ŚPIEW ZA DRUTAMI

Historia życia krakowskich Żydówek Henryki i Ilony Karmel jest
równie przejmująca jak ich wiersze, które z końcem 2015 roku po
raz pierwszy zostały opublikowane w Polsce.
Henryka Karmel urodziła się w roku 1921 a Ilona w 1925.
Karmelowie mieszkali w Krakowie przy ul. Józefa 1. Henryka i
Ilona uczęszczały do polskich szkół publicznych a następnie do
Gimnazjum Hebrajskiego. Podczas wojny siostry wraz z matką
znalazły się w krakowskim getcie a od marca 1943 w obozie
płaszowskim. W listopadzie 1943 rodzina Karmelów została
skierowana do najcięższego oddziału produkcyjnego fabryki w
Skarżysku. Siostrom udało się zdobyć arkusze papieru, na których
pisały swoje wiersze. Potem przewieziono je ze Skarżyska do
Buchenwaldu. W kwietniu 1945 roku naziści ewakuowali ten obóz
i blisko 28 tysięcy więźniów prowadzono na przymusowy marsz śmierci, w czasie którego
wiele osób celowo przejechały niemieckie czołgi. Siostry i ich matka również dostały się pod
gąsienice. Henryka zaszyła kartki z wierszami w obozowym ubraniu, przed utratą
przytomności przekazała je swojej kuzynce a ta dostarczyła je po wyzwoleniu mężowi
Henryki. Pomimo ciężkich obrażeń siostry Karmel przeżyły ale każda z nich została poddana
amputacji nogi. Po wojnie wyemigrowały do USA gdzie kontynuowały twórczość literacką,
pisały opowiadania i powieści.
Ich wiersze obozowe miały wielkie znaczenie dla społeczności Ocalałych i stały się
przejmującym dokumentem Holokaustu. Grupa osób w Nowym Jorku opublikowała „Śpiew
za drutami” w roku 1947. W 1999 roku hebrajskie wydanie tych wierszy ukazało się w
Izraelu. W 2007 roku wiersze z tego tomiku zostały przetłumaczone na angielski i
opublikowane w Berkeley.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i staraniom prof. Aleksandra Skotnickiego wiersze
obozowe sióstr Karmel otrzymały nowe życie w Krakowie, z którego pochodziły poetki.
Zostały w 2015 roku opublikowane przez Wydawnictwo Austeria. Profesor Aleksander B.
Skotnicki opatrzył tomik obszernym posłowiem o historii rodzinnej i drodze literackiej
autorek.
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