
77

N E D E Ľ A  1 4 .  N O V E M B R A  1 9 4 3

Zajtra bude mať Estusia dvadsať rokov. Chanusia jej chcela 
(prostredníctvom Loly) kúpiť darček, ale dozajtra to už nezvládnu. 
Cipka mala z nich najviac rozumu a kúpila jej blahoprajnú kartič-
ku. Neviem obsedieť... Prechladla som, kašlem...

S T R E D A  1 7 .  N O V E M B R A  1 9 4 3

Včera padal prvý sneh. Mali sme si vyzdvihnúť teplé obleče-
nie a topánky, ale nestihli sme to včas, preto si po to musíme zájsť 
dnes. Nemohla som ísť do školy, ani Cipka, z nosa mi neprestajne 
tieklo. ... Napísala som list Surci. Mám ju čoraz radšej. Veľká ško-
da, že sa vídame tak málo...

Ewa s Felou mi povedali, že v poslednom čase som sa v nie-
ktorých veciach zmenila k lepšiemu, zato v iných k horšiemu. Po-
vedali, že sa zo mňa stalo namyslené dievča. Odpovedala som im, 
že to bude možno preto, lebo sa kamarátim so Surciou... Ewa si 
myslí, že so Surciou ohovárame ostatné dievčatá vrátane jej. Och, 
ako veľmi sa mýlia! Možno iba závidia, a možno nie... Na srdci mi 
leží obrovský balvan...

S T R E D A  2 4 .  N O V E M B R A  1 9 4 3

(Nemám vôbec čas na denník) ... Hnusí sa mi celý môj život... 
Lezú mi na nervy tie nekonečné neprajnosti mojich sesterníc a všet-
ko to ostatné (navyše už nemáme nijaký bajrat). ... Ach, milý denník, 
kedy sa to konečne skončí? Nechcem už ďalej žiť. Myslela som na to, 
aká je to veľká škoda, že Židia si nesmú siahnuť sami na život.17 Zdá 
sa, že o tom nemÔžu ani premýšľať. Už to dlhšie nevydržím. Tieto 
slová píšem postojačky na malom stolíku. Preto sú také načarbané. 

17  Židovské náboženské právo halacha odmieta samovraždu a všetky mož-
né opatrenia, ktoré vedú k predčasnému ukončeniu ľudského života.
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Mám dojem, že vôbec nedávam najavo svoje pocity. Možno trochu. 
Ach, kedy konečne príde vyslobodenie? Lebo inak tu dozaista zoša-
liem... Na viac už nemám čas... (Doma teraz niet nikoho.)

S O B O T A  4 .  D E C E M B R A  1 9 4 3

Nehotová... azda oddelená, a ťažko zrozumiteľná... Niečo sa vo 
mne deje a ja netuším čo. Dnes po zhromaždení Chajusia poveda-
la, čo si myslí o každej z nás. O mne povedala, že čosi viem, že čosi 
cítim, ale že to nedokážem vhodne vyjadriť ani predniesť. To viem 
aj ja sama. Požiadala som ju, aby mi o tom porozprávala čosi viac, 
ale mlčala. Možno mi to povie nabudúce...

Matka Dorky Zandovej sa vrátila z „Káčka“18 so zlomenou ru-
kou. Šla do nemocnice. Možno tam zostane. Dorka vyzerá zničene...

Zavše, keď v noci premýšľam
a predstavujem si všetko to vzdialené,
srdce mi zviera oceľová päsť
a napĺňa ma ľútosť...
Myslím na Tamarciu, na Abramka.
Kam ich krutý osud zaviedol?
Tak veľmi túžim, aby sa vrátili.
Som ako kvet zmáčaný čerstvou rosou.
Potom, v spánku, navštívia ma krásne sny.
Všetci sú pri mne.
Usmievam sa na nich.
Plánujem im budúcnosť...
No keď sa ten prúd
sladkých pokojných snov preruší,
zovrie ma ľútosť
a srdce plné bolesti praská...

18  Nemecká kriminálna polícia (Kripo) sídlila na Kostolnom námestí č. 6/8 
v dome, ktorý pred vojnou slúžil ako fara, známom tiež ako „malý červený 
dom“. Tu Kripo vypočúvala zadržané osoby a často ich pri tom mučila. Preto 
tento dom vyvolával medzi obyvateľmi geta strach.
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S O B O T A  1 1 .  D E C E M B R A  1 9 4 3

Surcia si čítala môj denník. Poradila mi, aby som písala ešte 
viac, že si tak zdokonalím štylistiku, a dodala, aby som sa pri písa-
ní sústredila. Požiadala ma, aby som jej napísala dlhý list, v ktorom 
jej opíšem svoje myšlienky a pocity a prezradím jej, čo si myslím 
o ľudskom živote. Nemám vraj brať nijaký ohľad na úroveň svo-
jich vedomostí. Prv než som sa pustila do písania, bola som dosť 
nervózna, ale postupne sa všetka moja nervozita akosi vytratila. 
Surcia má na mňa očividne iba pozitívny vplyv. Keď ma trápi neja-
ký problém, vždy si pomyslím na ňu. A o problémy rozhodne nie 
je núdza. Musím končiť, večera čaká...

