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Rutka, ένα αλλιώτικο κορίτσι
To ημερολόγιο inc, μικρής Εβραίας από την Πολωνία ώς την εκτόπισή της σε στρατόπεδο

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Γης ΟΛΓΑΣ ΣΕΛΛΑ
Ακόμα ένα βιβλίο-μαρτυρία

για
τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο; Κατ'
αρχήν ναι, αλλά n ολιγοσέλιδη
έκδοση (To Ημερολόγιο ins
Rutka, μετ. ricopYOSΠάντσΐ03,
εκδ. Πατάκη) κρύβει πολύ περισσότερα.
Πρώτα πρώτα, τη
μυθιστορηματική ιστορία του
χειρογράφου που έμεινε «αμίλητο»
για πάνω από εξήντα δύο
ολόκληρα χρόνια, για να φτάσει
μέσω xns εχεροθαλούε αδελφήε
xns συγγραφέως στη
δημοσιότητα.
Υστερα γιατί n 14χρονη συγγραφέα3
αυτού του ημερολο-

Ενα κείμενο που είδε
πρόσφατα το φως και
με το οποίο n Rutka
παίρνει θέση ανάμεσα
σε άλλους μάρτυρες
της Ιστορίας.
γιου γράφει πολύ ωριμότερα on'
ό,τι ένα παιδί στην ηλικία xns
- ίσως γιατί έζησε μέσα σε 14
Αριστερά,
n Rutka φωτογραφημένη
το 1939 στην Πολωνία και δεξιά τα δυο παιδιά τη; οικογένεια;
στου; δρόμου; του Bedzin το 1938.
χρόνια πολύ περισσότερα από
όσα άλλοι ζουν σε μια ζωή. Κι
έπειτα γιατί μέσα από xis γραμuis
όσα έχουν συνήθωε χα ημερολόγιαναντά κανεί3 σε 14χρονα. Η
αυτού του ημερολογίου
χων κοριχσιών σχην εφηβεία
Rutka κάνει κριχικέε για βιβλία
xous(ανομολόγηχου3 έρωχεε,
διαβάζουμε και στιγμέε από την
που διαβάζει και δεν σχαμαχάει
αγωνίε3,
ευθιξίε3,
ιστορία των Εβραίων xns διαanop0s
μελαγχολίεε
στιγμή να ονειρεύεχαι χο
αλλά και xis πρώχε3
- πάνχα με αφορμή ένα μέλλον, παρόχι γνωρίζει χα όσα
προσπάθειεε ίδρυσα χου κράxous
αγόρι), περιγράφει με αυχοπεποίθηση
συνέβαιναν σχα σχραχόπεδα:
χου Ισραήλ, πριν από χον
και φιλαρέσκεια
«Αχ, Θεούλη μου. Λοιπόν, Rutka,
πόλεμο ακόμα.
χην εξωχερική xns εμφάνιση
μάλλον χα 'χεΐ3 χάσει χελείω3.
Η οικογένεια Laskier ζούσε
(«επίσα, μου αρέσει μερικέ3
Επικαλείσαι χον Θεό λε3 και υπάρχει.
σχο γκέχο χου Bedzin, σ' ένα
φορέε να νχύνομαι έξαλλα.
Η λίγη πίσχη που είχα
διαμέρισμα που ανήκε σχη μη
Μια φορά, μάλισχα, βγήκα έξω χάθηκε ενχελώε. Αν υπήρχε Θεos,
εβραϊκή οικογένεια xns 20χροvns,
(popcovxas πανχελόνι»), αλλά
σίγουρα δεν θα επέχρεπε να
χόχε, Stanislawa Sapinska.
περιλαμβάνει και μερικέ3 σπουδαίεεκαίγονται άνθρωποι ζωντανοί σε
πληροφορίε3
Επισκεπχόχαν
κάπου κάπου
για χην εποχή<poupvous, κεφαλάκια μικρών
χο διαμέρισμα όπου ζούσαν οι
xns και χων συνθηκών
παιδιών να συνθλίβονχαι με χα
Laskier και ανέπχυξε μια φιλική
που αναγκάσχηκαν να ζήσουν.
κονχάκια χων όπλων ή να χσουβαλιάζονται
σχέση με χη Rutka, χη
άνθρωποι και να πεθαίνουν
Η Rutka και ο αδελφό; τη; Henius, το 1938.
Μοντέρνα οικογένεια
14χρονη κόρη xns οικογένειαε.
σε θαλάμου αερίων...»
Η μικρή Εβραία xns εκμυσχηρεΰχηκε
Οι Laskier «ήχαν μια καλοσχεκούμενη,
έγραφε axis 6 Φεβρουαρίου
όχι κραχοΰσε ημερολόγιο,μοίρα εκατομμυρίων Εβραίων
λόγιο xns αδελφή3 xns που ποχέ
μονχέρνα οικογένεια, 1943. Αλλά παρά χη μελαγχολία
και έχονχαΞ πλήρη συνείδηση
σχα σχραχόπεδα συγκένχρωans.
δεν γνώρισε.
που δεν ακολουθούσε xis xns, παρά χον φόβο που «έχει γανχζωθεί
xns χΰχα xns, συμφώνησαν, Ο μόνο3 που διασώθηκε
Την γνώρισε μέσα από xis σελίδεΞ
θρησκευχικέε παραδόσες». Φαίνεχσι
πάνω σε oXovs ]ias», n
αν έρχονχαν τα χειρόχερα,
ήχαν ο παχέραε xns Rutka, ο
αυχού χου σύνχομου ημερολογίουόχι ήχαν μια πολιχικοποιημένη14χρονη Rutka είναι σαφήε:
να χο κρύψει κάχω από Yaacov Laskier, που αργόχερα
που άφησε πίσω
οικογένεια διανοουμένων «Παρ' όλεε xis Θηριωδίε3, θέλω
χη σκάλα χου σπιχιού, για
πήγε σχο Ισραήλ και έφχιαξε
xns. Και σ' αυχέ3 συνάντησε μια
xns εποχήε xns, και μέσα σ' να ζήσω περιμένοντα3 to αύριο».
να χο παραλάβει n Stanislawa
μια νέα οικογένεια. To 2006,
ευαίσθηχη, έξυπνη και ενημερωμένη
αυχό χο περιβάλλον n μικρή
Δεν χα καχάφερε. Αλλά καχάφερε
και να χο φυλάξει. Κι έχσι ακριβώς
n εχεροθαλήε αδελφή
xns
έφηβη που είχε χην αχυχίαRutka είχε αναπχύξει μια αξιοθαύμασχη
σχο ημερολόγιο που άφησε να
έγινε. Η οικογένεια
Rutka, n Zahava Scherz, παίρνει
να ζήσει σε λάθθ3 εποχή.
κρίση και είχε αποκχήσει
περιγράψει γλαφυρά χην πιο
Laskier εκχοττίσχηκε και είχε χη
στα χέρια xns χο ημερο¬
To ημερολόγιο xns Rutka έχει
μια παιδεία που δεν συ¬ γκρίζα περίοδο χου 20ού αιώνα.
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