נז"נע

איבער7טבונו1/,ו אין נאצינ^הנום

אסתר פופ

איך הייס אסתר  ,v\zמון שטוב טעסלער .איר בין געבוירן אין יאר 1926
שעראנשטאלט .אין
מיין פאטער האט געהייסן פייםיע און געהאט א
אים גערופן פעטקע שערער .אלע האבן אים געקענט ,אלס גרויסער
מוזיק .ער האט גוט געשפילט אויף פידל און גיטארע .דערפאר האט מען
"פעטקע מוזיקאנט".
אין

דער

אין ראזשישטש.
שטאט האט מען
ליבהאבער פון
אים אויר גערופן

אלטער !'*a5

געלערנט אין דער
פולישדייטשישער מלחמה האב איד
פארן אויסברוד פון דער
כאוושעכנער שולע: , .ען די רוסן זענען אריין קיין ראזשישטש האב איד
פוילישער
פארגעזעצט מיינע לימודים אין א סאוויעטישער מיטלשולע .באטאג האב איך געארבעט ■
קאא^ער^טיוו און אין די אוונטן האב איך געלערנט.
מיט מיין פאטער אין \\
ו
דייטשן
ערשטע צ ?2 \55יי דל
ךז
אדיינקומען קיין ראזשישטש האבן די דייטשן באפוילן
א געוויסע צייט נאך זייער
אנגעהויבן טרייבן יידן צו
די יידן זיך קאנצענטו ירן אין א געטא .באלד האבן זיי
די שווערסטע ארבעטן .אלס יונג מיידל ,האט מען מיד צוזאמען מיט אנדערע מיידלעך
פאראנטוואדטלעך
גענומען צו שטריקן זאקן פאר די דייטשן .דער יודנראט איז געווען
יודנראט איז געווען
פארן צושטעלן די ארבעטער יעדן טאג .דער פארזיצער פון
אינדערפרי ארויספירן פון געטא און
אברהם געלער .צו דער ארבעט פלעגט מען
צוריקברענגען.
פארנאכט
ארבעטספלאץ געקומען די געסטאפא און אונדז ז ':ע
איינמאל איז אויף אונדזער
צוריקגעיאגט אין געטא .זיי האבן נישט געוואלט ,אז יידן זאלן ארבעטן אין ער. :;3ר
ווו סיגעפונען זיך דייטשן .פון דאן אן האט מען אונדז געשיקט אויף אנדערע ארבעטן,
ווי גראבן קארטאפל און שלעפן ציגל .איך האב געארבעט אין א גרו5ע מיידלעך,
צוזאמען מיט מיין קוזינע אסתר לינדען ,שרה ניסעלמז_:ן און מ .זאלצמאן  מיידלען

פארשטייט זיך
אין מיין עלטער .קיין עסן האט מען אונדז נישט געגעבן און
אויך נישט קיין געהאלט .איב עמעצער פון אובדז האט געוואגט עפעם אויסבייטן
אויף עסנווארג  האבן די דייטשן דאס קאנ&יסקירט ביים אריינגאנג פון געטא.
דער

פאליציאנט

א געוויסן טאג
אין שטוב אויף
די דייטשן האט
פתי איז געווען



מיין

ףעטער

פאליציאנט ארן מיר גענומען צו זיר
איז אין געטא געקומען א
קריגסגעפאנגענער און ביי
ארבעט .ער אליין איז געווען א רוסישער
אוקראינישער פאליציי .זיין
פאליציאנט אין דער
ער געדינט אלם
א געבוירענע אין ראזשישטש ,איר נאמען איז געווען געניא קאזאטשוק.

גלייכצייטיק האב איר געארבעט
פארשידענע ארבעטן.
איך האב ביי אים געטאן
אויך ביי אן אנדער פאליציאנט מיטן נאמען זענץ .ביי אט דעט פאליציאנט האט אויר
געארבעט א מיידל ,מלמד .מיר האבן געשטריקט פאר זיי םוועדערם .פץ צייט צו
פאליציאנט זענץ האט
איבערבייסן .דער
צייט פלעגט מען אונדז געבן עפעס צו
באציאונג איז געווען א גראבע ווי
ארויסגעוויזן זיין שנאה צו אנדז ; זיין
אפט
פאליציאנט איז געווען אן אנדער
פון א האר צו א קנעכט ,דאקעגן דער רוסישער

מענטשלעכער.

