
קיום פארן געראנגל אין מיידל אן"דיש
ראזנבלאט פאניע

אויף ראזשישטש. פון קילאמעטער 30 ביי טשעטווערטניע' דארף אין געוווינט האבן מיו
דער איז יוגנט, פריסטער דעי פון דערמאנען צו זיך מיר דערלויבט זכרון מיין וויפל
דערמאנט שטענדיק יידן' ראזשישטשער די פון נעמען די אויר ווי ראזשישטש' נאמען
מאל איין און דארף אין קראמ א געהאט האט פאטער מיין שטוב. אונדזער אין געווארן
פון ארויספארן פלעגן יריד צום ראזשישטש. אין יריד א געווען איז (מאנטיק) רואך אין
אומקערן זיך פלעגן און תבואה מיט אנגעלאדענע פורן נאכט' האלבער נאד זונטיק דאדף'
געהערט איך האב מאל איין נישט קראם. אונדזער פאר סחורות מיני כל מיט דארט פון
בין ,איך , : ווינטערטעג די אין זאגן פלעגט ער וואס ווערטער' די ז"ל פאטער מיין פון
מאנטיקדיקע די פילן נאד ער פלעגט פרייטיק אז הייסט' דאס מאנטיק". פון געפרויח נאד
די מיט צוזאמענהאנג אין יריד. ראזשישטשער צום ארויספארן פלעגט ער ווען קעלט'
מענטשן' פון נעמען דערמאנען שטענדיק עלטערן מיינע פלעגן נסיעות מאנטיקדיקע
דער טעפער' קאקל' : למשל פארבינדונגען, געשעפטלעכע געהאט האבן זיי וועלכע מיט
פון געקענט זיי האב איך אבער געזען' נישט קיינמאל האב איד וועלכ אנדערע' א,ון קיילער

דערציילונגען. די

געטא דער
םיםק' דערפער די פון יידן די ארויסגעטריבן דייטשן די האבן תקופה נאצישער דער אין
אין געטא אין קאנצענטרירט זיי און נעזוויר לוקאוו' האדאמיטש' לישטשע, סלאוואטיטש'
קאלכאז' א געווען צייטן סאוויעטישע די אין איז דארף דאזיקן דעם אין טשעטווערטניע.
דעם פון לאנדווירטשאפט שיינער און גרויסער דער אין ארגאניזירט האבן רוסן די וואס

גוטבאזיצער. פוילישער רייכער א געווען איז וואס מיקוליטש' פאליאק
לאנדווירטשאפטלעכע ארבעטן געטא פון יידן די געצווונגען האבן דייטשן די
פון ליקווידאציע די וועגן ידיעות טרויעריקע די דערגאנגען זענען אונדז צו ארבעטן.
מיר האבן ווייטיק און צער גרויס מיט קאלק. און ראזשישטש לוצק' אין געטאם די
אונדזער פארזעצן געצווונגען געווען זענען מיר און ידיעות שרעקלעכע די אויפגענומען
שווערע די איבערלעבן געלונגען אונדז וועט אפזשר אז אילוזיע, דער מיט לעבן און ארבעט
האבן מיר ווען פאנטאזיע. א בלויז געווען איז דאס אבער ארבעטער. אומזיסטע אלס צייט'
געשען איז דאס געווארן. ליקווידירט געטא דער איז פעלדער' די אין ארבעט די געענדיקט

.1942 אקטאבער 10טן דעם
ער ראזשישטש. פון האכמאן גרשון פון פרוי די געווען איז שוועסטער מוטערס מיין
אין "ארבעט" צו געווארן גענומען זענען וואס יידן' יונגע די פון איינער געווען איז
האבן קינדער 2 מיט מומע מיין געזען. נישט שוין זיי מען האט מער און ראזשישטש
די דערגרייכט איר האט דא אויר אבער געטא' אונדזער אין אריינדרינגען באוויזן

ליקווידאציע. דער פון צייט דער אין האנט רוצחישע

געטא פון אויסראטונג די
דער געווען איז דאס לעבן. געבליבן איז וואס געטא' פת איינציקע די געווען בין איד
נאד אוראך '10.10.42 דעם אליין. געבליבן בין איד וואס לעבן' מיין אין טאג ערשטער
צוגרייטן כדי אייפגעשטאנען' מוטער מיין איז שטענדיק' ווי פרי' שבת שמחתתורה'
אז באמערקט' זי האט באלד ארבעט דער צו ארוים גייען וועלכע די' פאר עסן עפעם
האבן און אויפגעוועקט באלד אלע זיר האבן מיר שוצמענער. שטייען טיר יעדער נעבן

