρινό. Θαρρώ ότι θα αισθανόμουν ανακούφιση αν είχα 
την ευκαιρία να μείνω σ’ ένα όμορφο μέρος, ατενίζο-
ντας το υπέροχο τοπίο. Όποτε βρίσκομαι στην όχθη 
ενός ποταμού κοιτάζοντας τα ορμητικά νερά ενός κα-
ταρράκτη, νιώθω κάτι μέσα μου να υψώνεται και να 
παρασύρεται μακριά…

Έβγαλα κιόλας τη φωτογραφία. Αναρωτιέμαι αν 
βγήκε καλή. Αν και στις φωτογραφίες δε βγαίνω συ-
νήθως καλή, στην πραγματικότητα είμαι πολύ όμορ-
φη. Επί τη ευκαιρία, να σας δώσω μια λεπτομερή πε-
ριγραφή της εμφάνισής μου. Λοιπόν, είμαι ψηλή, αδύ-
νατη, με αρκετά ωραία πόδια, πολύ λεπτή μέση, μα-
κριά χέρια με άσχημα ή, για την ακρίβεια, απεριποί-
ητα νύχια. Έχω μεγάλα μαύρα μάτια, πυκνά καστα-
νόχρωμα φρύδια και μακριές βλεφαρίδες, πολύ μακρι-
ές μάλιστα. Μαύρα μαλλιά, κοντοκομμένα και χτενι-
σμένα προς τα πίσω, μικρή αλλά πλακουτσωτή μύτη, 
καλοσχηματισμένα χείλια, κάτασπρα δόντια – να το 
πορτρέτο μου, λοιπόν. Θα ’θελα  ν’ αφήσω να ξεχυθεί 
στο χαρτί όλη η ταραχή που νιώθω μέσα μου, αλλά 
μου είναι εντελώς αδύνατο. Και τώρα θα περιγράψω 
την πνευματική μου κατάσταση. Λένε ότι είμαι έξυ-
πνη, καλλιεργημένη – παρόλο που ποτέ δεν υπήρξα 
ιδιαίτερα μελετηρή, με άλλα λόγια, δεν έκανα το κα-
λύτερο δυνατό. Έχω όμως και την τρέλα μου. Μερι-
κές φορές, με πιάνει τέτοια κατάθλιψη, που ανοίγω το 

στόμα μου μόνο για να πληγώσω κάποιον. Μου αρέ-
σει πάρα πολύ να κεντρίζω τους ανθρώπους, αλλά το 
κάνω με μέτρο, γιατί, όπως λένε, οι πληγές του σώ-
ματος κλείνουν, τα ψυχικά όμως τραύματα εξακολου-
θούν να αιμορραγούν.

Άλλες πάλι μέρες, όπως σήμερα για παράδειγμα, 
ξεχειλίζω από χαρά και μπορώ να γελάω όλη μέρα. 
Άλλωστε, είμαι μάλλον εκκεντρική, γιατί μου αρέσει 
να λέω στους άλλους κατάμουτρα τη γνώμη μου γι’ 
αυτούς, πράγμα που δεν ενδείκνυται να γίνεται δημο-
σίως. Επίσης, μου αρέσει μερικές φορές να ντύνομαι 
έξαλλα. Μια φορά, μάλιστα, βγήκα έξω φορώντας 
παντελόνι. Βασικά, δεκάρα δε δίνω. Είμαι αυτή που 
είμαι και τίποτα δε θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό. 
Τα λέμε αργότερα, ημερολόγιό μου.