אט

דער

קאזאטשוק

טיפ .זיין באציאונג צו אינדז איז געווען מער
האט פאקטיש שפעטער געראטעוועט מיין לעבן.
יעדן טאג פלעגט ער קומען איו געטא און מיך פירן צו ין אין שטוב אויף
ארבעט .ביינאכט פלעגט ער מין אנפירן צוריק אין געטא .ביי אים אין שטוב האב
איך געארבעט אליין .איינמאל קומט קאזאטשוק פון גאס און זאגט צי נזיר :
"היינט וועסטו נישט גיין אהיים שלאפן .צי וואס דארף איך דיר פירן יעדעס מאל
פון געטא צו מיר אויף ארבעט "1
פארשטאנען ,אז עפעס דארף געשען .דאס
איך האב באלד
אנגעזאגט שלעכטס ,אבער איך האב גארנישט געקענט פארשטיין
לאזט ער מיד איבערנאכטיקן ביי זיר אין שטוב.
אין געטא האבן זיר געפנעו מיינע עלטערן און מיין ברודערל משה .ביינאכט
אנגעהויבן זיר שושקען מיט
נאליציאנט קאזאטשוק און
איז געקומען צולויפן דער
זיין פרוי .איד בין געלעגן אולפן געלעגער אויף דער ערד און איר האב זיר באמיט
אונטערצוהערן וואס זיי שושקען זיר .איר האב פארשטאנען אז די גאנצע רייד זענען
דערגאנגען די ווערטער :
וועגן מיר .צו מיינע אויערן זענען
"וואס טוט מען מיט איר  1זי איז אזא ווויל מיידל ! א שאד אז זי זאל אומקומען.
אויב איר ויעל זי אפפירן אין געטא' באדייט דאס פאר איר א זיכערער טויט".
אויפרעגונג
אויפגעכאפט פון מיין געלעגער און מיט גרויס
איר האב זיר באלד
אויסגעשריגן :
פאסירטי וואס קומט פאר אין געטא ? איר רריל צו מיינע עלטערן
"וואס האט
און ברודערל ; איד רריל זיין מיט זיי צוזאמעך.
דער פאליציאנט האט נישט געקענט צוזען מיינע טרערן און מיר גלייד געענטפערט:
"אין געטא קומט פאר אן אקציע .מיליקווידירט אלע יידן אין געטא .דאם הייםט
מען פירט זיי ארויס .וווהין ווייס איד נישט".
ער האט זיר געווענדעט צו זיין פרוי :
"ס'איז מיר באמת א שאד דאס קינד  ,לאמיר איר דערווייל באהאלטן און דערנאד
וועלן מיר זען וואס מיר האבן מיט איר צו טאך.
איך האב זיר שנעל אויפגעכאפט פון מיין געלעגער און אנגעהויבן היסטעריש צו
געפאדערט פון אימ ער זאל מיד אוועקפירן צי מיינע נאנטסטע ;
וויינען .איד האב
קאטעגאריש
פאליציאנט האט
איך האב געוואלט אומקומען צוזאמען מיט זיי .דער
זיר אפגעזאגט דאס צו טאן.

הארץ האט מיר
פארוואס פלוצים

אסתר פופ' דריטע פון
בעת אן
ערשטער ריי,
אויסלענדישע געסט אין

לינקס אין דער
אויפנאמע פאר
ביתראזשישטש.

דאס איז געווען סוף זומער  .1942אין דער צייט האט מען אנגעהויבן ארויספירן
ראזשישטשער געטא איז
די יידן פון די געטאם אין וואלין צום טויט' אח אויר דער
נישט געווען קיין אויסנאם .אזוי בין איך פארבליבן ביי דעם פליציאנט אין שטוב.
אויסגעענדיקטע .דאס איז אמאל געווען א יידיש הויז' און
זיין הויז איז געווען נישט קיין
נישטפארענדיקטער
ער האט בלויז באוויזן צו רעמאנטירן א האלב הויז .אט אין דער
טייל פון הויז האט ער מיך באהאלטן אין א קעלער .אהין האט זיין פרוי מיר אריינ
געטראגן וואסער און עסן.
אין דער

זעלבער צייט ,ווען די

דייטשן און די

אריינגעקומען צום
יידן פון געטא צום טויט ,איז
הער ווי זי זאגט צו מיין באלעבאסטע :

