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 .חלק מהראיון ]...[סוגריים מרובעים ב. הבהרות של המתרגםוהסבר )...( בסוגרים רגילים    :הערה

 

אבי . ילדותי זכורה לי כנחמדה מאוד. קרוב מאוד לגבול הרוסי .על גבול רוסיה,נולדתי בקובל . 'שמי הוא איב ריץ

אמי לא היתה . שוחטים ואנשי ספר, הם היו רבנים. הוא הגיע ממשפחה ענייה אך מלומדת. היה איש דתי מאוד

בשל היותו יהודי לא יכול היה . פיקח מאודהיה איש , סבי, אביה .היא הגיעה מכפר  לא רחוק מקובל. משכילה

ולכן , הוא הצליח בזה. וחטב את עציהם, אך בזכות היותו איש עסקים מוצלח הוא חכר יערות. להיות בעל אדמה

, אבל הם היו אמידים, כי זה היה אומר המון, לא הייתי אומרת שהיו עשירים. משפחתה של אמי חיה חיי נוחות

שלא נדבר , הם וידאו שלא יהיה לנו שום מבטא. נלמד בבתי ספר פרטיים, דיםהיל, ולכן התעקשו שאנחנו

זה לעיתים לא הלך טוב עם . בגלל שאם היה לך מבטא לא יכולת להתקבל לבית ספר טוב, בבית( יידיש" )יהודית"

הייתי אני . דבר זה יכול להיות לטובתנו, אך הוא הבין שעם האנטישמיות בפולין, משום שהיה אדם דתי, אבי

הייתי צעירה . ואני בקושי זוכרת זאת, המצווה שלו-אחי היגר לישראל לאחר בר. יאחמהצעירה משתי אחיות ו

, תאת יודע ...נהניתי מילדות עם עוזרת בבית ,לא הרבה מבוגרת יותר, אני חושבת שהייתי בערך בת חמש. מאד

היה עורך  ,אני מוכרחה לציין, ואבי. רת זאתאני עדיין זוכ .שמה היה קטיה. אשה, תמיד היתה לנו משרתת בבית

 .לעבור את בחינות הלשכה הפולנית אך כיהודי הוא לא היה יכול, דין

זאת אומרת שהוא היה נמצא בסביבת בית המשפט  .עבור עורכי דין פולנים( קרּוא לעזרה) advocte-להוא הפך 

אך היו לו  .לעולם לא היה יכול לעמוד בפני שופט, אך הוא לעולם לא היה מורשה להיכנס, נותן להם עצות, הפולני

היה לנו בית . היה לנו הכל(. כלכלית)ואנחנו חיינו  ברווחה  .אלף יהודים 41 ...עסקים רבים בתוך הקהילה היהודית

, ניגנתי ...אני מעולם לא הייתי ממש, את יודעת .אמי ניגנה בפסנתר. ..יאחת מאחיותי. סבי קנה לנו פסנתר. יפה

כי אצלנו , אני לא זוכרת הרבה. וכמובן שדברים השתנו, ואז הרוסים נכנסו לעיר. אך לא הייתי מוכשרת כאחותי

הוא חשש שהרוסים במודע ישלחו אותנו . אבי היה איש נבון מאוד. את יודעת, דברים לא השתנו מבחינה כלכלית

אך אז עוד לא ידענו שהרוסים החלו לסגת כי הגרמנים . ביבמיוחד א, כי כולם בעיר ידעו שהיינו ציוניים, לסיביריה

( הגרמנים)הם , מעט מאוחר יותר. מאוד נוראיים-ושם החיים היו מאוד, הוכנסנו לגטו. ואז החלה הטרגדיה. נכנסו

עיר "מסיבה מסוימת אנחנו היינו בסופו של דבר ב. "העיר החדשה"ו "עיר הישנהה"( גטאות ינלש)חילקו אותנו ל
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וכשניתנה הפקודה הראשונה להוציא את היהודים מחוץ , סבתי, משום שאבי רצה להיות עם אימו, "הישנה

, הם אמרו לנו שהם עומדים לקחת את הגברים למחנה עבודה. לא נאמר לנו שעומדים להרוג אותם, לעיירה

 . והנשים יועברו לעיירה אחרת

 ?איך היו החיים בגטו: שאלה

הרופאים נלקחו למחנות . משום שלא היו רופאים בנמצא, החלו למות, האנשים המבוגרים, אנשים רבים :תשובה

למחנות , האנשים הצעירים, וידענו שבמוקדם או במאוחר הם עומדים להרוג אותנו או לקחת אותנו, עוד קודם לכן

אבי לא הסכים לעזוב את , שהימסיבה כל .נאמר לנו לעזוב את הבית, שאני זוכרת היטב, ובלילה אחד. עבודה

הם שברו את . פרצו פנימה( הנאצים)והם , משום שאמי ואחותי לא היו בבית, אינני זוכרת מדוע הייתי בבית. הבית

אני באמת . והם הרגו אותו לנגד עיני. הוא התפלל. אבי היה לבוש בטלית. הם נכנסו. הדלתות היו נעולות. הדלת

, אנשים רצו, בחוץ. ויצאתי החוצה, רק רצתי סביב למטבח. לא צרחתי. בכיתילא . לא זוכרת מה עבר לי בראש

שהקיפו את המחנה ( שומרים אוקראיניםקרוב לודאי ש: העורך)מספר חיילים גרמניים  .נערות צעירות, והיו כמה מאיתנו

הוא התכוון לתת לנו אולי ... אני לא יודעת. ואני זוכרת שאחד מהם האיר עלינו עם פנס, נתנו לנו לעבור( הגטו)

, וזו היתה הפעם הראשונה שהבנתי שאולי הם לא כולם רעים, לנסות להציל את עצמנו( רצינו), היה חשוך ,לברוח

אני , כשאני חושבת על הרגע הזה. (בנות) אני חושבת שהיינו שלוש או ארבע. משום שהוא יכול היה להרוג אותנו

אני לא יכולה . בחיים וסובל נשאריכול להיות שהם ירו בו והוא . לא מבינה למה לא וידאתי שאבי באמת היה מת

וההסבר היחידי שאני יכולה לתת , וגם כיום אני חושבת על כך, ויש לי הרבה רגשי אשמה על כך, להסביר את זה

רציתי . (על אבא) שלא יכולתי לחשוב עליו, הוא שהרצון לשרוד הוא כה חזק ,ושאותו גם אולי נתתי לעצמי, לך

ושלא יהיה אף אחד , תמיד חששתי שכל הסבל ישכח. או בכדי לספר את הסיפור, לחיות עבור עולם טוב יותר

, איכרים, אנשים מסוימים. היער היה ביתנו בלילה. רצתי דרך כפרים. והתחלתי לרוץ, שיוכל לספר את הסיפור

הם עבדו . היו חיים קשים( של הכפריים) לחלקם. אני לא בטוחה שהם הבינו שאנחנו יהודיות. נתנו לנו לחם

אני זוכרת שהלכנו לבתים . חלקם בוודאי לא ידעו על המצב הפוליטי, טוב. והיו אנשים שנדדו באזור, בשדות

. התרחקנו מהבתים שנראו טוב יותר. "אתם בוודאי יהודים ואתם נודדים באזור" :שבהם לא נתנו לנו לחם או מים

לא ) ....את יודעת, לעיתים לא ידעתי היכן אני. איבדתי חוש זמן. כילים ויזהו אותנוחששנו שהאנשים שם יותר מש

, את יודעת. כי לא ידענו מה עומד לקרות מחר, והיו פעמים שלא רציתי לחיות יותר, מה הולך לקרות לנו( ידעתי

נלשין עליך , העיירהאם לא תצאי מ: "מהאנשים היו מצביעים עליך ואומרים וחלק . חלק מהאנשים נראו נחמדים