28 Ιανουαρίου 1943

Είμαι ηλίθια, εντελώς ηλίθια. Χθες το απόγευμα, κα-
θώς κάναμε βόλτα η Nina κι εγώ στην πλατεία της 
παλιάς αγοράς, συναντήσαμε τη Micka. Ήταν μαζί 
με τη Rozka και τη Minda. Τη φώναξα, λοιπόν, και 
αν και φάνηκε να με άκουσε, δε μου απάντησε και 
συνέχισε τον δρόμο της. Δε συγχωρώ τον εαυτό μου 
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που τη φώναξα. Τώρα πια, όλα έχουν τελειώσει ανά-
μεσά μας – finito. Εξάλλου, προτιμώ τη Nina. Εί-
ναι πιο εύκολο να την εμπιστευτείς. Ήρθε και με βρή-
κε το απόγευμα για να βγούμε. Ήταν μετά τις 7 όταν 
πήγαμε ν’ αγοράσουμε μαγιά απέναντι από το σπίτι 
του Lolek. Αυτή μπήκε να πάρει τη μαγιά κι εγώ πε-
ρίμενα στην πόρτα. Από δίπλα μου πέρασαν ο Jumek 
και ο Natek. Με είδαν και σταμάτησαν. Με ρώτη-
σαν αν περίμενα τον Janek. Μπορεί όντως να σκέ-
φτηκαν κάτι τέτοιο οι ανόητοι, ευτυχώς όμως βγήκε 
πάνω στην ώρα η Nina. Αύριο σκέφτομαι να περάσω 
από του Lolek να δανειστώ βιβλία. Τουλάχιστον έτσι 
δε θα φανεί ότι πηγαίνω να επισκεφτώ την Tusia. Δε-
κάρα δε δίνω για κανέναν, εκτός από τον Mietek, τη 
Nina και ίσως τον Janek, αλλά αυτός έχει να φανεί 
από την Τρίτη, πράγμα πολύ περίεργο . Για να πούμε 
την αλήθεια, χαίρομαι γι’ αυτό, γιατί έτσι γλίτωσα τις 
συζητήσεις, ή για την ακρίβεια τις ερωτήσεις, που θα 
μου έκανε η υπηρέτρια. Οι άνθρωποι έχουν τόσο πα-
λιομοδίτικες ιδέες για τη φιλία μεταξύ εφήβων αγο-
ριών και κοριτσιών. Τους είναι αδύνατον να καταλά-
βουν τον καινούργιο κόσμο που διαμορφώνεται. Μέχρι 
αύριο θα πρέπει ν’ αποφασίσω αν θα περάσω από ’κεί: 
μήπως να περιμένω έξω απ’ το εργοστάσιο ή να πε-
ράσω από το διαμέρισμα; Μάλλον θα συναντήσω όλη 
την παλιοπαρέα εκεί. Δεκάρα δε δίνω γι’ αυτούς. Το 

μόνο που με νοιάζει είναι να πάρω τα βιβλία. Θα πάω 
με τη Nina μετά τις εφτά. Εντάξει λοιπόν, για την 
ώρα φτάνει πια με το γράψιμο. Παρατηρώ ότι νιώθω 
ήρεμη, λες και εξομολογήθηκα ό,τι με βαραίνει σε κά-
ποιον. Αναρωτιέμαι αν στις Εβραίες επιτρέπεται να 
εξομολογούνται σε χριστιανό παπά. Ποιον άραγε να 
ρωτήσω γι’ αυτό;

29 Ιανουαρίου 1943

Ο Janek δεν ήρθε…

30 Ιανουαρίου 1943

Σήμερα μ’ έχουν κυριεύσει εκατοντάδες δαιμόνια. Συ-
νάντησα τη Mica και συζητούσαμε για το πώς φαντα-
ζόμαστε τη ζωή μας στο μέλλον. Το πρωί είχα κλείσει 
ραντεβού με τον Janek και τη Mica να συναντηθού-
με στις 4.30 μ.μ. Πέρασα από του Mietek, αλλά γύ-
ρισα σπίτι πριν από τις 4, και μου είπαν πως ο Janek 
είχε ήδη έρθει κι αφού δε με βρήκε, έφυγε. Μάλλον δε 
θα ξαναπεράσει. Ούτε η Mica ήρθε. Πώς να μη χά-
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σεις το μυαλό σου; Τώρα όλα έχουν γίνει μαλλιά κου-
βάρια. Ούτε που ξέρω τι μου συμβαίνει. Η Mica μπο-
ρεί να έρθει όπου να ’ναι κι ο μπαμπάς είναι ήδη σπί-
τι. Όλα μπλέχτηκαν πάρα πολύ. Μερικές φορές όλες 
οι «συμφορές» συμβαίνουν ταυτοχρόνως. Τι να κάνω 
τώρα; Πώς να ξαναέρθω σε επαφή με τη Mica και τον 
Janek; Είμαι έξω φρενών. Ειδικά με τον Janek. Αντί 
για τις 4.30, ήρθε στις 3.30. Τόσο καιρό δεν ερχόταν, 
γιατί ντρεπόταν. Του κλέψανε τις μπότες και γι’ αυτό 
φορούσε […]. Μόλις ήρθε ο Janek κι έφυγε αμέσως. 
Υποσχέθηκε όμως ότι σύντομα θα ξανάρθει. Σύντο-
μα, ίσως αύριο το πρωί. Αισθάνομαι περίφημα […]