אוקראינער האבן

ארויסגעפירט די

פאליציאנט אין שטוב א גייע און איך

, ,דו ווייסט ,אז ווען איך האב זיך צוגעקוקט ווי מען פירט די זשידאווקעם פון געטא,
האב איך נישט באמערקט' איז צווישן זיי זאל זיין דיין זשידאווקע ,די וואס האט געארבעט
ביי דיר .איך האב געזען ווי איין זשידאווקע אין די מיטעלע יארן האט ,אדורכפארנדיק
אנגעהויבן שרייען
אראפשפרינגען פון אויטא און דערביי
פאר דיין שטוב ,געוואלט
ניט מיט א מענטשלעך קול " :אסתר ,אסתר !" .די דייטשן האבן איר שטארק געהאלטן
אריינגעווארפן
אראפשפרינגען .מיט כוח האבן איר די פאליציאנטן
אין נישט געלאזט זי
צוריק אין אויטא".

איך

הער

מיין

מאמעס

קול

דאס איז געווען מיין מוטער .ווען איך האב געהערט שרייען "אסתר ,אסתר !' /האב
אינסטינקטיוו האב איך געוואלט ארויסלויפן
איך באלד דערקענט מיין מוטערס קול.
צו איר ,אבער פלוצים א.יז אריין צו מיר מיין באלעבאסטע און מיר דערציילט וואס
ם'קומט פאר .איך האב ווידער אנגעהויבן וויינען ,אז איך יויל זיין מיט מיינע נאנטסטע.
די קריסטין האט זיר אויר שטארק אויםגערעגט ,זי האט נישט געקענט צוזען מיינע
ליידן .זי האט מיך אנגענומען פאר די האנט און געזאגט :
"ווארט צי א פאר טעג 1מיר וועלן זען וואס מיר האבן ווייטער צו טאך'.
זי האט מיר נישט געלאזט גיין און אזוי בין איך געבליבן ביי זיי.
טאטע,

טאטע !

מיין באלעבאסטע האט מיר דערציילט ,אז מיין טאטע באהאלט יזיל צוזאמען מיט זיין
שוועסטער ,דאמ הייסט מיט מיין מומען ,און נאד א מיידל' אין א שכנותדיק הויז.
ארויסגעקראכן פון מיין באהעלטעניש דורבן פענצטער ,בין צוגעגאנגען
ביינאכט בין איך
אויסבאהאלטן און האב א.י /דער שטיל
נאענט צום הויז ווו מיין פאטער האט זיר
אנגעהויבן שעפטשען " :טאטע' טאטע"' אבער קיינער האט זיך נישט אנגערופן .איך
האב אנגעהויבן אלץ העכער אין העכער צו שרייען ,נישט אפגעבנדיק זיר קיין חשבון
אז עמעצער קען מיד דערזען און דערהערן מיינע קולות .איר האב שוין פארשטאנען
אז ס'איז צו שפעט ,קיינער איז דארט שוין נישט געווען .פונדעםטוועגן האט זיר אין מיר
פארגנבעט א געדאנק ,אפשר זיצן זיי דארט באהאלטן און האבן מוראי זיר אנצורופן ?
אבער ליידער ,קיינער איז שוין דארט נישט געווען.
ווי ע 0האט זיר שפעטער ארויסגעוויזן ,האט טאקע אט די זעלבע גויע ,וואס האט
באלעבאסטע אז זי האט מיד נישט געזען אין אויטא'
פריער געזאגט צו מיין
באמערקט ווי מיין פאטער מיט מיין מומע אין א מיידל באהאלטן זיר אויפן בוידעם.
אראפגענומען פון בוידעם אץ
זי האט באלד געבראכט די דייטשן און מען האט זיי
געפירט שיסן .מיין פאטער האט אפילו אין די לעצטע מינוטן זיר נישט געשיידט מיט
זיין גיטארע .פירנדיק אים צום טויט איבער די גאסן פון ראזשישטש ,האבן די דייטשן
אים געצווונגען שפילן .אזוי האבן די דייטשן חוזק געמאכט פון אים .מען האט זיי גענומען
אהין' ווו אלע יידן זענען דערשאסן געווארן .מער האב איד שוין מיין פאטער נישט געזען...