ההבדל בין מחנה ....ונלקחנו לאיזשהו. ולא לקח זמן רב עד שהוכנסנו למעצר". לגרמנים והם יבואו לקחת אותך

כך . והם לא היו מאורגנים כמחנות הריכוז, כי מחנות העבודה החזיקו בך כיומיים, עבודה ומחנה ריכוז לא היה רב

באותו זמן ראיתי בו ...ממחנה העבודה עם איזה( ברחתי)כרת שהלכתי ואני זו. שהיה קל מאוד לצאת מהם ולברוח

. והם אמרו לנו שלא הרחק משם ישנו איזה מוסד דתי, וחצי 01, 01משום שאני הייתי בערך בת , איש מבוגר

משום שבחזית , לי זה נראה כמו בית קברות...זה לא היה...ואני הלכתי לשם. שבו מסייעים לאנשים, מנזר

ואז ראינו בה , רחבת בית קברות גדולה, אך היה שם שער ובית קברות, זה היה מבנה גדול...דול הזההמבנה הג



 .נזירות לבושות במדיהן

ונכנסנו לשם ואמרנו שאנחנו זקוקים , אני חושבת, היינו ארבעה. וחיכינו עד אשר לא היו יותר מדי אנשים בסביבה

לא , באותו זמן, כלומר(. שכן)נו האם אנחנו יהודים ואמרנו להם הם שאלו אות. שאין לנו מקום ללכת אליו, לעזרה

 אז אין טעם להמשיך, את יודעת, ואני הרגשתי שאם הנזירות לא עומדות לעזור לנו, מקום מחבוא( לנו)היה 

האחראית כך -אך האם. היו אצלם הרבה חולים. שיש להם הרבה פעוטות, הם אמרו לנו שצפוף אצלם. (ולברוח)

והיה שם הרבה , (קתולימהפלג המנזר נזירות ) יותתהן היו כרמלי.... שמה היה תרזה אגב, י להאני קראת

Wolksdeutsche . מה זה את יודעתWolksdeutsche ?האם יכולה להיות פולניה והאב יכול להיות גרמני .

המקום שבו , המרתףזה היה . להיות מאוד שקטים הם לקחו אותנו ואמרו לנו שנצטרך. רבים מהם היו מעורבים

והם לא ידעו כמה זמן נוכל , והם נתנו לנו מזון לעיתים היה עלינו לבצע מטלות עבורם.  הם הכניסו אותנו

ולפעמים הם יכלו לספר להם סיפורים בכדי . את יודעת, בגלל שהם היו תחת מעקב תמידי של השכנים, שארילה

נשארנו שם למשך . מהמשטרה הגרמנית, וטריםהם לא ראו ש, אבל רוב הזמן. להסביר את מה שקורה שם

ובהדרגה עם ניסו להסביר לנו שהמצב מחמיר ושמאיימים עליהם שירצחו אותם אם ימצאו כמה , מספר חודשים

 .היינו שומעים את בכי התינוקות בלילות. כך גילינו מאוחר יותר, (יהודים)היו להם די הרבה . יהודים יש אצלם

 .הם אמרו לנו שאנחנו מוכרחים לעזוב, לבסוף. אנשים מאוד זקנים של, ראינו גוויות נלקחות

 ?האם נתנו לכם משהו בזמן שגרתם שם: שאלה

ומספר אנשים עשו , הם מאוד ניסו לשכנע אותנו להמיר את דתנו. הם נתנו לנו צלב וספר תפילה, ובכן: תשובה

שאני יהודיה , אני מאמינה באלוהיםאמרתי להם ש. את יודעת, אני הייתי קצת מפוחדת(. המירו דתם)זאת 

אמרתי להם במילים שלי שאם אקבל את דתם . את יודעת, הייתי ילדה. את יודעת... וחששתי שהיהדות שלי

ואם , אני תמיד אכבד אותה. ואמרתי להם שאני מכבדת את דתם. ושאני פוחדת לעשות זאת, אלוהים יעניש אותי

שעדיין נמצא אצלי ושאותו אני רוצה לתת ] ואשמור את ספר התפילות אני אענוד את הצלב, זה מה שיציל את חיי

פ את כל התפילות וכאשר נפרדו דרכינו הם נתנו לי חולצה של איכרה שאוכל ללבוש בכדי "למדתי בע.  [למוזיאון

עצוב מאוד להיפרד מהם בגלל שהיתה לנו   רגעזה היה . בכדי שאראה כמו איכרה. לא להראות חשודה מדי

, את יודעת, הם היו לוקחים אותנו אל בית התפילה להתפלל. ואני זוכרת שהרגשתי טוב, (כששהינו איתם)הגנה 

אין , אלוהים: "אני אמרתי שוב ושוב לעצמי, את יודעת. והיו אומרים לנו לכרוע ברך והרגשנו טוב לאחר התפילה

זה היה כמו , זה היה עצוב מאוד, ווכאשר נפרדנ. לל עימםפולכן אני נאלצת להת, לי אף יהודי להתפלל עימו

היא , מסתכלת עלי הבכל פעם שהית. היתה שם נזירה אחת שחיבבה אותי במיוחד... ואני אפילו אמרתי  .למות

אין . כי היא אמרה שוב ושוב שאני נראית פחות יהודיה מהאחרים, היא מאוד רצתה שאשאר שם. היתה בוכה

לי שיער אדמוני והגרמנים האמינו שלכל יהודי יש שיער כהה ואף  אבל בגלל שהיה, "להראות יהודי"דבר כזה 

ואני תמיד הייתי , אמי היתה בהירת עור ושיער. זה לא היה כך בכלל, זה לא היה כך... י פנים כהיםוארוך ותו

, ושילחו אותנו, אך הם חששו מאוד, היא רצתה שאשאר. ולנזירה הזו היה קשה מאוד להיפרד ממני .מאוד נאה

 .(ריכוז והשמדה בסמוך ללובלין, עבודהמחנה ) נקאיידאן הגעתי בסופו של דבר למולכ



אבל זו היתה , אני לא יכולה לומר גאולה.....נק היה בשבילי בתחילהאמאייד. תפסו אותנו( הנאצים)די מהר הם 

ראיתי . אדם בחוץוראיתי ערימה של גופות , ידעתי שזהו מחנה ריכוז. לא הייתי צריכה לברוח יותר. הקלה כלשהי

שאני לא , אך בהתחלה הייתי די שמחה כי ידעתי שהלילה אשאר כאן, ושמעתי את הצרחות, את התנאים שם

הן . אחזור לנזירות, דרך אגב. צריכה לברוח דרך היער כי לא היה עוד מישהו שהושיט לנו יד לעזרה כמו הנזירות

והן חלקו , לא היה להן הרבה מזון. דעו שהן סיכנו את חייהןאני רוצה שכולכם ת. אלינו, מאוד טובות אלי-היו מאוד

 . את מזונן איתנו

 ?נקאאיך הגעתם מהמנזר למאייד: שאלה

בסמוך , נמצאת נקאהיכן מאיידידעתי  אל. אני לא באמת ידעתי איפה אני. ובכפרים ותביער פשוט נדדנו: תשובה

כולם . כי פחדת, פשוט היית בורח לכיוון השני, אם ראית קהל אנשים. זה לא שינה דבר. אני לא ידעתי, לאיזו עיר

בכדי  את יודעת, לא היינו מלוכלכים כי תמיד היו לנו מקורות מים, לאחר שעזבנו את המנזר. נראו חשודים

מקום ( לנו)מחנות העבודה לא היה להם לקחו אנשים  תפסו אותנו ברחוב שבו( הנאצים)אך כשהם . להתקלח

מקום נוראי להיות , כך התגלה מאוחר יותר, נק היהאמאייד. נקאהם לקחו אותנו במשאיות למאייד. לברוח אליו