Θα ’θελα πάρα πολύ να […]

31.1.43

1.2.43

Τίποτα.

2.2.43

3.2.43

4.2.43

5 Φεβρουαρίου 1943

Ο κλοιός γύρω μας σφίγγει ολοένα και περισσότε-
ρο. Τον άλλο μήνα σίγουρα θα δημιουργηθεί γκέτο, 
πραγματικό γκέτο, με τείχη γύρω γύρω. Το καλοκαί-
ρι η κατάσταση θα είναι ανυπόφορη. Να κάθεσαι σ’ 
ένα κλειστό γκρίζο κλουβί, χωρίς να μπορείς να δεις 
τους αγρούς και τα λουλούδια… Πέρσι πήγαινα συ-
χνά στους αγρούς. Πάντα είχα πολλά λουλούδια, κι 
οι βόλτες αυτές μου θύμιζαν ότι μια μέρα θα μπορού-
σα να περνάω από την οδό Małachowski7 χωρίς κίνδυ-
νο εκτοπισμού. Να μπορείς να πας σινεμά το βράδυ... 
Είμαι τόσο μπουχτισμένη από τις θηριωδίες του πο-
λέμου, που ακόμη και οι χειρότερες ειδήσεις μ’ αφή-
νουν τελείως αδιάφορη. Μου είναι αδύνατον να πι-
στέψω ότι μια μέρα θα μπορώ να βγαίνω απ’ το σπί-
τι χωρίς το κίτρινο άστρο. Ή ότι αυτός ο πόλεμος θα 
τελειώσει μια μέρα… Αν ποτέ γίνει αυτό, μάλλον θα 

7 Η οδός Małachowski βρίσκεται στο κέντρο του Będzin. Ένα από τα 
κατασταλτικά μέτρα που αντιμετώπιζε ο εβραϊκός πληθυσμός υπό 
τη ναζιστική κατοχή ήταν η έξωσή του από τις κατοικίες που βρί-
σκονταν στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων και η απαγόρευση, εν 
συνεχεία, σε όποιον έφερε το κίτρινο άστρο με την επιγραφή «Jude» 
(Judenstern) να κυκλοφορεί στους δρόμους αυτούς.
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τρελαθώ από χαρά. Τώρα όμως πρέπει να σκεφτώ 
το εγγύς μέλλον, που είναι το «γκέτο».  Κανέναν δε 
θα μπορώ να βλέπω τότε, ούτε τη Micka, που μένει 
στην Kamionka «C», ούτε τον Janek ή τη Nica, που 
μένουν στην «D»8. Και τότε τι θα γίνει; Αχ, Θεούλη 
μου. Λοιπόν, Rutka, μάλλον τα ’χεις χάσει τελείως. 
Επικαλείσαι τον Θεό λες και υπάρχει. Η λίγη πίστη 
που είχα χάθηκε εντελώς. Αν υπήρχε Θεός, σίγουρα 
δε θα επέτρεπε να καίγονται άνθρωποι ζωντανοί σε 
φούρνους, κεφαλάκια μικρών παιδιών να συνθλίβονται 
με το κοντάκι των όπλων ή να τσουβαλιάζονται άν-
θρωποι και να πεθαίνουν σε θαλάμους αερίων… Όλο 
αυτό μοιάζει με παραμύθι. Όποιοι δεν το ’χουν δει με 
τα μάτια τους αποκλείεται να το πιστέψουν. Όμως δεν 
είναι μύθος, είναι αλήθεια. Για να μη θυμηθώ τη φορά 
εκείνη που είδα να χτυπάνε έναν γέρο ώσπου έμεινε 
αναίσθητος, γιατί δε διέσχισε τον δρόμο όπως έπρε-
πε. Είναι παράλογο αλλά και πάλι τίποτα δεν είναι, 
αρκεί να μη βρεθούμε στο Άουσβιτς… και μας δοθεί 
πράσινη κάρτα… Το τέλος… Άραγε πότε θα ’ρθει;…