Milá Surcia!
Niekedy si myslím, že život je temná cesta. Je posiata tŕňmi, medzi 

ktorými sa krčia krehké kvety. Tieto kvety sú bez života, trpia pre svoje 
tŕne. Niekedy tŕne žiarlia na kvety, závidia im ich krásu a zraňujú ich 
ešte viac. Kvety sa premenia na tŕne alebo mlčky znášajú bolesť a bro-
dia sa tŕnistou cestou. Nie vždy sa im ňou podarí prejsť, ale keď vytrva-
jú až do konca, vzíde z toho niečo dobré. Myslím, že také niečo sa stáva 
len zriedkakedy, ale podľa mňa každý pravý Žid, ktorý kráča odhodlane 
za svojím cieľom, trpí a mlčí. Myslím si tiež, že život je krásny a ťažký a že 
človek musí vedieť, ako ho prežiť. Závidím ľuďom, ktorí toho veľa vytr-
peli a mali naozaj ťažký život, no napriek tomu súboj so životom vyhra-
li. Takíto ľudia, Surcia, ma vždy (keď o nich čítam alebo počujem o nich 
niekoho rozprávať) povzbudia. Vtedy si uvedomím, že nie som jediná ani  
prvá, že aj pre mňa existuje nádej. No teraz nemienim písať o sebe.

Vo chvíľach, keď som poriadne rozrušená, obdivujem život. A ču-
dujem sa. Prečo niektorí ľudia plačú, kým druhí sa v tom istom čase 
smejú? V tej istej chvíli sa niekto narodí, zatiaľ čo niekto iný umrie 
alebo ho postihne nejaká choroba. Tí, ktorí sa narodia, časom vy-
rastú. Dospejú len preto, aby žili a trpeli. A predsa chcú všetci žiť, 
všetci zúfalo prahnú po živote. Človek má vždy nádej (niekedy si ju 
ani neuvedomuje). Aj keď je život ťažký, predsa len je krásny. Má 
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svoje zvláštne čaro. (Poviem Ti pravdu: Ja sa ako človek necítim, je 
toho na mňa priveľa, o chvíľu si pôjdem ľahnúť a želám si, aby som 
sa ráno nezobudila.) Ach, Surcia, keby som sa tak už naozaj nezobu-
dila! Nechýba veľa a tento papier bude úplne mokrý... Surcia. Keď Ti 
odovzdám tento list, bude už po všetkom a ja budem stále nažive. Ne-
mám však ani najmenšej potuchy, či sa s týmto ťažkým životom do-
kážem popasovať... Pochybujem o tom.

Ach, Surcia, tak rada sa s Tebou rozprávam, tak rada sa s Tebou 
stretávam. Chýbaš mi. Si v mojom živote jedno obrovské plus. Neviem 
si predstaviť, že by som tú Tvoju skupinu vôbec nepoznala, a zvlášť 
Teba. Asi by som to nevydržala. No ani Ty určite nechceš počúvať ta-
kéto žalostné litánie...Chcela si vedieť, čomu sa v poslednom čase venu-
jem. Nuž, chcem sa uistiť, či vyjadrujem svoje názory správne, a ne-
mám na mysli názory týkajúce sa bežných vecí, ale predovšetkým 
skutkov a myšlienok. Napríklad, či robím mylné úsudky. Prosím, od-
píš mi. Tvoje slová budú pre mňa poučením. Tvoja Rywcia Ťa o to veľ-
mi prosí. S pozdravom!

(Surcia sa necíti dobre).

P O N D E L O K  1 3 .  D E C E M B R A  1 9 4 3

... Zistili sme o Mani škaredú vec. Prepisuje básne z kníh a vy-
dáva ich za svoje. To je naozaj odporné! Chystám sa jej napísať list 
a dohodnúť si s ňou schôdzku. Chcem sa s ňou vážne porozprá-
vať! Vidím, že dievčatá sa do ničoho nehrnú, spoliehajú sa predo-
všetkým na mňa. A to ma ešte väčšmi rozčuľuje. ...

Včera mi slečna Zelická19 nechala odkaz, aby som ju zajtra 
na obed navštívila u nej doma. Ide o akúsi súkromnú záležitosť. 
Som veľmi zvedavá, o čo ide...

19  Fajga Zelická bola mladá učiteľka, ktorá učila v škole Bais Jaakov v Krakove. 
Túto školu založila Sara Szenirerová v roku 1917 a bola to prvá inštitúcia, ktorá 
poskytovala komplexné náboženské vzdelanie ortodoxným židovským dievča-
tám. Slečna Zelická viedla zhromaždenia pre pobožné dievčatá v gete. Venovala 
sa na nich rôznym židovským témam a témam súvisiacim s osobným rozvojom.
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Biebow20 navyše vydal nové nariadenie, podľa ktorého všet-
ci, ktorí budú pracovať päťdesiatpäť hodín týždenne, dostanú ďal-
ší prídelový lístok (na pol kila chleba, dva dekagramy masti, desať 
dekagramov salámy). Priepustky sa nebudú vydávať a ľudia zrých-
lia výrobu. Tento prídelový lístok si toho oveľa viac vezme, než 
prinesie.