אך מאוחר יותר . לא ידעתי שהיו שם ילדים צעירים ממני, בזמן מסוים... אני. במיוחד עבור נערה צעירה, בו

משום שמסתבר שהם , ה פעוטות  ואף אחד לא הורשה לגשת אל המקום בו הוחזקו הפעוטותגיליתי שהיו הרב

לעיתים שמענו . יכולנו להריח את זה. וסבון משומן תינוקות, רצחו את הפעוטות והכינו נברשות מעור תינוקות

 . אך אף פעם לא ראינו זאת, צרחות

היינו ... לעיתים היינו שבים מעבודה קשה. ת גירנק שבו החלונות היו מכוסים בשכבאהיה עוד מקום במאייד

והיו , היו בו הרבה אסירים רוסים, המחנה הזה, דרך אגב. חופרים שוחות או משהו אחר שהם הורו לנו לעשות

אולי , חקרו אותם( הנאצים)הם . חסו הרבה יותר טוביאליהם התי. להם קצינים בכירים שגרו בנפרד מכל האחרים

ומספר פעמים שלחו אותנו לנקות את , היו מביאים להם מזון( הנאצים)שום ששמתי לב שהם מ, חלבו מהם סודות

וזה , יום אחד, ואז. אז הבנתי שיש שם קצינים רוסים חשובים. נתנו לנו מזון( האסירים הרוסים)המגורים שלהם והם 

מה יש ? שאלנו הרבה שאלות מהו הבניין הזה. (הרחוק) בעברהיה אבל זה , דבר שקשה לי מאוד לדבר עליו

, בגלל ששמעתי צרחות וראיתי חיילים גרמנים לוקחים נשים משם, והבניין ההוא עם הגיר עניין אותי? בבניין הזה

 .       אלו היו נשים יפות. הן היו מפותחות יותר. ואולי קצת יותר מבוגרות, נשים שנראו בשנות העשרים לחייהן

ראינו גברים עירומים , משום שדרך חלון אחד שממנו הצצנו, עשו ניסויים רפואיים כלשהם( הנאצים)מסתבר שהם 

הם היו מקפיאים אותם לטמפרטורה מסוימת ואז היו . עם קרח, אלו היו אמבטיות מתכת. בתוך אמבטיות גדולות

. היה נורא לצפות בזה זה. ואני מניחה שהם רצו לראות את ההתעוררות המינית, מאלצים את הנשים להתערטל

ואם לא עשית מה הם  ...[שתיקה]. ....זה קורה כשאת... [בכי] ...[שתיקה]... הגיע תורנו, לא הרבה מאוחר יותר

עכשיו אני  ...[בכי]. או שהיו שמים אותך תחת מקלחת מים קרים, היו מכים אותך באופן נוראי, רצו שתעשה

שם היו לא רק , הרבה מהפולנים, שמענו שמועות. למיקום אחר העבירו אותנו פעם אחת, זוכרת שבצלב האדום

ושמענו , פוליטיים אסיריםמספר גרמנים שהיו  גםהיו שם . היו גם מספר אסירים פוליטיים פולנים.. יהודים



אך מעולם לא ראיתי , נקאהיו משרפות במאייד. והיו לנו משרפות, שמועות שהם עומדים לקחת אותנו לאושוויץ

 .  אך מסתבר שהמשרפות לא היו מספיק גדולות. אך מעולם לא ראינו אותם, נו צרחותשמע. אותם

מה הם , האם נוכל לשוב לרגע להתנסויות שסיפרת עליהן במאיידאנק... אם תרשי לי, לפני שנמשיך: שאלה

  ?לספר לנו קצת יותר פרטים... האם תוכלי להיות קצת יותר? עשו

.. את יודעתאבל . אני חושבת שהם רק רצו לראות את הגברים ואותנו סובלים... אני חושבת שזה היה: תשובה

הראש שלה מגולח . זה די מכוער, מורעבת 01או  01כשנערה בת , את יודעת, כשראינו את הנשים אשר

אני לא זוכרת שהיו לי . הן היו מבוגרות יותר, את יודעת. מפותחות, את יודעת, חלק מהנשים היו די  ...ונראה

על הגברים והם רצו לראות את , את יודעת, הם זרקו אותן... וכשראית מה הם עשו. את יודעת, בכלל שדיים

 .הם ממש הכריחו את הגברים לקיים יחסי מין עם הנשים. התגובה

 ?מה הם אמרו לך לעשות, ספרי? מה היתה החוויה שלך: שאלה

. זה היה דבר נוראי לעשות זאת. אבל רוב הזמן הגברים היו מתים. מההם אמרו לי לעשות משהו דו: תשובה

הם . אני פשוט לא יכולתי לעבור את זה ...[הפסקה] ...[בוכה]. ואני זוכרת שביקשתי שיהרגו אותי, והצרחות

מאוחר יותר גילינו שזו היתה קבוצת רופאים שביצעו את הניסויים האלו ... הפסיקו את זה ומסתבר שזה היה

 . אני לא יכולה להסביר זאת... ור עצמם אוליעב

, לא הרבה לאחר מכן. שהם נהנו לראות אנשים סובלים כך, שהם היו אנשים לא נורמליים, קראתי ספר על זה

החלטנו . אנחנו לא נגיע לאושוויץ, החלטנו שלא משנה מה יקרה, כששמענו שמועות שאנחנו הולכים לאושוויץ

ולא , את יודעת, לא היו לנו כלי נשק וחשבנו שאולי נשיג רעל. נתאבד, הו אחרשנקפוץ מהרכבת או שנעשה מש

 .מישהו היה אומר משהו... ואת יודעתהיינו נאספים לעבודה . את יודעת, יכולנו לדבר

ואז בזמן מסוים נאמר . הרכבת הזו היתה כביכול לקחת אותנו לאושוויץ. לילה אחד באמת לקחו אותנו לרכבת

לא רצינו להגיע ".תגיעו לאושוויץ, אם לא תקפצו. אתם מוכרחים לעשות זאת, לכם לקפוץ מהרכבתכשנגיד : "לנו

 . ירו בי. קפצנו מהרכבת. לשם

 ...ושמו אותנו בטרנספורט, זה לא היה כל כך גרוע. הם הרימו אותי... אבל אני, עדיין אפשר לראות את החור

ושמו אותנו בטרנספורט לעבודות כפיה , מאות אנשים היו...היו שם הרבה אנשים. היה כל כך הרבה בלבול

, לעיתים רחוקות יהודים... הם לקחו הרבה אנשים צעירים. אני לא יודעת האם זה מוכר לך. שהוסעו לגרמניה

ופולנים צעירים והם , אוקראינים, אבל היו שם המון רוסים, נאספו והושמו במחנות( קודם לכן)בגלל שיהודים כבר 

בגלל שהחיילים הגרמניים לא היו , (של הגרמנים)כנס לגרמניה בכדי שיוכלו לעבוד בשדות שלהם יהוכרחו לה

  .איש 211-עם טרנספורט של כ, כך אני הגעתי לתוך גרמניה. הם נלחמו במלחמה. בבית

ט לא ידענו לאן הטרנספור. כיום היא גרה בקנדה. נערה אוקראינית. רק אדם אחד בטרנספורט ידע שאני יהודיה

והיא עשתה ". ולעולם לא אגלה לאיש שאת יהודיה, אעזור לך, כל זמן שאוכל: "אך היא לחשה לי .לוקח אותנו

 .זאת

זה היה קצת לפני שהמלחמה . זה בבוואריה. הגענו לבוואריה ולבסוף הגענו לחווה שנמצאת ליד סטרנדינג



לא היה . החיים בחווה לא היו נעימים. ותרכבר הגיעו לאוזנינו שמועות שהאמריקנים מתקרבים יותר וי. הסתיימה