פאניע  1945 יאר אין ראזנבלאט פאניע
וואס בארנבויט, זעליק פון טאכטער די איז
ביי טשעטווערטניע, דארף אין געוווינט האט
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באהאלטן מיך באשלאסן האבן עלטערן מיינע סוף. דער שוין איז דאס אז פארשטאנען,
אויבן. פון אויפגעעפנט זיך האט וואס סאפע, א אין אריינקריכן פארגעלייגט מיו האבן און
אין באמערקט. נישט מין האט מען אז אזוי קישנס' ארויפגעלייגט מען האט איר אויף
שטוב פון ארויסגענומען אלעמען מען האט אינעווייניק, געלעגן בין איך וואס צייט, דער
באלד זיר, פארשטייט מיר, האבן זיי שטוב. אין זוכן אנגעהויבן האבן שוצלייט פיר און
: געזאגט האט ער 45 יאר א פון מאן, עלטערער אן געווען איז שוצלייט די צווישן געפונען.
אריינפאלן בעסער זי זאל יידישע. א ווי אויס נישט זעט זי גיין. לאזן איר "לאמיר

הענט". אנדערע אין
קיינער צי טאן קוק א אינדרויסן. ארויס ערשטער דער איז ער געווען. איז אזוי
אין הייסט דאס גיין, זאל איך ריכטונג וועלכער אין אנגעוויזן מיר און נישט באמערקט

דייטשן. קיין נישטא ס'זענען ווו ריכטונג, דער

אליין א"נזאם
באמערקט איך האב ווייטנס פון פעלדער. די צו פירט וואס וועג, אויפן ארויס בין איך
שטעקן א אויפגעהויבן האב איך געפירט. זיי האבן וואס שיקםלעך, צוויי און בהמות
געדארפט איך האב פעלדער, די דערגרייכן צו כדי ווייל זיי' צו צוגעשטאנען און
באמערקן. נישט מיך מען וועט ארום אזוי אז געהאפט, האב איך און דארף, א דורכגיין
אויר זענען דארטן פאשעפעלד. צום אנגעקומען און דארף דאס אדורכגעגאנגען בין איך
און שיקםלעךפאסטוכער די פון דערווייטערט ביסלעכווייז זיך האב איך קוסטעס. געווען
געווען איז דאם באמערקן. נישט מיך זאל מען אז אזוי קוסט, א אונטער אוועקגעזעצט זיר

! געענדיקט נישט קיינמאל זיך האט ער לעבן, מיין אין טאג לענגסטער דער
איך זען. נישט מער שוין וועל איך וועלכע נאנטע, מיינע אן דערמאנט זיר האב איך
עקזיסטענץ שומ אן עלנט, געווען בין איך זיף. מיט טאן צו וואס געוווסט נישט פשוט האב
דערנענטערן דא און חיה, געיאגטע א ווי אויסבאהאלטן דארפן זיר וועל איך מעגלעכקייטן.
פארא וואס און עקזיםטירן, צו מעגלעך נישט איז מצב אזא ביי ווינטערטעג. די שוין זיך

? לעבן אזא בכלל האט טעם

רעטער ערשטער דער
א פארבייגיין איר זע פלוצלינג און מחשבות מיינע אין פאחונקען אזוי זיץ איר
די צו געהערט האט ער עלטערן. מיינע און מיד געקענט האט וואס גוי, דארפישער
געגלויבט האט וואס סעקטע, רעליגיעזע אוקראינישער א געווען איז דאס ; "שטונדיסטן"
סיהאט וראם געהערט שוין האט ער אז געזאגט, מיר האט ער שבת. פון קדושה דער אין
איבערגעלאזט מיר ער האט היים, א בהמות זיינע פירגדיק געטא. אין יידן די מיט פאסירט
אויך ווייל אוועק, באלד איז ער לייוונט. דארפישן פון קאלדערע א און ברויט שטיקל א