איד אנטלויף
איך האב פארשטאנען אז איך בין געבליבן איינע אליין פון מיין משפחה ! מיין לעבן
פארשטאנען' אז לאנג ליגן באהאלטן
האט שוין מער קיין זין נישט .איד האב אויר
פארשטאנען' אז אויב ער וועט זען
ביים פאליציאנט וועל איר נישט קענען .איד האב
אויסבאהאלטן א יידיש מיידל ,וועט ער מיר
אז עס דראט אים אליין א סכנה פאר
נישט דערלויבן זיין ביי אים  :זיין קאפ איז אים טייערער ווי מיין לעבן .חח דעם האב איר
נאכשפיאנירן .דעם
שטארק מורא געהאט ,אז די גויע וועט מיד סוףכלסוף אנהויבן
פאליציאנטס פרוי ,מיין באלעבאסטע' האט נאך דעם געשפרעך מיט יענער גויע אנגעהויבן
פארשטאנען זייער לאגע און
שטארק מורא ,האבן פאר איר .נאד אלעמען האב איך
האב פאר קיין שום פאל נישט געוואלט אפצאלן מיט שלעכטס פאר גוטס.
אנגענומען א באשלוס אז איר מוז פונדאנען אוועק וואס פריער.
אזוי האב איך
דערציילט .פארזיכטיק האב איר
באלעבאטים גארנישט
איך האב וועגן דעם מיינע
ארויסגעשפרונגען אויפן גאס און אוועק דורך
אויפגעעפנט דאס פענצטער פון קעלער,
די פעלדער בי? איד בין אנגעקומען צום טייד סטיר.
פאליציאנטן און האט געעפנט
אזוי גייענדיק האט מיד באמערקט איינער פון די
שיסעריי
ארויסגערופן א שטארקע
אזא שטארק פייער אויף מיה אז ער האט
פון דער גאנצער פאליציי אין מיין ריכטונג .צום גליק האבן זיי נישט געטראפן .מיט
מיינע לעצטע כוחות בין איר געלאפן צום טייר און אויפן ברעג האב איר זיר אוועגעלייגט
אפרוען ביז ס'וועט העל ווערן אין דרויסן.
ליגנדיק מיד פון דעם לאנגן וועג' האב איר געטראכט  :וואט טוט מען ווייטערל
ארויסצובאקומען זיר פון
איד בין איינע אליין' עלנט און נעונד' אן שום אויסזיכטן
דער שווערער לאגע .אין קאפ זענען מיר דורכגעלאפן פארשידענע מחשבות  :די דייטשן
אונטערבאוווסטזיין האב איך געפילט ,אז
כאפן מיך און פירן מיד צו שיסן .אבער אין
איר בין נאד יונג און מיט מיינע לעצטע כוחות וועל איך אפשר באווייזן זיר צו ראטעווען.
נאסאטשעוויטש.
ווען איך בין געקומען אביסל צו זיך' בין איך אוועק אין א דארף
אויסבאהאלטן .פון דארט בין איך אוועק קיין סיסק'
דארט האב איר זיר נישט לאנג
ווו סיהאט געלעבט א שייגעץ וואס האט זיר געלערנט ארבעטן ביי מיין פעטער
דוד ניסלמאן.
אריינגעלאזט
ווען איד האב אנגעקלאפט צו דעם שייגעץ אין שטוב ,האט מען מיד
אויפגענומען.
אינעווייניק .צו מיין גרויס שטוינונג האט מען מיר דווקא נישט שלעכט
מ'האט מיר געגעבן עסן א.ין טרינקען .נאד אייניקע טעג זיין אין שטוב' זענען פלוצלינג
געקומען גויים און פון מיר מיט כוח אראפגעריסן מיין מאנטל .סיאיז שויו געווען ווינטער'
ס'האבן זיך אנגעהויבן די פרעסט און דא בין איך געבליבן אן א מאנטל .מיינע באלעבאטים
האבן מיך מער נישט געוואלט האלטן.
דארף דובישטש .דער שייגעץ האט מיר
צוגעדעקט מיט א קאלדרע און צוגעפירט
פון שליטן און שנעל אוועקגעפארן .איך
ווינצענטי
פאמיליע פון
געוווינט די

לויט מיין ביטע האבן זיי מיד צוגעפירט צום
אוועקגעלייגט אויפן שליטן' אזויווי א טויטע ,מיד
ביז דובישטש .דארט האט ער מיד אראפגעלאזט
בין אריץ אין דער ערשטער שטוב' ווו ס'האט
מענטשן נישט
באראן .איר האב האב די