היו באמת ( רוב האסירים האחרים)כי רובם , הם היו חשדניים כלפי. מספיק מזון ובעלי החווה לא היו נחמדים אלינו

ילדת אצולה או , את בטח איטלקיה: "ולכן הם הסתכלו על כפות ידי ואמרו, (ילידת כפר)אני לא הייתי . חוואים

לא ידעתי לעשות הרבה . לא ידעתי לחלוב פרות". ידיים שלך לא נראות כמו הידיים שלנוכי ה, משהו דומה

ידעתי שהמלחמה . אבל פחדתי, זה עדיין היה טוב יותר מאשר להיות במחנה הריכוז. מלאכות שהם עשו

(. הברית בעלותצבא )איך אוכל להתאחד עם כוחות השחרור , אך לא ידעתי איך אצא מקבוצת הפולנים הזו, תסתיים

זה . אל תדאגי: "היא אמרה... היחידה שידעה שאני יהודיה... נטשה. זו היתה הדאגה הגדולה ביותר שלי

 ". יסתדר

אשר היתה , שיחררו את המחנה לא רחוק מרגנסבורג( צבא בעלות הברית)ואני זוכרת כששמענו ברדיו שהם 

הוא נהג להכות . התנהג אלינו באופן גרוע כי הוא, ובעל החווה חשש מאוד, מהחווהמייל  011-במרחק של כ

אז , לא ידענו לאן נוכל ללכת. (היה מעוניין שנעזוב) והוא רצה לדעת האם אנחנו רוצים לעזוב. אותנו מדי פעם

שהיתה עיירה קטנה ושם הלכנו לתחנת , הוא לקח אותנו לבורגנברג. ביקשנו ממנו להסיע אותנו לעיירה סמוכה

 .הם לא ידעו( אולי) .הם לא רצו להגיד לנו. שאלנו שם איפה האמריקנים נמצאים. תהמשטרה הגרמני, המשטרה

תי לך את מודעת יזה שהרא, קולנול מקמן, וזמן לא רב מאוחר יותר, מייל 11היו במרחק של כ ( האמריקנים)הם 

יודע איפה אם אתה ... אם יש אצלך"( הוא אמר) :הוא שיחרר את המחנה והודיע על כך ברדיו... האבל שלו

יפים לאסוף אותנו 'הם שלחו רכבים אמריקנים וג. "אנא דווח על כך, אם הם מסתתרים, נמצאים אנשים יהודים

אני . שאני פחדתי אפילו לדבר עם האמריקנים, כל כך חששנו .ואז החלו לראיין אותנו. ואכסנו אותנו בהוסטלים

לקח לי זמן . הוא שאל אותי שאלות ואני לא בטחתי בו .זוכרת את הראיון הראשון עם קולונל אמריקני מפילדלפיה

. והדאגה הראשונה שלי היתה האם נותר מישהו בחיים, סיפרתי לו על המשפחה שלי. עד שנתתי בהם אמון

.. הם היו מאתרים אותי...הייתי, ידעתי שאם היו עדיין בחיים.  (נרצחו)למעשה השלמתי עם זה שהורי ... ידעתי

הצלב האדום האמריקני גילה . שהוא קרוב לודאי בישראל או מסתתר במקום כלשהו, ראלאך ידעתי שאחי ביש

 ל לעזובויכהיה לקח לו זמן מה לאתר אותי כי הוא לא . דה היהודית בבלגיהאנלחם כחלק מהבריג( אחי)שהוא 

ים אבל לא ב ואני ידעתי את שמות הקרוב"הם ראיינו אותי לגבי קרובי משפחה בארה, בינתיים. (את השירות)

אחד הרופאים האמריקנים התעניין בי באופן . לא יכולתי לומר להם היכן הם גרים וממה מתפרנסים... ידעתי

הם . ילדים יהודים 011-כ. היתה שם קבוצה שלנו. נתנו לנו תרופות בכדי להרגיע אותנו. מיוחד והקרין לי סרט

... הראו לנו חנויות עם שמות, את יודעת... יזה שםהם אמרו שאם יש א, הראו לנו סרט של מקומות ושאלו אותנו

הם שאלו . בשם פרידמן אמרתי שאני חושבת שיש לי בן דוד. ואני ראית את השם פרידמן, אם יש שם שמוכר לנו

( הרופא)והוא . אמרתי להם שאני חושבת שהוא הגיע מפולין והפך לשען. ואני לא זכרתי, אותי במה הוא עובד

ובן .... זה עיתון בניו יורק... הוא פרסם מודעה בעיתון יהודי אמריקני או משהו דומה. תי לורשם את כל מה שאמר

( מאוחר יותר)הבחור ש, דוד של סבא שלי קרא את זה ושלח  מברק לאמריקה בגלל שבנו של הבן דוד האחר

תי יהעל, את יודעת, תוך שבועיים הוא בא לבקר אותי ועד אז. הוצב בכוחות האמריקניים ליד מינכן, התחתן איתי



 ...במשקל והם נתנו לי בגדים והנה זו התמונה

 ?איפה התגוררת אז: שאלה

טע לא ק -?)זה היה סיפור לא נעים בהתחלה כי כשהמבורגרמייסטר . בבית גרמני, התגוררתי בסטרנדינג: תשובה

סדר  בראש( אז)זה הפך להיות , הביא אותי לשם עם הניצולים היהודים( אולי הכוונה לארגון עזרה כלשהו -ברור

להם  הבפתח וסיפר העמד( ,יהיבעלת הבית הגרמנ,מסטרנדינג) האשה .לעזור לילדים היהודים: העדיפויות

אני לא יכולה לקבל : " ההיא אמר ".ללכת אליואין לה מקום . וכעת היא חופשיה( ":שלי)את הסיפור  (?לאמריקאים)

ואז .  פחדתי, ולכן אני לא רציתי לגור עימם". בעלי הוא נאצי ולכן הוא בכלא: "היא אמרה". היא יהודיה. אותה

לתנועה הנאצית , ףהוא הצטר. הוא לא היה נאצי, אני זוכרת את שמו היטב. ר אדלבאכר"ד, גילינו שהוא רופא

י "ע) הוא שוחרר, באותו הלילה. (אם לא יצטרף לתנועה הנאצית, צייד) שיוןיל לקבל רויכהיה ד ולא א היה צייוהשבגלל 

ידעתי שזה זמני בגלל   .ונתנו לי פרחים, הם ניסו להיות נחמדים. והם באמת נתנו לי מקום בביתם. (האמריקאים

   .אליהםככל יכולתם בכדי להביא אותי ( באותו זמן)ב עשו "שהקרובים שלי בארה

והוא ידע שאני אאלץ להמתין זמן רב מאד בכדי , אך המצב בישראל היה רע. (לבקר אותי) אחי הגיע, בינתיים

לאשר ) והבריטים לא היו מוכנים לעשות זאת (מועמדים לעליה ארצה) משום שהיו יותר מדי אנשים, להגיע לישראל

למרינה . קטנהצבאית והגעתי לשם על אוניה , מריקהאז די מהר השגתי ויזה לא. (לפליטים היהודיים עליה ארצה

  .(את המסמכים) לקבל אותם מעונייןואני מקווה שהמוזיאון , פלטשר ולי יש את המברק שנשלח אלי

. הייתי עצובה משום שהגעתי לבדי. ב"הגעתי לארה. קיבל סוף טוב ,הסיפור המאוד עצוב שלי, אז הסיפור שלי

חשבתי . משום שעברתי בהרבה מחנות בחיפושי אחריהם, אינם בחיים( משפחתי)כבר הייתי בטוחה למדי שהם 

 .ובאמת עד היום איש מהם אינו בחיים, אבי( גורל)ידעתי על . אולי אמצא את אמי, שאולי אמצא את אחותי