יידןפריינד. פאר געשמט האבן זיי דייטשן, די ביי טרייף געווען זענען שטונדיסטן די
א איינער געהיטן אונדז האט געטא, אין געארבעט נאד האבן מיר והנן צייט, דער אין

: געזאגט איינמאל מיר האט ער פויער.
ס'וועט אויב זיר. געפינט איר לאגע פארא וואס אין גענוי ווייסן מיר אז וויסן, "זאלםט
איך וועל מעגלעך, זיין ם'וועט אויב מיר. צו גלייד זיר ווענד  פאסירן עפעס דיר מיט

העלפך. געווים דיר
נישט איז ער ווייל ערנסט, גענומען נישט ווערטער זיינע איך האב געזאגט אמת דעם
געדינט האט ער וואם פאקט, עצם דער גלויבן. געקאנט מיהאט וועמען מענטש א געווען
איז שיכור, גרויסער א געווען נאך ער איז דערצו און יידן, געשלאגן און ךייטשן די ביי
האבן טיפ אזא פאר אומצוטרוי. מיט באציען אים צו זיר זאל איר אז געווען, גענוג שוין

געהאט. מורא גויים די אפילו
עפעם מיר ס'איז און אים אין דערמאנט זיר איד האב יאוש פון רגע א אין אבער
; טאן דארף איך וואס געוווסט שוין איך האב איצט נשמה. דער אויף געווארן לייכטער

איך וועל קאלדרע גויאישער דער מיט פינצטער. ווערן ס'וועט ביז ווארטן וועל איך
דעם זוכן לאזן זיר וועל איך און פויערטעם) די גיין פלעגן (אזוי קאפ מיין פארדעקן
דייטשן. די איבערגעבן מיר וועט ער אז מעגלעך' סיאיז אז געטראכט, האב איד פויער.
נישט איך האב אויסוועג אנדערן קיין ווייל געוואלט, מאמענט דעם אין איד האב דאס



פארזונקען זיצנדיק אזיי דערווארט. מיר וואס גענוי, געזען שוין האב איך מיה פאר געזען
:ג. :ערו דערליי געוויסע א פילנדיק איינגעדרימלט, איד האב מחשבות מיינע מיט

האט ליכט נאכט. געווען שוין איז שלאף פון אויפגעכאפט זיך האב איר ווען
פינצטער. געווען איז געטא פון שטח דער בלויז אבער כאטעס, דארפישע די באלויכטן
מען האט (אזוי קורניעי פויער דעם פון הויז צוט גיין צו כדי אויפגעשטאנען, בין איר
פאדערשטן אין אריינגיין נישט כדי וועגן, זייטיקע מיט געגאנגען כיבין גערופן). אים
דירעקט געפירט האט וואס םטעזשקע, זייטיקער א מיט איד בין געגאנגען דארף. פון טייל
איצט : געטראכט איך האב הייזער די צו דערנענטערט זיך האב איד ווען געטא. צום
קיינמאל נאענטע. מיינע מיט צוזאמען געווען דארט איך בין נעכטן נאד פוסט. דארט איז
איינגע געטא, פון דערווייטערט זיר איד האב אזוי זען. נישט שוין ז" איד וועל מער

קאפ. איבערן קאלדרע גויאישער דער מיט וויקלט

מיר איבער זין דערבארמט פויער א
ל" דאס איז ווער , (שט") ! "סטרי : אויסרוף אן איד דערהער פלוצלינג

קורנעי. זעלבן דעם דערזע איך און געשטאלט א זיר דערנענטערט מיר אנטקעגן
היטן צד פליכט די ארויפגעלייגט אים אויף האבן דייטשן די אז ארויסגעוויזן, זיך פיהאט
ער האט דערזען, מיך האט ער ווען קרבנות. יידישע די פון רכוש איבערגעבליבענעם דעם

: אויםגערופן פארווונדערונג מיט

טאקע האבן גריבער די פארשאטן האבן וועלכע די ! מעגלעך נישט  ל ביסטו "דאס
טאכטער זעליקם אבער משפחותווייז' יידן די געפירט מיהאט ווי געזען האבן זיי אז געזאגט'

באגעגנט". דא דיך כיהאב וואס גוט געזען. נישט דארט זיי האבן

: געזאגט און זייט דער אויף גענומען מיד האט ער
וועל דאן שמירה' די בייטן מען קומט ביינאכט 12 קוסטעס. דידאזיקע אונטער "זיץ
נישט דיך זאל שומר צווייטער א אז זיך' היט דערווייל אבער זיך. צו נעמען דיך איך

באמערקן".