8 Η Rutka μάλλον φοβόταν ότι στη συνοικία της Kamionka δε θα μπο-
ρούσε να βλέπει τους φίλους της που δούλευαν σε διαφορετικές ομάδες 
εργασίας. Η Kamionka ήταν η φτωχότερη συνοικία του Będzin. Από 
τον Οκτώβριο του 1942 έως τον Αύγουστο του 1943, μετατράπη-
κε σε γκέτο. Προτού σταλούν εκεί, οι Εβραίοι του Będzin ταξινομού-
νταν σε κατηγορίες ανάλογα με την ικανότητά τους για εργασία, γε-
γονός που καθόριζε πού ακριβώς θα έπρεπε να μείνουν μέσα στο γκέτο.

6 Φεβρουαρίου 1943

Κάτι έσπασε μέσα μου. Όποτε προσπερνώ έναν Γερ-
μανό στον δρόμο, κάτι ζαρώνει μέσα μου. Δεν ξέρω 
αν είναι από φόβο ή μίσος. Θα ’θελα να τους βασανί-
σω, μαζί και τις γυναίκες και τα παιδιά τους, που ξα-
μολάνε τα σκυλιά τους καταπάνω μας, να τους χτυ-
πήσω και να τους πνίξω με όλη μου τη δύναμη, χω-
ρίς σταματημό. Πότε θα ’ρθει αυτή η μέρα που ’λεγε 
η Nica… Αυτό είναι το ένα θέμα που μ’ απασχολεί. 
Το άλλο θέμα είναι η γυναικεία μου φύση, που νιώ-
θω να ξυπνάει μέσα μου. Να, χθες που έκανα μπάνιο 
και το νερό χάιδευε το κορμί μου, λαχταρούσα να με 
χαϊδέψει κάποιος. Δεν ήξερα τι μου συμβαίνει, πρώ-
τη φορά αισθανόμουν κάτι τέτοιο… Σήμερα συνά-
ντησα τη Micka. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που της προ-
σφέρουν αυτοί οι «κακομοίρηδες» οι θαυμαστές της, 
ώστε να μη θέλει καν ν’ ανοίξει καβγά μαζί τους. Δεί-
χνουν τόσο θαμπωμένοι από τη γοητεία της, που νο-
μίζουν πως κάθε αγόρι θα ’πρεπε να ’ναι ερωτευμένο 
μαζί της. Εγώ, βέβαια, όλα αυτά πιστεύω πως οφεί-
λονται στον Janek, αν και ο Janek τη βρίσκει απο-
κρουστική (δεν ξέρω για ποιο λόγο). Νομίζω πως αρέ-
σω πάρα πολύ στον Janek. Αλλά εμένα, όπως και να 
’χει, ούτε που με νοιάζει.

Σήμερα μου ήρθαν στο μυαλό με κάθε λεπτομέρεια 
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τα γεγονότα της 12ης Αυγούστου 1942 στο γήπεδο 
της Hakoah9. Θα προσπαθήσω να περιγράψω τα όσα 
έγιναν εκείνη τη μέρα, έτσι ώστε σε μερικά χρόνια, 
αν βέβαια δε μ’ έχουν εκτοπίσει έως τότε, να μπορώ 
να τα θυμάμαι ακόμη. Σηκωθήκαμε στις 4 το πρωί. 
Φάγαμε γερό πρωινό (αν και σε καιρό πολέμου): αυγά, 
σαλάτα, πραγματικό βούτυρο, καφέ με γάλα. Μέ-
χρι να ετοιμαστούμε, είχε ήδη πάει 5.30, οπότε φύ-
γαμε. Χιλιάδες άνθρωποι ήταν στους δρόμους. Κάθε 
λίγο και λιγάκι σταματούσαμε κι αφήναμε το πλήθος 
μπροστά μας να προχωρήσει. Στις 6.30 είχαμε πια 
φτάσει. Καταφέραμε να πιάσουμε καλές θέσεις. Μέ-
χρι τις 9 η ώρα περνούσαμε καλά. Και τότε κοίταξα 
πέρα από τον φράχτη και είδα στρατιώτες με στραμ-
μένα τα πολυβόλα τους στην πλατεία, μήπως κα-
νείς προσπαθούσε να διαφύγει (λες και μπορούσε κα-
νείς να ξεφύγει από ’κεί). Κόσμος λιποθυμούσε, παι-
διά έκλαιγαν. Με δυο λόγια – Ημέρα της Κρίσεως. 
Ο κόσμος διψούσε και δεν υπήρχε ούτε σταγόνα νερό 
να πιεις. Έκανε τρομερή ζέστη. Και ξαφνικά, άρχι-
σε να ρίχνει καρεκλοπόδαρα κι η βροχή δεν έλεγε να 