געקענט .זיי האבן זיר באלד אנגעשטויסן אז איך בין א יידישע .איך האב מיט טרערן
ארויסטרייבן .די מענטשן זענען
אנגעהויבן בעטן ,זיי זאלן מיד נישט
אין די אויגן
געווען זייערע ארעמע ,אבער גוטע און הארציקע .זיי האבן מיר דערלויבט צו זיין ביי
זיי א קורצע צייט.
אין

שמד

זיך

אין

נויט

איינמאל איז געקומען צו זיי א גלח און האט זיי צוגערעדט זיי זאלן זאגן ,אז זיי
קענען נישט האלטן קיין יידיש קינד אין שטוב' ס'איז א גרויסע סכנה .אויב איר וויל זיין
ביי זיי מוז איר זיך שמדן .אויב נישט' מוז איך באלד פארלאזן די שטוב .וואס האב
איבערצוגיין אויף זייער קאטוילישן גלויבן 
איר געקענט טאן ? נישט מסכים זיין
כאדייט פאר מיר א זיכערער טויט .איך האב נישט געזען קיין אנדער אויסוועג ווי

מסכים צו זיין .איך האב געטראכט ביי זיך  :וואס קען שוין 3אסירן אז מ'וועט מיך
איבערצלמען ; אין הארצן אבער בלייב איך דאך א יידישע .איך ג" דאך נישט איבער
אויפן קאטוילישן גלויבן פץ פרייען ווילן ! דעריבער האט די גאנצע צערעמאניע פאר
מיר קיין שים ווערט נישט .זאלן >י" מיד אפגיסן מיט זייער "הייליקן" וואסער...
איבערגעגעבן אז איך בין מסכים איבערצוגיין אויפן
זיי זענען אוועק ציום גלח און
קאטוילישן גלויבן .דער גלח איז באלד געקומען קיין דובישטש .איך האב בעתמעשה
זיך געשראקן פאר דעם גלח .ער האט מיך אבער מיט גוטע ווערטער געבעטן איך
אוועקגעזעצט אויף א שטול ,באגאסן מיט זייער
זאל זיך נישט שרעקן .ער האט מיך
איבערגעצלמט .און 
"הייליקן וואסער" ,און מיר געגעבן צו האלטן דעם צלם אזן מיך
איך בין שוין א "זייעריקע" .די קריסטן זענען געוהנן זייער צופרידן און געזאגט :
, ,אט איצט האבן מיר קיין מורא נישט דיך צו האלטן ביי אונדז אין שטוב .דו
ביסט דאו א קריסטין"...
דער גלח האט באלד צומארגנס מיר געבראכט צוויי מאנטלען ,א קאלדרע און
אויך א פעקל עסן .דער גלח אליין איז שוין געווען אן אלטער מאן און ווייזט א.ויס 
א גוטער מענטש .איך האב פארשטאנען אז דער גלח איז גליקלעך וואס אים איז געלונגען
צו "ראטעווען" פארן קריסטנטום א נשמה .ער האט צוגעזאגט מיין באלעבאס ,אז ער
וועט זיי העלפן מיט שפייז ,כדי איך זאל נישט פאלן צו זייער לאסט .און ווירקלעד  :יעדעס
באלעבאטים פלעגן גיין אין דער קירכע פלעגט דער גלח זיי געבן
מאל ווען מיינע
פאר מיר בחייט ,אייעד און אנדערע שפייזן ,אבי זיי זאלן מיד האלטן.
מיין באלעבאס ,באראן ,האט געהאט צוויי א ,ויסגעגעבענע טעכטער .איינמאל קומט
צופארן אן איידעם און זאגט צו באראנען :
"מ'שמועםט ,אז מ'וועט דורכפירן אן אבלאורע אין דארף ; עמעצער האט אונטער
געטראגן די דייטשן' אז אין דארף באהאלטן זיך יידן .אויב מ'וועט כאפן ביי זיי אין
איבערגעשראקן און באלד
שטוב א יידיש קינד וועט זיין שלעכט" .די גויע האט זיר
אוועק צום גלח און אים געפרעגט וואס צו טאן מיט מיר  :אפיציעל בין איך טאקע
א קריסטין ,אבער צי וועלן זיר די דייטשן רעכנען מיט דעם וואס איך בין א געשמדטע.
נאמען
נייער
מיין
צומארגנס איז דער גלח געקומען צו מיר און געזאגט , , :איך האב דיר געבראכט נייע
דאקומענטן און דו וועסט פון איצט אן הייסן יאנינא טשעקאלםקא ,און דו שטאמסט
פאמיליענאמען און
געדענקען דעם נייעם נאמען און
פון קראקע .זאלסט גוט
אויך פון וואנען דו שטאמסט" .דערביי האט ער צוגעגעבן ,אז ער האט א באקאנטע
פאמיליע ,וואס האט נישט קיין קינדער .איד ורעל אוועקפארן אין א דארף נישט ווייט
דערדאזיקער פאמיליע .זיי זענען רייך ,זיי האבן א מיל און זיי וועלן
פון לוצק צו
דאקומענטן צוזאמען מיט
מיד שוין א'ויסהאלטן .ער האט מיר געגעבן מיינע נייע
א מעטריקע.
ליידן
שרעק און
אוועקגעזעצט
דער גוי צו וועלכן איד האב געדארפט פארן איז געקומען צום גלח ,מיד
אויף א פור און געבראכט צו זיר אין שטוב ,אין דארף ווישינקע .ס'איז נישט אויסגעשלאסן
אז דער גלח האט דעם גוי צוגעזאגט געלט פאר דעם וואס ער וועט מיד האלטן ביי זיד
אין שטוב .נאד א קורצע צייט זיין ביי דעם קריסט האב איך געפילט ,אז זיין באציאונג
צו מיר האט זיך ראדיקאל געביטן .ס'קען זיין אז דער גלח האט נישט געהאלטן ווארט
איון דעם גוי נישט געגעבן די צוגעזאגטע סומע געלט .פאר די שכנים האבן מיינע גויים
דערציילט ,אז איך בין דער גייעס א קוזינע ,אז איך הייס יאנינא טשעקאלסקא ,א.א .וו.
איין טאג האט די קריסטין מיר געמאלדן ,אז זיי קענען מיר מער נישט האלטן,
ווייל די שכנים שושקען זיר אז איך בין א יידישקע .איך האב זיי געבעטן ,אז זיי זאלן
מיך צוריקפירן פונוואנען איך בין געקומען ,ד .ה .צום גלח.
דער פויער האט געזאגט ,אז ער וועט מיך פירן קיין לוצק,
איינארדנען א,ויף א זיכער ארט.