 ?ב"לאן פנית  כשהגעת לראשונה לארה: שאלה

את , היא היתה כל כך נרגשת מכל זה. הם היו אנשים טובים מאוד. לאחותה של סבתי, יורק-הגעתי לניו: תשובה

 . היו לה שלושה ילדים מלומדים. היא גרה בברונקס. היא לא ידעה מה לעשות עבורי. יודעת

אך היא , הם מאוד רצו שאגור עימם. הבת שלה היתה נשואה לרופא ושני הבנים היו אנשי עסקים מצליחים למדי

וכשחזרתי הביתה , ברונקס( אזור)ס תיכון ב"בגלל שלמדתי בבי, והיה לי קשה לגור איתה, לא נתנה לי ללכת

ובמשך כל הזמן הזה התכתבתי עם . הייתי צריכה לדבר איתה יידיש בגלל שזו היתה השפה היחידה בה דיברה

והוא נשאר . מאוד רוצה שאמתין לוהוא כתב לי שהוא . את יודעת, בגרמניה (שירת) הוא עדיין היה. בעלי לעתיד

הבאנו לעולם משפחה . ונישאנו זמן לא רב לאחר מכן 0911הוא חזר הביתה בנובמבר , לבסוף. שם כמעט שנה

הוא עשה  .14אך הטרגדיה הכתה בנו ובעלי נפטר מהתקף לב פתאומי בגיל , יש לי שלושה ילדים יפים. יפה

הוא היחידי שיצר את כל הקשרים ביני לבין הקרובים . סייע לי המון הוא. הוא סייע לניצולים. הרבה למען כולנו

מכסת )הפולנית  quata -עם ה כי( ב בספונסרשיפ של קרובים שהתגוררו שם"לארה הגעהלאפשר את ה)בכדי לאפשר לי ספונסר  

שלוח אותי על ולארגן אני לא יודעת איך הם הצליחו ל... זה .(ב"להגר לארה) היה בלתי אפשרי( פולניםלההגירה 

  ...האוניה הצבאית הראשונה



 ?הסתגלות לדרכי החיים האמריקניות, איך הרגשת לגבי החיים באמריקה. עכשיו את באמריקה: שאלה

יש לי עדיין רגשי אשמה לגבי . אני אסירת תודה עד מאוד על כך שקיבלו אותנו. אהבתי את הארץ הזו: תשובה

אתה מנסה . זה משום מה לעולם לא יעזוב אותי? לעיתים אני שואלת למה דווקא אני ניצלתי ולמה הם לא .עברי

אני מנסה לספר את הסיפורים שלי משום שאני חשה שאתה לא יכול ממש . להיות מעורב בהרבה עשייה חיובית

לא , לצאת מתחומי הגטואני מרגישה שלולא מספר גרמנים טובים שנתנו לנו . שלמה( גרמנית)להוקיע אומה 

אני  .(היו אלו שומרים אוקראינים שהעלימו עיין מבריחת היהודים מהגטו, על פי עדויות אחרות: הערת העורך) הייתי כאן היום

ואני חושבת . לא היינו כאן היום, אשר סיכנו את חייהן בכדי לעזור לנו( הכרמליתיות)חושבת שללא עזרת הנזירות 

מאוד מרירים בכך שהם לא רוצים לזכור את הדברים ( ניצולים)ישנם אנשים  .(ההישרדות שלו) שלכל ניצול יש סיפור

דיברתי עם הרבה חברים שנוטרים לי על כך שאני מספרת על הנזירות  ?למה אני מתכוונת נהאת מבי. הטובים

גם את מעט הטוב  אני מאמינה שעלינו להעריך, אבל אני (.כאלו)למה לא היו עוד נזירות : בגלל שהם אומרים

ואני , היו הרבה אנשים צדיקים בעולם .ואני אזכור את כל אותם הדברים שנעשו עבורי למשך כל חיי. שהיה בהם

זו , חברה שלי .אני יודעת שרבים מהם קיבלו. מברך אותם ושהם קיבלו הוקרה על מעשיהםשאלוהים מקווה 

זה היה . גם כיום אני בקשר איתה. ם מאוד לסייע להאנחנו מנסי. היא כבר לא צעירה והיא חולה, שגרה בקנדה

אך היא לא . סביר להניח שהיא גם היתה מתוגמלת על כך, יכול להיות קל מאוד עבורה להסגיר את יהדותי

אני , ואולי. הרבה טוב בבני האדם( גם)זו הסיבה לכך שאני חושבת שיש . ויש הרבה סיפורים כאלו. עשתה זאת

ובואו נקווה שזה עומד , אז זהו דור חדש. יש לי תחושות מעורבות לגבי כך, גרמניותחושבת כרגע על איחוד 

 .להיות עולם טוב יותר
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EVE WAGSZUL RICH 

 August 23, 1990 
 
 
Q: Please tell us your full name. 
 
A: My name is Eve Rich. My maiden name was Wagszul. I was born in Kowel, spelled K - 

O - W - E - L on the Russian border, very close to the Russian border. My childhood as I 
remember was very nice. My father was a very, very religious man, came from a poor 
family but they were all educated. They were rabbis, schokhets (ritual slaughterers) and 
scholars. My mother was not an educated woman. She came from a family from a village 
not too far from Kowel. Her father, my grandfather, was a very clever man. As a Jew he 
could never own any land, but because he was a very good businessman, he leased forests 
and then they would cut them up for lumber. And he was quite successful, so my mom's 
family was comfortable. I wouldn't say rich because it would mean a lot, but they were 
very comfortable, so they insisted that the children, us, that we all went to private 
schools. They made sure that we didn't have any accents, that we didn't speak Jewish at 
home, because if you had an accent you couldn't get into a good school. This sometimes 
did not go over too well with my dad because he was religious, but he could see with 
anti-Semitism in Poland that it might be to our benefits. I was the youngest of two sisters 
and a brother. My brother left for Israel right after his bar mitzvah and I barely 
remembered it. I was very little. I think I was like five years old. And pretty soon after 
enjoying a good childhood with even help in the house...you know, we always had a 
maid, a woman. Her name was Katja. I can still remember. and my dad I must say was a 
lawyer but because he could, as a Jew he couldn't pass the Polish bar 

 
01:03:  
 
 he became an advocate for the Polish lawyers. It means he would hang around the Polish 

court, give them advice, but he could never enter, could never be in front of the judge. 
But he had plenty of business within the Jewish community...fourteen thousand Jews. 
And we were pretty comfortable. We had everything. We had a nice house. my 
grandfather bought us a piano. One of my sisters...my mom played the piano. One of my 
sisters played the piano. You know, I was never much...I played but I wasn't as talented 
as my sister, and then the Russians came into town and of course things changed and I 
don't remember much because things didn't change for us economically, you know. My 
father was very smart. He was afraid that the Russians knowingly would send us 
probably to Siberia because everybody in town knew that we were Zionists, especially 
my father. But little did we knew that the Russians started to move back because the 
Germans came in, and this is when my tragedy started. We were put in a ghetto where 
life was pretty pretty horrible and soon after they divided like the old town and the new 
town and for some reason we ended up in the old town because my father wanted to be 
with his mother, with my grandmother and when the first order was to get the Jews out of 
town, they didn't tell us they were going to kill them. They told us they were going to 
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take the men to labor camps and the women were going to go to a different town. 
 
Q: What was the life like in the ghetto? 
 