9 Πρόκειται για το γήπεδο της ομάδας ποδοσφαίρου του Będzin, όπου 
έλαβε χώρα η Aktion της 12ης Αυγούστου 1942 εναντίον των Εβραί-
ων της πόλης. Το στάδιο κατασκευάστηκε το 1911 από τον εβραϊκό 
γυμναστικό και αθλητικό σύλλογο του Będzin.

σταματήσει. Στις 3 έφτασε ο Kuczynsky10 και ξεκί-
νησε η επιλογή. Το «1» σήμαινε επιστροφή στο σπί-
τι, το «1α» καταναγκαστική εργασία, πράγμα που 
ήταν χειρότερο κι απ’ τον εκτοπισμό, το «2» περαι-
τέρω έλεγχος και το «3» εκτοπισμός, μ’ άλλα λόγια 
θάνατος. Και τότε κατάλαβα τι σημαίνει συμφορά. 
Παρουσιαστήκαμε για την επιλογή στις 4. Η μαμά, 
ο μπαμπάς κι ο μικρός μου αδερφός στάλθηκαν στην 
ομάδα 1, ενώ εγώ στην 1α. Περπατούσα σαν κεραυ-
νοβολημένη. Ο Salek Goldzweig11, η Linka Gold12 κι 
η Mania Potocka ήταν ήδη εκεί. Το πιο παράξενο είναι 
ότι δεν κλάψαμε καθόλου, μα ΚΑΘΟΛΟΥ. Δε χύσαμε 
ούτε ένα δάκρυ. Αργότερα είδα κι άλλες συμφορές, που 
ούτε καν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Παιδάκια ξα-
πλωμένα στο μουσκεμένο χορτάρι, με την καταιγίδα 