דארט וועט ער מיד

ווען מיל זענען געקומען קיין לוצק ,האט על מיו געהייסן וואלטן אינדלויסן
דעלליידיקן דעם ענין .איך האב געוואלט און געזואלט
און על איז אליין אין א הויז
און אים מעל נישט געזען .איך האב פאלשטאנען אז דעל גוי האט מיך פשוט פאללאזט,
אויסגענאלט די דאקומענטן .איך דליי זיר אהין ,אהער,
נאכדעם ווי על האט ביי מיל
און ווייס נישט וואס צו טאן .איך גיי איבעל די גאסן פון לוצק' און באגעגן נישט קיין
אויסגעהלגעט .אייך דליי זיר אדום הונגעליק .אן געלט ,און אן
איין יידיש פנים .אלע
מאנטלען ,איינער לענגעל פונעט צווייטן.
אנגעטאן אין צוויי שוועדע
דאקומענטן,
אין האנט האלט איך מיין גאנץ פארמעגן  :א קאלדרע ,און מיין קאפ איז פאלדעקט מיט
א טיכל .ס'איז מיל שוין פשוט נמאס געוואלן דאם לעבן .איד האב שוין געוואלט,
איז די דייטשן זאלן מיד כאפן און זאל שלין זיין אן עק צו די צרות .איד טדאכט ביי זיך :
פאליציאגטן ,אזויפיל דייטשן ,זאל כאטש
"גאטעניו ,סידלייען זיך דא אדום אזויפיל
איינעל צוגיין צו מיל און פדעגן ,וואס דרייסטו זיר אלום דא אליין אין אזא משונהדיקן
הולר ל" אבעל קיינעל איז צו מיל נישט צוגעקומען ,קיינעל האט מיד נישט געפרעגט...
איך האב זיך דערמאנט אז בעת איך בין געווען ביי די קריסטן ,פלעגט צו זיי קומען
געהאנדלט מיט זאכן פון
געוווינט אין ליצק און
פלאניעוויטש .על האט
א גוי,
אומגעקומענע יידן.
איר האב אנגעהויבן פרעגן אויף דעם פרא .ניעוויטשן און סוףכלסוף האט מען מיד
פלאניעוויטשן איין שטוב .איר האב אים
אנגעוויזן אויף זיין הויז .איד בין אריק צו
דערציילט ,אז איך בין געקומען מיט מיין באלעבאס קיין לוצק און האב אים אין שטאט
איבערבלייבן ביי אים די נאכטל
פאללוילן .איר האב אים געפרעגט אפשל קען איר
פלאניעוויטשעס בלודעד אין
ער האט מיר נישט אפגעזאגט .צומארגנס איז געקומען
אוועקגעלייגט אויף דער קושעטקע און אנגעהויבן מיך אבסעלווילן .איר האב
שטוב ,זיר
גלייר פאלשטאנען אז על האט דעדקענט ,אז איך בין א יידישקע .עד האט אנגעהויבן
איונטעדזינגען יידישע לידעד ,כדי צו זען ווי אזוי איך לעאגיל .מיט אלע מיינע כוחות
האב איד זיר באמיט נישט צו לייגן קיין אכט אויף זיין זינגען ,אזוי ווי נישט מיל
איז דאס נוגע...
ביי דעם פלאניעוויטשן
א נייעם תילוץ .איך האב
זאל מיר לא'זן אליין אין
פאלשטאנען אז עפעס איז
זיין הויז.