A: It was bad. There wasn't enough food but I remember because of my grandfather's 

connection, because he lived in a village, you know, and a lot of people worked for him, 
he would constantly send a non-Jewish peasant over with food, but there came a time 
where they wouldn't let him through the ghetto and we were practically starved and there 
were no facilities to wash, you know. Sometimes they would cut off the water. Things 
were pretty bad. 
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 A lot of people, the older people started to die because there was no doctors around. The 

doctors were taken to the camps earlier and we knew that sooner or later they're going to 
either kill us or take us to labor camps, the younger people, and that one night that I 
remember so well, we were told to leave the house. For some reason my father wouldn't 
leave the house. I don't remember why I was in the house, because my mother and my 
sisters were not and they came in. They broke down the door. The doors were locked. 
They came in. My father had a talis (prayershawl) on. He prayed. And they killed him in 
front of my eyes. I really don't remember what went what went through my mind. I didn't 
cry. I didn't scream. I just ran around the kitchen and I got outside. Outside there were 
people running and there were several of us young girls and some of the German soldiers 
that surrounded the ghettos let us go through and I remember one of them gave us a 
battery, light. I don't know...maybe he meant for us just to run. It was dark and to try to 
save ourselves and this was like the first time that I realized 
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 that maybe not all of them are bad, because he he could have killed us. I think there were 

three or four of us. When I think of that moment I can't understand that I didn't take time 
to make sure that my father is indeed dead. They could have shot him and he could have 
been alive and suffering. I just cannot explain that and I have a lot of guilt about it and to 
this day I think about it and the only explanation that I could give you and I have given 
maybe to myself is that the will of surviving was so strong that I couldn't think of him. I 
wanted to live for a better world or to tell the story. I was always afraid that all the 
suffering would be forgotten and there's nobody going to be there to tell the story, and I 
started to run. I ran through villages. The forest was our home at night. Some people, 
peasants, would would give us bread. I don't realize that they knew we were Jews, you 
know. Some of them had a hard life. They worked in the fields and there were people 
wandering around.  
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 Well some of them probably didn't even know about the political situation. I remember 

going to homes where they wouldn't give us any bread or any water and they would say, 
you're probably Jews and you're wandering around. And we tried to stay away from 
better looking homes, worrying that those people were better educated and they might 
recognize us. I lost track of time. I didn't know where I was at times, you know...what's 
going to happen to us and there were times that I really didn't want to live because we 
didn't know what tomorrow's going to be. You know, some people seem kind. Some 
people would point out to you and say, if you don't get out of town we're going to tell the 
Germans and they're going to come and get you. And it didn't take long before we were 
arrested, and we were taken to some...the difference between a labor camp and a 
concentration camp wasn't much really, because the labor camps kind of kept you a 
couple of days and they weren't as well organized as a concentration camp, so it was very 
easy to walk out and to escape. And I remember walking away from the labor camp with 
some...at that time I called him older man because I was like fourteen or fourteen and a 
half years old, and they told us that not too far there's some religious installation. It's a 
convent and they are helping a lot of people and I walked in to this...it didn't...to me it 
looked like a cemetery because in in the front of this big building...it wasn't actually a big 
building but there was a like a gate and cemetery, a big cemetery plot and then we 
noticed nuns dressed in habits  
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 and we waited until not too many people were around. There were like four of us I 

believe, and we walked in and we told them that we needed help, that we have no place 
to go and they asked us if we were Jews and we told them. I mean at that point there was 
no place of hiding and I had a feeling that if nuns are not going to help us, you know, 
then there's no sense going on, and they told us they were crowded, that they had a lot of 
infants. They had a lot of sick people and they indeed did, but this Mother Superior that I 
called it...Theresa was her name, Mother Theresa. By the way, they were Carmelites, and 
there were a lot of Volksdeutsche. You know what a Volksdeutsche is? The mother can 
be Polish and the father can be German. A lot of them were mixed, and they took us in 
and they told us that we had to be very quiet and it was a basement where they put us and 
sometimes we did chores for them and they gave us some food and they really didn't 
know how long we could stay because they were constantly being watched by neighbors, 
you know, and sometimes they could tell them stories so they could explain what was 
going on but most of the time they didn't see any of the police, any of the German police 
and we stayed there for several months and slowly they tried to explain to us that things 
are getting very bad and they are threatened they would kill them if they would find out 
how many Jews they had. They had quite a few later on we found out. We heard the 
babies cry at night.  
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 We saw corpses being taken out of very old people and finally they told us that we have 
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to go. 
 
Q: Did they give you anything while you were there, any...? 
 
A: Well, they gave us cross and a prayer book. They tried very much to convert us and some 

of them did. I was kind of scared, you know. I told them that I believe in my God, that 
I'm Jewish and I was scared that my Jewish...you know, I was a child, you know. I told 
them in my own words that if I accept your religion my God's going to punish me and I 
was scared to do it and I said I respect your religion. I would always respect it and if it 
can save my life I'll wear your cross and I'll treasure that prayer book that I still have and 
I want the Museum to have. I memorized all the prayers and when we parted they gave 
me a peasant blouse to wear so I wouldn't look suspicious. I would look like a peasant. 
And this was a very sad time to part with them because you had like a little security and I 
remember feeling good. They would take us into the chapel to pray, you know, and they 
would make us kneel and it just felt good after the prayer. You know, I kept saying to 
myself, God, there's nobody Jewish to pray with me, therefore I have to pray with them 
and when we parted it was very sad and it was like dying  
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 and I even told...there was one nun that took a special liking to me and every time she 

looked at me she would cry and she wanted me so much to stay there because she kept 
saying that I looked less Jewish than the others and there's really no such thing as looking 
Jewish, but because I was a red-head and the Germans believed that every Jew has dark 
hair and a big nose and dark complexion...it wasn't, it wasn't so at all. My mom had very 
fair complexion and I was always very fair, and it was very hard for this nun to part with 
me. She wanted me to stay but they were afraid and they let us go and this is how I ended 
up in Majdanek. Pretty soon they rounded us up. Majdanek was in the beginning to me...I 
can't say salvation but it was like a relief. Like I didn't have to run anymore. I knew it's a 
concentration camp and I saw a pile of dead people outside and I saw conditions and I 
heard screams but in the beginning I was kind of happy because I knew that tonight I can 
stay here, that I don't have to run through the woods because there's no one that extended 
a hand anymore like the nuns did. By the way, I'll go back to the nuns. They were very, 
very good to me, to us and I want you all to know that they risked their own lives. They 
didn't have much food and they shared it with us. My... 
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Q: How did you get from the convent to Majdanek? 
 
A: We were just wandering around... 
 
Q: In the forest? 
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A: In the forest and the villages. I really didn't know where I was. If you asked me where 

Majdanek was, near what city, I didn't know. It didn't matter. If you saw a crowd of 
people you kind of turned around because you were afraid. Everyone looked suspicious. 
After leaving the convent we weren't dirty because we always had some water facilities 
you know to wash but when they they rounded us up on the street where they took people 
from the labor camp and there was no place to run. They took us on the trucks and they 
took to Majdanek. Majdanek was, turned out to be later on a pretty horrible place to be, 
especially for a young girl. I...at one point I didn't know that they had younger children 
than me but later on I found out that they had a lot of infants and nobody could approach 
that place in Majdanek because apparently they would kill the infants and make lamp 
shades out of baby skins or soap from baby fat. We could smell it. We heard sometimes 
screams but we never saw it. Then there was another part of Majdanek that where the 
windows were always covered with chalk and sometimes we would come back from hard 
work...we would dig ditches or whatever they would 
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 ask us to do. By the way, this camp had a lot of Russian prisoners and they had high 

officers that lived separated from everybody else. They were treated much better. They 
would interrogate them, maybe get some secrets from them, because I noticed that they 
were bringing them food and a couple of times they sent us to clean their barracks and 
they had given us food. This is when I realized that they had some important Russian 
officers there. Then one day, and this is a a very difficult thing for me to talk, but it's 
history. We were asking a lot of questions. What is in this building? What is in this 
building? And that building with the chalk kind of interested me because sometimes I 
would hear screams and I would see German soldiers taking women there, women that 
were maybe at that time maybe in their twenties or maybe older. They were developed a 
lot better. They were pretty women and apparently they made some medical experiments, 
because through one window we peeked and we saw some men naked in big tubs. They 
were metal tubs, with ice and they would freeze them to a certain temperature and they 
would let the women undress and I guess they wanted to see the sexual reaction and this 
was horrible to watch and pretty soon it was the turn for us. (Pause) (Crying) This is 
when you ______________. (Pause) And if you didn't do what they wanted you to do, 
you'll be beaten up something terrible, or you were put under cold showers. (Crying) 
Now I remember the Red Cross at  
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 one time came and we were moved to a different location. And then we heard rumors. A 

lot of the...there were a lot of Poles, there weren't only Jews...there were some Poles, 
political prisoners. There were even some Germans that were political opponents and we 
heard rumors that they were going to take us to Auschwitz and we had ovens. There were 
ovens in Majdanek but I never got to see them, and we heard screams but we never got to 
see them, but apparently the ovens weren't big enough... 
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Q: Before we move on, let me...can we go back a little bit to what your experiences that you 

were talking about at Majdanek, what they did? Could you be a little...tell us a little more 
detail? 