10 Ο Obersturmführer (Επικεφαλής Ταγμάτων Εφόδου) Friedrich 
Kuczynsky, γεννημένος στο Sosnowiec (1914-1948), είχε διορι-
στεί επικεφαλής της Αστυνομίας του εβραϊκού γκέτο (Jüdischer 
Ordnungsdienst) από τον Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας, και 
ταυτόχρονα διατελούσε μέλος της οργάνωσης Schmelt, υπεύθυνης για 
την «απασχόληση των αλλοδαπών» σε στρατόπεδα καταναγκαστι-
κών έργων, στην Ανατολική Άνω Σιλεσία. Οδηγήθηκε σε δίκη στο 
Sosnowiec το 1948 με την κατηγορία της διάπραξης εγκλημάτων 
κατά των Εβραίων, κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο. 
11 Ο Salek (Salomon) Goldzweig, φίλος της Rutka, πέθανε στο Άου-
σβιτς το 1943. 
12 Η Paulina (Linka) Gold, φίλη της Rutka από το σχολείο, επέζη-
σε του Ολοκαυτώματος και σήμερα ζει στο Λονδίνο. 
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να λυσσομανά πάνω απ’ τα κεφάλια μας. Οι αστυνο-
μικοί να τα χτυπάνε με λύσσα, ακόμη και να τα πυρο-
βολούν. Έμεινα εκεί μέχρι τη μία τη νύχτα. Και μετά 
το ’σκασα. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Πήδη-
ξα απ’ το παράθυρο του πρώτου ορόφου ενός χαμηλού 
κτιρίου, χωρίς να πάθω τίποτα. Μόνο τα χείλη μου 
δάγκωσα τόσο δυνατά που μάτωσαν. Ήμουν τελείως 
συντετριμμένη. Τρέχοντας μες στους δρόμους, έπεσα 
πάνω σ’ έναν ένστολο, κι ένιωσα ότι δεν άντεχα άλλο. 
Το κεφάλι μου γύριζε. Ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι θα με 
χτυπούσε… αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, ήταν μεθυσμένος 
και δεν πρόσεξε το «κίτρινο άστρο», οπότε μ’ άφη-
σε να φύγω. Γύρω μου πίσσα σκοτάδι σαν να ’μουνα 
κλεισμένη σε κουβούκλιο. Πού και πού αστραπές φώ-
τιζαν τον ουρανό κι ακούγονταν βροντές. Τη διαδρο-
μή, που συνήθως μου ’παιρνε μισή ώρα να την κάνω, 
τη διέτρεξα σε δέκα λεπτά. Όλοι ήταν σπίτι, εκτός 
απ’ τη γιαγιά, που την άφησαν ελεύθερη την επόμε-
νη μέρα. Αυτό ήταν όλο. Α, ξέχασα το σημαντικότε-
ρο: είδα έναν στρατιώτη να αποσπά με βία ένα μωρό 
λίγων μηνών από την αγκαλιά της μάνας του και να 
του συνθλίβει το κρανίο πάνω σ’ έναν ηλεκτρικό πυ-
λώνα. Τα μυαλά του μωρού χύθηκαν πάνω στο ξύλο. 
Η μάνα τρελάθηκε. Κι εγώ τα γράφω όλα αυτά σαν 
να μη συνέβη τίποτα. Σαν να ’μουν μέλος ενός στρα-
τού μαθημένου στην απανθρωπιά. Παρ’ όλ’ αυτά, εί-

μαι μικρή, μόλις δεκατεσσάρων, δεν ξέρω πολλά απ’ 
τη ζωή, κι όμως παρακολουθώ με απάθεια ό,τι συμ-
βαίνει. Τώρα πια, νιώθω τρόμο όταν βλέπω ένστολους. 
Μεταμορφώνομαι σιγά σιγά σε ζώο που περιμένει να 
πεθάνει. Είναι να μη χάνεις το μυαλό σου με κάτι τέ-
τοιες σκέψεις;

Ας περάσουμε τώρα σε ζητήματα της καθημερινό-
τητας: ο Janek πέρασε να με δει το απόγευμα. Ανα-
γκαστήκαμε να κάτσουμε στην κουζίνα. Νευρίασε 
όταν του ’πα ότι είχα χαρίσει όλες μου τις φωτογραφί-
ες. Φάνηκε να τον πείραξε πολύ. Μετά, το ρίξαμε στην 
πλάκα. Κουτσομπολέψαμε τη «Nica και τη συμμο-
ρία». Πάνω στην κουβέντα, μου ξεφούρνισε ξαφνικά 
ότι ήθελε πάρα πολύ να με φιλήσει. Εγώ του πέτα-
ξα ένα «ίσως» και συνέχισα την κουβέντα. Μάλλον 
τα ’χει μπερδέψει λιγάκι. Νομίζει πως είμαι σαν την 
Tusia ή τη Hala Zelinger. Εγώ θ’ άφηνα να με φιλή-
σει μόνο ο άνθρωπος που θ’ αγαπούσα, κι αυτός εδώ 
μου είναι αδιάφορος. Κι έπειτα, ο μπαμπάς μ’ έστειλε 
σε μια δουλειά, οπότε έπρεπε να φύγω κι ο Janek με 
συνόδεψε. Κατεβαίνοντας τη σκάλα, τον ρώτησα αν 
το φιλί είναι ωραίο πράγμα. Κι αμέσως του ’πα πως 
ήμουν περίεργη να μάθω τι γεύση έχει το φιλί (αυτό 
είναι πέρα για πέρα αλήθεια). Κι εκείνος έσκασε στα 
γέλια (πρέπει να ομολογήσω ότι γελάει ωραία). Μου 
’πε ότι κι εκείνον τον έτρωγε η περιέργεια. Ίσως, μα 
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δε θα τον αφήσω να με φιλήσει. Φοβάμαι ότι έτσι θα 
χαλάσει κάτι όμορφο, αγνό… Φοβάμαι κιόλας ότι θ’ 
απογοητευτώ πολύ.