בין איד געווען דליי טעג .יעדעס מאל האב איד אויסגעטדאכט
איפ געזאגט ,אז סיאיז נישט מעגלעך ,אז מיין באלעבאס
לוצק און נישט קומען מיד אפנעמען .פלאניעוויטש האט
די זאר נישט גלאטיק ,און האט מיד באפוילן תיכף פאללאזן

איד האב נישט געהאט קיין אנדער בדילה און אוועק צופוס צום גוי כדי צו פאדעדן
פארנאכט.
אנגעקומען צו אים
דאקומענטן .איך בין
ביי אים מיל אפגעבן מיינע
לופט זיר אן צו מיר זיין פלוי :
גערופן

אהערל גיי שוין אוועק

"וואס ,דו ביסט שיין ווידעד דאל וועד האט דיך
פון דאנען ,אז נישט וועט זיין נישט גוט".
איד האב צו איר געזאגט :
דאקומענטן .ווען א
, ,איך בין געקומען צו דיין מאן עד זאל מיל אפגעבן מיינע
פאליציאנט וועט מיר כאפן ,וועל איד זאגן אז ביי דיר אין שטוב האב איך זיר
אויסבאהאלטן און דאן וועט זיין פאר דיר אסאד ערגער .גיב מיל אפ מיינע דאקומענטן
און זאל דיין מאן מיד אפפידן צודיק קיין דובישטש פונוואנען עד האט מיך גענומען'/
מיינע דלאאונגען האבן געווילקט .דעד גוי האט נישט געהאט קיין אנדעד בלילה.
על האט מיד ארויפגעזעצט אויף א פול' באדעקט מיט א טור און גענומען מיד אוועקפירן
קיין דובישטש.
אלאפגעוואלפן פון וואגן און
דורכפאלנדיק א וואלד האט עד מיד מיט געוואלט
אנגעהויבן אנטלויפן מיטן וואגן .איד האב אים נאכגעשריגן אז איך גיי גלייך צו דער
פאליציי דערציילן ,אז ער האט מיד אויסבאהאלטן ביי זיר אין שטוב.
דעד גוי האט זיך דערשדאקן .על האט פאדשטאנען אז דאס איז נישט קיין שפאם.
אלויפגעוואלפן
צוליקגעקעלט און האט מיד ווידעל מיט גלויס רוגזה
האט על זיר שנעל