ווייל אנטאן, אים זאל איך געבעטן און פעלץ זיין זיך פון אראפגענומען האט ער
לייכט א אין בלויז אנגעטאן געווען בין איר און קאלט זייער געווען איז דרויסן אין
געווען איך בין צוטרוי' קיין געהאט נישט אים צו האב איד וואס דעם טראץ קליידל.

! געשען זאל  געשען דארף עס וואס : גלייכגילטיק אינגאנצן

פינצטערניש דער אין דארט. פון אוועקגעפירט מיד און קורניעי געקומען איז סוףסוף
וועט קיינער אז געזאגט, מיר האט ער הויז. זיין צו אנגעקומען מיר זענען נאכט דער פון
נישט דערפון וועלן קינדער און פרוי זיין אפילו אים, ביי זיר געפין איך אז וויסן' נישט
סוד קיין זיין קענען נישט דאס וועט דערוויסן, זיר ווער נאר סיוועט אויב ווייל וויסן,

פארלוירן. זיין איר וועל דאן און

תבואות. פארשידענע פון (קלינע) שייער א געווען איז ווירטשאפט אין אים ביי
האט ער בהמות. און פערד די פאר היי און שטרוי געלעגן איז שייער פון בוידעם אויפן
יעדן פלעגט ער אויסבאהאלטן. דארט זיר קענען זאל איר פלאץ, געמאכט שטרוי דעם אין
און שכנות די ביי באקומען ער פלעגט עסן דאם טרינקען. און עסן ברענגען מיר טאג
פעלט עס אז באמערקן, ני~ט זאל פרוי זיין כדי שטוב, פין נישט דארף' אין באקאנטע
אן מאכט ער אז געווען' איז פויערטעס די ביי עסן נעמען צו תירוץ דער עסנווארג. איר

דייטשן. די פאר אויפנאמע

אים פאר האבן אלע וואס טי5, א געווען ער איז באמערקט פריער שוין האב איך ווי
געבראכט ער האט איינמאל אפגעזאגט. נישט קיינער אי0 האט דאריבער געהאט' מורא
בשפע. געהאט איך האב עסן אז אזוי חזירפלייש, מיט ברויט מאל צווייט א געבעקס,
איז ער אז באמערקט, איך האב באהעלטעניש דער אין צייט וואד א זיצנדיק אזוי
טאג יעדן געטאן. דא האט ער וואס דיןוחשבון' א אפגעגעבן זיר האט ער נערוועז.
געהאט מורא האט ער ייייל בהמי",, די פאר היי און שטרוי אראפנעמען אליין ער פלעגט
דארף אליין ער וואס פאקט' עצם דער געפונען. נישט מיך זאלן זיי קינדעה זיינע שיקן צו



ער האט איינמאל פויער. אזא פאר נאטירלער געווען נישט איז סוד שטרענגן אזא האלטן
: געזאגט מיר

זיך כ'האב : פלאן גוטן א אויסגעטראכט כ'האב נייעם. גוטע דיר פאר האב "איך
א פון פאספארט א געפונען איינער האט האדאמיטש דארף שכנותדיקן אין אז דערוווםט,
גערעדט אים מיט ךהאב אי דארף. אין וועטשערינקע א אויף געטאנצט האט וואס שיקםע,
געלט". מיר פון געפאדערט אבער האט ער פאספארט. דעם געבן מיר מסכים איז ער און
דארף' אין קראט גרויסע א געהאט דאד האבן עלטערן "דיינע : מיר ער פרעגט דערביי

זאכן<■" אייערע באהאלטן האבן זיי וועמען ביי ווייסטו אפשר

זיי מען קריגט אזוי ווי נישט, אבער ווייס "איך געענטפערט' אימ איך האב "יא"'
"? דאס מען טוט ווי ן ארויס

: געענטפערט דאן האס קורניעי
דעם ארויפווארפן וועסט פינצטער. ווערן ס'וועט ביז ווארטן וועלן מיר פשוט, ,גאנץ ,
ורעל. איד שטוב' אין אריינגיין וועםט דו צוזאמען. גיין וועלן מיר און קאפ אויפן צודעק