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1943

Πάνε μέρες που δεν έχω γράψει τίποτα. Κι ούτε κι 
υπήρχε τίποτα να γράψω. Ίσως μόνο το ότι οι Γερ-
μανοί υποχώρησαν από το Ανατολικό μέτωπο, πράγ-
μα που μπορεί να σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του 
πολέμου. Φοβάμαι μόνο ότι εμείς οι Εβραίοι θα ’χου-
με εξολοθρευτεί ως τότε. Υποχώρησαν, λοιπόν, από 
το Κρασνοντάρ, το Στάλινγκραντ, το Νοβοροσίσκ και 
τώρα υποχωρούν από το Χάρκοβο. Πόσο πονηρή εί-
μαι όμως, έγραψα ήδη τόσα για τον πόλεμο και τίπο-
τα για τον εαυτό μου. Ο Janek έχει να φανεί από την 
Τετάρτη. Ομολογώ ότι μου λείπει, δηλαδή όχι ακρι-
βώς αυτός αλλά το μέτωπό του. Έχει ένα υπέροχο 
λευκό μέτωπο. Αν δεν έρθει ούτε σήμερα, θα τον πε-
ριμένω έξω από το «Wariat»13. Θα ’θελα, κιόλας, να 
μάθω τι συμβαίνει με τη Nica. Ο Jumek έδωσε στον 
Mietek μια φωτογραφία της Tusia. Είμαι περίεργη 
να μάθω αν ο Jumek είναι ακόμη τσιμπημένος με την 

13 Η λέξη σημαίνει «τρελός» στα πολωνικά. Πρόκειται μάλλον για το 
όνομα κάποιου μαγαζιού, αλλά δεν είναι σαφές τι μαγαζί είναι αυτό.

Tusia. Για να πούμε του στραβού το δίκιο, είναι καλό 
παιδί. Μου αρέσει, όχι βέβαια σαν τον Mietek. Όταν 
μιλάω με τον Mietek, ξεχνάω τη διαφορά φύλου, κι 
αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ενώ ο Janek, όταν μιλά-
με, είναι πάντα πολύ ευγενικός και συγκρατημένος, 
σαν να περιμένει την ευκαιρία να με βοηθήσει σε κάτι, 
για να δείξει μ’ αυτό τον τρόπο την ανωτερότητά του. 
Δεν αντέχω αυτόν και την ανωτερότητά του, γι’ αυτό 
και μου άρεσε ο Tolek. Για να πούμε την αλήθεια, ακό-
μη μου αρέσει, αλλά έχω καιρό να τον δω. Σκοπεύω 
να περάσω απ’ το σπίτι του Lolek για να δανειστώ το 
βιβλίο «P.P.», που μου ’παν ότι είναι καταπληκτικό. 
Θα ’ναι καλή ευκαιρία να μιλήσω και με την Tuśka 
για τη Różka. Τις μισώ αυτές τις δυο. Μάλιστα, τη 
Różka τη μισώ πιο πολύ από την Tuśka. Μάλωσα τις 
προάλλες με την Tuśka, αλλά ήταν για το καλό της. 
Είδα πόσο με ζήλευε (αν και τότε δεν το είχα κατα-
λάβει). Φοβόταν να μ’ αφήσει μόνη στο δωμάτιο με 
τον Janek. Της έκανα σκηνή και τσακωθήκαμε. Βα-
σικά, φάνηκε να χαίρεται γι’ αυτό. Α, και κάτι ακό-
μα: αποφάσισα ν’ αφήσω τον Janek να με φιλήσει. 
Στο κάτω κάτω της γραφής, κάποιος θα με φιλήσει 
για πρώτη φορά, ας είναι, λοιπόν, ο Janek. Εξάλλου, 
μου αρέσει στ’ αλήθεια. 