אויפן זואגן און אוועקגעפירט צו דער פאמיליע באראן' אבער מיינע פאפירן האט ער מיר
נישט צוריקגעגעבן .ער האט זיי אפגעגעבן צוריק דעם גוי.
באראן
פאמיליע
צוריק ביי דער
אזוי בין איך ווידער געבליבן ביי דער משפחה באראן .זיי האבן זיר גוט באצויגן צו מיר
און מיר געהאלטן ממש ווי אן איייגן קינד .שפעטער האבן זיי גענומען צו זיר באך
א ראזשישטשער ייד  בנימין פוקס )ער איז איצט אין ישראל( .אויר אים האבן די
גויים פארגעלייגט זיר שמדן און בליתברירה האט ער געטאן דאם זעלבע ווי איר.
אזוי האט די משפדוה באראן אויסבאהאלטן צוויי יידן.
דער גלח פלעגט אויר קומען פוךצייטצוצייט צו די באראנס און ברעבגען פאר
אזנדז עסן .מיינע דאקומענטן האט ער מיר נישט צוריקגעגעבן .ווייזט אוים ,אז ער האט
מורא געהאט אז ער קען האבן פון מיר צרות אויב מען וועט מיר כאפן און צווינגען
דערציילן ווער סיהאט מיר געגעבן די פאפירן.
ביי די באראנס בין איר געווען א לענגערע צייט .שפעטער בין איר אוועק צו אנדערע
קריסטן ,ווייל כ'האב געזען אז סיאיז זיי שווער אויסצוהאלטן צוויי מענטשן .אויר ביי
די אנדערע קריסטן האב איד געשטריקט און געהאלפן אין דער ווירטשאפט ,אזוי
ווי ביי די באראנס.
באפרייאונג
ראזשישטש נאך דער
אין
אין פרילינג  1944זענען אנגעקומען די רוסן .באר דער באפרייאונג בין איר אוועק
קיין ראזשישטש .דארטן האב איד קיינעם נישט געטראפן .פון מיין פאמיליע איז קיינער
נישט געבליבן .אלע זענען אויסגעהרגעט געווארן צוזאמען מיט אלע ראזשישטשער יידן.
שפעטער האבן די דייטשן צוריקגעשטויסן די רוסן און ווידער איז מיין לעבן געווען
אין א גרוסע סכנה .איר האב באשלאסן אז אמבעסטן וועט זיין זיר צו האלטן מיט דער
רוסישער ארמיי ,דאס הייםט ווו זיי זענען געגאנגען בין איר אויר געגאנגען .ביז זיי
האבן ווידער אפגעשטויסן די דייטשן .און האבן ענטגילטיק באפרייט ראזשישטש.
פרילינג   1944מיט די רוסן
איר בין געקומען צוריק קיין ראזשישטש .ם'האבן זיר אנגעהויבן צוריקקערן אייניקע
אפגעראטעוועט יידן און אויר די וועלכע האבן זיר געראטעוועט אין רוסלאנד .בשעת
סיהאט זיר אנגעהויבן די רעפאטריאציע קיין פוילן זענען אויר ראזשישטשער יידן
אוועקגעפארן ,אבער נישט אלע .אין ראזשישטש האבן דאן געלעבט ביי א 87
יידישע משפחות.
קויאווא
שונאישראל
באגעגעניש מיטן
נאר דער מלחמה האב איר איו לוצק באגעגנט דעם יידךמערדער סיאמקא קויאווא,
וואס איז געווען בירגערמייםטער פון ראזשישטש ביי די נאציס .איר האב אים באלד
דערקענט .ער איז געגאנגען מיט א פראטעזע .איד בין צו אים צו און געפרעגט ,אויב ער
איז סיאמקא קויאווא .ער האט זיר באלד אפגעטראגן און מער האב איר אים נישט געזעען.
דער קויאווא איז געווען א ראזשישטשער און האט זיר אין זיינער צייט געלערנט
שוסטעריי ביי מיין פעטער .מיר האבן זיר גוט געקענט .ווען ער איז עולה לגדולה געווארן
ביי די דייטשען און געווארן בירגערמייסטער איז ער איינמאל געקומען אין געטא אוו
גענומען יידן צו דער ארבעט  שלעפן ציגל .אויר איד בין געווען אין דער גרופע און פון
גרויס שוואכקייט זענען מיר די ציגל געפאלן פון די הענט .ער איז צו צו מיר און מיט
גרויס כעס אנגעהויבן שמייסן מיט דער נאגייקע איבער די הענט ,נישט קוקנדיק אויף
אונדזער באקאנטשאפט .ער האט פיל ראזשישטשער יידן דערמארדעט מיט זיינע
אייעגענע הענט.
ישראל
קיין ארץ
אין יאר  1946איז געקומען קיין ראזשישטש יהושע פופ זוכן זיין משפחה .מיר
האבן חתונה געהאט אין זעלבן יאר .מיר האבן געלעבט אין ראזשישטש ביז  .1957אין
פוילן זענען מיר געווען נאד דריי יאר .אין יאר 1960זענע מיר געקומען קיין ישראל.

