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Mae'r canlynol yn ddarn o fywgraffiad teulu Iddewig Tsiec, Jiri ac Irma Lauscher a'u merch, Michaela.1  

Mae'r darn yn disgrifio gweithredoedd Ira Llyschwaer, tra oedd hi wedi ei charcharu gan y Natsïaid yn 

Gatiau Theresienstadt.2  

 

“Roedd Irma yn gysylltiedig â'r dosbarthiadau dirgel oedd yn cael eu cynnig i blant ac roedd hi’n eu dysgu 

am draddodiadau Iddewig. Ym mis Ionawr 1943, fe wnaeth Irma berswadio gwarchodwr gwersyll i smyglo 

coeden ifanc iddi. Roedd hi angen y goeden ifanc i ddathlu Tu B'Shevat,3 Blwyddyn Newydd y Coed, gyda'r 

plant. Fe wnaeth hi gynllunio seremoni gyfrinachol gyda dawnsio a chanu gyda'r plant a gyda'i gilydd fe 

wnaethon nhw blannu'r goeden, gan ddefnyddio eu dognau gwerthfawr o ddŵr i'w meithrin. Parhaodd 

plant eraill i ofalu am y goeden ac fe wnaethon nhw alw’r goeden Etz-Hayim, y Goeden Fywyd, ac wrth 

iddi dyfu daeth yn symbol bod bywyd yn mynd yn ei flaen. Roedd hi'n anodd cael papur a phensiliau, a 

byddai Irma weithiau'n cyfnewid ei bara prin am gyflenwadau. Ni wnaeth dros 90% o'r plant yn 

Theresienstadt oroesi’r Holocost. [...] [Wedi'r rhyfel,] Cafodd y goeden ifanc a blannwyd gan Irma a'r 

plant ei symud a daeth yn safle cofio.” 

Coeden Terezín 

1 IHRA, Jiří Lauscher collection <https://portal.ehri-project.eu/units/us-005578-irn677569-irn512867> [cyrchwyd 03 
Hydref 2022]. 
2 Gwasanaethodd Ghetto Theresienstadt, a sefydlwyd gan y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn nhref gaer Terezín, fel 
gwersyll tramwy i Iddewon a alltudiwyd gan yr Almaenwyr i ganolfannau lladd, gwersylloedd crynhoi, a gwersylloedd 
llafur gorfodol. Roedd disgwyl y byddai'r amodau gwael yno yn cyflymu marwolaethau llawer o alltudion nes y bydden 
nhw'n gallu cael eu halltudio.  
3 Gŵyl Iddewig flynyddol yw hon sy'n dathlu coed a'r amgylchedd naturiol.  
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