Chýba mi Surcia... Chýba mi Abramek, Tamarcia... Milujem 
ich. Všimla som si, že mám Cipku ešte radšej, keď vykoná neja-
ký dobrý skutok, keď dostane dobrú známku (je to tá najlepšia 
žiačka), keď porozumie tomu, čo sa deje na zhromaždeniach. Také 
chvíle ma napĺňajú pýchou a šťastím, aj keď len nakrátko...

Tak veľmi by som chcela, aby bolo len dobre! Ach! A skoro 
som zabudla spomenúť, že zbierame potraviny pre Dorku Zando-
vú. Má to teraz ťažké. Rodina dáva takmer všetko jej matke, kto-
rá leží v nemocnici. Asi ju budú musieť operovať... Dohliadneme, 
aby v dielni dostala svoj prídel.

S T R E D A  1 5 .  D E C E M B R A  1 9 4 3

Milá Surcia!
Včera si bola veľmi natešená (keď sme sa počas zhromažde-

nia rozprávali o tom, ako usporiadame Chanuku, lebo na ňu prí- 
du všetci starší) a ja tiež. Požiadala si ma, aby som pokračovala  
v písaní, tak teda pokračujem. Keď som raz bola u zubára, na-
padlo mi toto: Svet je ako ústa a ľudia pripomínajú zuby. A rov-
nako ako zuby, aj ľudia sú buď zdraví, alebo chorí. Kým sú zdra-
ví, je z nich úžitok, každý ich chráni, inými slovami, sú potrební. 

20  Hans Biebow (1902 – 1947) bol šéfom nemeckej civilnej správy (Get-
toverwaltung). Mal nesmierne silné, autonómne postavenie a jeho roz-
hodnutia výrazne ovplyvnili podobu lodžského geta, ktoré postupne 
pretvoril na pracovný tábor. Výroba prebiehajúca v gete prinášala veľké 
zisky nielen ekonomike Tretej ríše, ale aj nacistickým funkcionárom. Za-
mestnanci, ktorí sa prihlásili na predĺžené pracovné zmeny, dostali zvlášt-
ny potravinový prídel (označený písmenom L – Langarbeiter či skrátene  
Lang).
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Keď ochorejú, buď ich liečia a ich stav sa zlepší, alebo sa im nikto 
nevenuje, budú na tom ešte horšie, nebudú sa dať liečiť a nakoniec 
ich odstránia. Zbavia sa ich, lebo nie sú zdraví, nemajú čím pri-
spieť svetu... Nie je to tak, Surcia? Keď premýšľam o ľudskom živo-
te, mám hlavu plnú myšlienok, môžeme sa o tom baviť celé hodi-
ny! A teraz, Surcia, by som rada dostala list (odpoveď) ja od Teba! 
A potom ďalší a ďalší!

Teraz Ti porozprávam o niečom inom. Doma dochádza k ne-
príjemným situáciám, keď neviem, čo mám robiť. Raz som sa už aj 
modlila, aby sa mi niekto zjavil vo sne a poradil mi... A tiež som si 
všimla, keď som čítala jednu knihu, že keď niekto starší (je jedno, 
koľko má rokov) urobí niečo zle, ten mladší ho na to upozorní. Po- 
dľa mňa je to číra autorova fantázia. Také veci sa zriedka dejú v re-
álnom živote. Som toho pravým dôkazom...

Estusia navyše tvrdí, že nemám vôbec dobrý vkus. Ja jej, samo-
zrejme, na to nikdy nič nehovorím, ale chcem vedieť, či je to pravda. 
Keď sa mi napríklad niečo nepodarí, ale viem to veľmi ľahko na-
praviť (učíme sa na vlastných chybách), má okolo toho vždy toľko 
rečí, ktorými ma nielen nepovzbudí, ... ale ma ešte aj odradí. ... Ale-
bo keď sa pomýli niekto iný, hneď toho človeka zaškatuľkuje, ozna-
čí ho za druhú Rywku a podobne. Čo si vôbec myslí? A ďalšia vec, 
nemá pred nikým zábrany, a to je to najhoršie. A takto je to u nás 
každý deň...

Ach, Surcia, som taká nešťastná, nie div, že nemám náladu 
na nič. A znova opakujem, že keby nebolo Teba, tak vážne neviem... 
Napíš mi, Surcia!

Tvoja Rywcia

Nemám už viac času.
Ešte dodávam: Surcia nás navštívila. ... Priniesla mi odpo-

veď na môj predchádzajúci list, napísala v ňom, že ani netuši-
la, aké sme my dve spriaznené duše. Vôbec netajila, že presne 
takýto list si chcela prečítať. Dohodli sme sa, že sa stretneme  
v piatok. 
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