 
A: I think it was...I think they just wanted to see the men suffer and us suffer but you know, 

when we saw the women that, you know, when a fourteen or fifteen year old girl that 
doesn't have to eat, it's rather ugly. Her head shaven looks...some of the women were 
rather, you know, developed. You know, they were older. I don't even remember having 
any breasts, you know, and when you saw what they did...they threw them, you know, on 
top of the men and they wanted to see the reaction and they actually tried to force the 
man to have sex with them. 

 
Q: What was your experience? Tell what they asked you to do? 
 
A: They asked us to do the similar thing, but most of the time the men were like dead and it 

was just a horrible thing  
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 doing that, and the screams and and I remember I asked to be killed. (Crying) (Pause) I 

just couldn't go through it. They they stopped it and this was apparently...later on we 
found out that it was a group of doctors were conducting this experiment for their own 
selfish maybe... I really can't explain it. I read a book about it, that they were abnormal 
people, that they just got a kick seeing people suffer like that. Pretty soon when we heard 
rumors that we're going to Auschwitz, we decided that no matter what, we're not going to 
go to Auschwitz. We're going to jump the train or we're going to do something. We're 
going to kill ourselves. We didn't have any weapons and we thought maybe we'll get 
some poison, you know, and you couldn't really talk, you know. You would gather doing 
work and you would...somebody would say something, but then one night indeed they 
took us on a train and this train supposedly was taking us to Auschwitz. And at one point 
they told us when we tell you to jump the train, you must do it. If not, you're going to go 
to Auschwitz. You don't want to go. And we jumped the train. I was shot. You can still 
see a hole, but I...they picked me up. It wasn't too bad, and they put us on a 
transport...there was so much confusion. There were a lot of people...there were hundreds 
of people, and they put us on a transport of forced labor that was going into Germany. I 
don't know if you're familiar with it. They would take a lot of young people...very seldom 
Jews because Jews were already rounded up and and they were in camps, but there were 
a lot of Russian, Ukrainians and Polish young people and they forced them to go to 
Germany so they could work on their fields, because the German soldiers were not home. 
They were fighting the war, so that's how I got into Germany, with a transport of maybe 
three hundred people. On that transport only one person knew that I was Jewish.  
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 A Ukrainian girl. To this day she lives in Canada, and we actually didn't know where the 

transport is going to take us but she whispered to me, as long as I can I'm going to help 
you and I'll never tell anyone that you are Jewish. And she did. We got to Bavaria and we 
ended up on a farm near Stranding (ph). It's in Bavaria. This was pretty close to the war 
end. We already heard rumors that, you know, the Americans are getting closer and 
closer. Life on the farm wasn't very pleasant. There wasn't enough food and the farmers 
were not very nice to us and they were very suspicious of me because most of them were 
indeed farmers. I wasn't so as a result they would look at my hands and they would say, 
oh, you must be some Italian, noble girl or something because your hands don't look like 
our hands. I couldn't milk a cow. I couldn't do a lot of things that they did, but it was still 
better than being in a concentration camp, but I was very scared. I knew that the war 
would come to an end and I didn't know how I was going to get out of this group of 
Poles, you know. How would I join with the liberation forces? This was my biggest 
concern, and this friend of mine, Natshtca (ph)...the only one that knew I was 
Jewish...she said, don't worry. It's going to work out. And I remember when we heard 
over the radio that they liberated a camp not too far from Regensburg. Stranding was 
maybe like a hundred miles from Regensburg and the farmer got very scared, you know, 
because he mistreated us. You know, he would beat us once in a while, and he wanted to 
know if we want to go, and we didn't know where to go so we asked him if he would give 
us a ride to the nearest town. He give us a ride to Borgenberg (ph), which was a tiny little 
town and we went to the police, this German police, and we asked him where the 
Americans are. And they didn't tell us. They didn't know. They were still about  
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 fifty miles, and pretty soon this Colonel McMann...the one that I showed you the 

obituary...he liberated a camp and he made an announcement on the radio, so if you 
have...if you know where Jewish people are, if they're hiding, please come forward. And 
they sent out American cars and jeeps to get us and they put us in hostels. And this is 
when they started to interview us, and you know, we were so scared that I was afraid 
even to speak to Americans. I remember the first interview was a colonel from 
Philadelphia. He was asking me questions and I didn't trust him, but it took a while for 
me to gain confidence in them, and we told them about my family and the first concern 
was do I have somebody living, and I knew...I pretty much gave up on my parents. I 
knew that if they would be alive, I would have...they would have found me or something, 
but I knew that my brother's in Israel, that he probably is either in Israel or hiding 
somewhere else and the American Red Cross found out that he was fighting with the 
Jewish Brigade in Belgium and it took him a while to find me because he couldn't get 
away. In the meantime they were questioning me about my relatives in America and I 
knew names but I didn't...couldn't tell them where they lived or how they lived and there 
was one  
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 American doctor that took a special interest and showed me a movie. They gave us some 

medication to kind of relax us. There was a group of us. Must have been a couple of 
hundred Jewish kids, and they showed us a movie of these sights and they asked us, they 
said if there is a name...you know, they showed us stores with names...if there's a name 
that makes any sense to you, and I saw a name Friedman, and I said I think I had a cousin 
by the name of Friedman and they asked me what he did and I really didn't remember. I 
told them that I think he came from Poland and he became a watchmaker and he put it all 
with my name and what I told him. He put an ad in the American Jewish Journal or 
whatever...it's a paper in New York...and a cousin of my grandfather read it and they sent 
a telegram to America because the other cousin's son, the man that married me, was with 
the American forces near Munich and within a couple of weeks he came to see me and by 
then, you know, I had gained weight and they had given me some clothes and this is the 
picture... 

 
Q: Where were you living then? 
 
A: I was living in Stranding, in a German home. This was not a very pleasant story in the 

beginning because when the Burgermeister brought me there with the Jewish survivors, it 
became like the head of the Jewish kids to help us out, came to the door and told them the 
story that she's liberated now. She has no place to go. She says I can't accept her. She's 
Jewish. And she said my husband is a Nazi and that's why he's in jail, so I did not want to 
live with them. I was scared. And then we found out that the doctor, Doctor Edlbacher, I 
remember his name well he was not a Nazi. He joined the Nazi party because he was a 
hunter and he couldn't get a license. And that night he was freed, and indeed they gave 
me a place in their home. They tried to be very nice and they came with flowers, and I 
knew it was temporary because my relatives in America did everything to try to bring me 
over. In the meantime my brother came, but things were so bad in Israel  

 
01:36:  
 
 that he knew that I would have to wait a long time to get into Israel because there were 

just too many people and the British were not willing to do it, so pretty soon I got a visa 
to come to the States and I came on a military small boat, Marina Fletcher and I have the 
telegram that was sent to me and I hope the Museum can have them, or wants them. So 
my story, my very sad story had a good ending. I came to the States. I felt sad that I came 
alone, that I was pretty much sure that they were dead because I went through a lot of 
camps looking for for them. I thought maybe I'll find a sister. Maybe I find my mother. I 
knew about my father, but indeed to this day nobody's alive. 

 
Q: Where did you go when you first came to...arrived in the United States? 
 
A: I went to New York, to my grandmother's sister. They were very good people. She was so 

overwhelmed with all this, you know. She didn't know what to do for me. She lived at the 
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Bronx. She had three educated children, you know. Her daughter was married to a doctor 
and two sons were fairly successful businessmen and they really wanted me to live with 
them, but she wouldn't let me go and it was difficult for me to stay with her because I 
went to school, went to high school in the Bronx and when I came home I had to speak 
Yiddish with her because that was the only language she knew and I felt like I really 
wanted to learn the language and all this time I corresponded with my husband-to-be. He 
was still in Germany, you know, and he wrote to me and he wanted very much for me to 
wait for him. And he still remained there for almost a year. And finally he came home in 
November '46 and we were married pretty soon after. Had a beautiful family. I have three 
beautiful children but  

 
01:39:  
 
 tragedy struck and my husband died of a sudden heart attack at the age of forty-seven. He 

did a lot for us all. He helped with the survivors. He helped me an awful lot. He's the one 
that made all the connections with relatives to sponsor me because the Polish quota was 
impossible. It...I don't know how they managed to send me on the first military boat. 
(Pause) 

 
Q: Now you're in America. What were your feelings about...about living in America, 

adapting to American ways? 
 
A: I loved this country. I'm very grateful for accepting us. I still have a lot of guilt as to my 

past. Sometimes I question why did I survive and they didn't. This somehow never leaves 
it. You try to be involved with a lot of good causes. I try to tell my stories because I feel 
that you cannot really condemn a nation. I feel that if it wouldn't be for some good 
Germans that let us through the lines of the ghetto, I wouldn't be here. I feel that if it 
wouldn't be for the nuns that risked their lives to help us, we wouldn't be here. And I feel 
that every survivor has a story. Some people are very bitter in that they don't want to 
remember good things. You know what I mean? I had spoken to a lot of friends that 
resent me even telling the story about the nuns because they feel why weren't there more 
nuns, but I, I believe that we have to appreciate even if there was a little good in them we 
should appreciate it, and I'll remember all those things that were done for me. I'll 
remember to the rest of my life. There were a lot of righteous people in this world and I 
hope that God blesses them and that they get rewarded. I know a lot of them did. My 
girlfriend, the one that's in Canada, she is not young and she's ill and we try very much to 
help her. To this day I'm in touch with her. It would have been very easy for her to point 
me out as a Jew. She probably would have gotten paid, but she didn't. And stories like 
that go on. This is why I feel that there's still a lot of good in mankind, and maybe...I'm 
thinking now about the Germanies being united and I have mixed feelings, but this is a 
new generation and let's hope that there's going to be a better world.  

 
01:43: 
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Q: Are there any other things that you would like to add about your experiences that you 

remember? 
 
A: (Sigh) Probably. You know, sometimes my mind goes blank because I'm trying so hard 

to move away from my past. But if if there is something that you want me that I started 
and I wandered off, I would be glad to tell you....you mean experiences in the camps or... 

 
Q: Experiences in the camps that you can relate. 
 
A: Well, there were inhuman conditions. There were even inhuman behavior among Jews, 

sometimes because you were angry, because you were hungry and because you really 
couldn't explain it. I remember in Majdanek, sharing a bunk with a French girl that talked 
very little. She didn't want to talk to me. She didn't want to talk to anyone. She was quite 
sickly, and she just talked about her family. She always cried about her family, and I 
remember something that I did that to this day I find very hard to explain why I did it. 
She wouldn't eat, and you know we had so little to eat, and somehow there was a piece of 
bread next to her and she didn't eat, and I ate that piece of bread and the next day she 
died. She didn't live through the night, and I feel like maybe because I ate her bread, she 
died. And this just brought on more guilt and sometimes you wonder why, why did I 
have to live in circumstances to see such horrible things. (Sigh) This girl I recognized in 
a photograph that was given to me close to liberation by a German soldier. I don't know if 
they took the pictures. I really don't know.  

 
Q: What kind of work did you do in Majdanek? 
 
A: Oh they would make us dig ditches, clean. Sometimes take stones and move them near 

the gate. Sometimes we cleaned barracks where...they had a lot of Russian prisoners and 
most of the barracks that we cleaned were officers', as I told you, and they would 
sometimes give us food. And most of the time we witnessed some horrible experience 
that I described to you, and some of the things they wouldn't let us see like the babies, 
you know, were ...they made skin out of  

 
01:47:  
 
 baby skin or lamp shades out of baby skin or so. We were never...I could never...even if I 

could see it I don't think I could look at it, but this was done in the same camp. 
 
Q: What were the conditions in the barracks like? Were the barracks ______? 
 
A: Well, you know, as I told you when I got into the camp it was like to me it was better 

than living in the street. You know, there was a place to go. I remember seeing a table, 
and I hadn't seen a table for a long time and the table looked so good to me and so clean. 
Actually it wasn't clean. The food was pretty bad but you ate it. You know, sometimes 
dish water tasted like good soup because you were hungry. You were young and 
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sometimes you saw prisoners hungry eating dead prisoners' flesh and it's terrible to go 
back and and remember it and sometimes I can't believe the things that I saw and I think 
it's either I read a story or it's imagination. And it's took me a long time to overcome 
dreams or horrible thoughts. I was in therapy when I first came over just to be able to 
function, you know. It was hard for me to smile. It was hard for me to listen to music 
sometimes, especially music that had a marching...you know, I would just get frantic or 
sometimes even faint. I used to have horrible dreams. You know, the vision of my father 
with the talis (ph)...vision of a lot of dead people piled up in camp and I had to work very 
hard to overcome it (crying). It took me years to be able to talk. When there was a 
documentary on television I would round up the kids and put them to bed and my late 
husband would get angry at me. He felt that they should see it. For some reason I didn't 
want them to see it. I couldn't really explain why. I wanted the world to know what Hitler 
did, but  

 
01:50:  
 
 I wasn't sure how it was going to affect young children and I always was afraid that they 

might see movies of my experience in Majdanek. I feel this to this day. It was a...I 
couldn't quite understand what they were doing and it was a frightening thing. You know, 
it was something that I really couldn't even explain to the doctor. (Pause) A lot of people 
suggest that...my doctor suggested that I should write a book. I don't know. There's many 
books written on the Holocaust and what I experienced. I don't know if I'm strong enough 
to do it. The years that I have remaining I want to see...my kids are pretty grown. I have 
my youngest is in law school and I hope he succeeds, and I am just so afraid of getting 
weaker, of losing my mind and you know, this this is my fear because some of those 
things are pretty horrible. I never thought that a human being could live through it. There 
was a time where I was wondering if there was really a God, and I questioned a lot of it. I 
didn't want my kids to know about it, so I did make sure that my kids had a religious 
education. They were all bar mitzvahed. But I always questioned and when I lost my 
husband I had a lot of conversations with God, but you never get an answer. But I still 
feel that there is something good that's going to come. It has to because we've been 
through so much horror. Now with this situation in the Middle East, God protect us. We 
don't know what's going to happen, but I refuse to believe that if there is really a God, 
that he's going to let it happen because there was so much suffering. People suffer from 
illness in this world. There's a lot of suffering in this country. There's so much good that 
still can be accomplished, and I hope that we all live to see it. I want to thank you for the 
opportunity to talk maybe more than I ever did before. You forgive me for my emotions. 

 
Q: Thank you very much for doing the interview. 
 
01:54 
 
 
Conclusion of Interview  
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