חפצים". און געלט אייער אפגעבן דיר זאלן זיי פאדערן וועסט און דרויסן' אין בלייבן

זאכן מיינע צוריק באקום אין
פינצטערניש. דער אין באנאכט וועג אין געלאזט זיר ביידע מיר האבן פלאן קורניעיס לויט
צום אריין צוערשט בין איר גויים. פארשידענע ביי באהאלטן געווען זענען זאכן אונדזערע
אנגעקוקט מיר האבן גויים די זאכן. מיינע אלע אומקערן מיר געהייםן האט ער גלח.
בין אזוי וועלט. יענער פון געקומען איז וואס מענטש' א אויף ווי פארווונדערונג, מיט
כיבין קורניעי. פויער דעם אפגעגעבן זיי האב און זאכן פיל מיט אנגעלאדן ארויס איד
איז הסכמה אונדזער מיט געטא. פארן געוווינט האבן מיד ווו הויז' אונדזער אין אריין
אנגעפירט האט וואם , גלח) פון געהילף (א דיאק דער שטוב אונדזער אין וווינען אריין
אים פון אויר זאכן. רוב דאס איבערגעלאזט מיר האבן אימ ביי קלויסטער. פון כאר מיטן
דארט אבער שכן, אנדערן אן צו אריין איד בין דאן פאק. גרויסן א מיט ארוים איר בין
איר בין פארשעמטע א חפצים. אונדזערע אפצוגעבן אפגעזאגט קאטעגאריש מיר מען האט
ער אז געענטפערט, האט קורניעי דערציילט. דאם אים און קורניעי צו גאם אין ארויס

משפחה. דער מיט זיין מטפל שוין זיר וועט

באהעלטעניש. מיין אין ארויף בין איד שטוב. קורניעיס צו אומגעקערט זיר האבן מיר
אויפגע זייער געווען בין איר זאכן. אונדזערע אלע מיט דרויסן אין געבליבן איז קורניעי
מיר' דערווארט וואס דאקומענט, ארישן דעם וועגן געטראכט און געלעגן כ'בין רעגט.
קיין צוגעמאכט נישט איד האב נאכט די ברענגען. בכלל אים מיר וועט קורניעי אויב
זיין מיט פויער דעם געקענט האב איר אומגעדולד. מיט קורניעין אויף געווארט און אויג

נאטור. ברויזנדכוליגאנישער

דארף אין צרריק אוועק איז ער פלאץ. זיכערן א אין זאכן מייגע באהאלטן האט ער
האט הויז דעם פון טיר דער אויף זאכן. מיינע געבן אפגעזאגט מיר האט וואס גוי' צום
די צוגרייטן איר זאלט  טייער אייר איז לעבן דאס "אויב : צעטל א אנגעקלעבט ער
זעליקם מיט נישט טאן צו האבן איר וועט  געגנפאל אין שייער. דעם הינטער זאכן

אנדערש". עמעצן מיט נאר טאכטער,

דעם געבראכט מיר האט ער ווען צומארגנס, קורניעי דערציילט מיר האט דאס
האט און רמז דעם פארשטאנען באלד האט גוי דער אז אויס ווייזט דאקומענט. ארישן
חוצפה, אזא האבן נישט וועט טאכטער זעליקם אז פארשטאנען' האט ער דערשראקן. זיר
באפוילן. האט קורניעי ווי געטאן האט גוי דער אנדערש. עמעץ שטייט איר הינטער אז און

שיקסע אוקראינישע אן ויער אין
וואס לייענען, גענומען איד האב דאקומענט דעם האנט אין געהאלטן שוין האב איד ווען
פון אייגנטימערין דער פון עלטער דער אז דערזען, באלד כיהאב געשריבן. איז אים אין
איז נאמען נייער מיין .1924 אין געבוירן  עלטער מיין ווי פונקט איז דאקומענט דעם
בלויז פאטאגראפיע, א אן גליק' צום געווען, איז דאקומענט דער פאמין. נינא געווען



צוגעפאסט זייער געווען איז דאס פינגער פון אפקוועטש אן פון אונטערשריפט אן מיט

נשמה דער אויף גרינגער געווארן מיר סיאיז אפגעאטעמט. לייכטער האב איך מיר. פאר
שפאנונג. דער פון באפרייט ביסלעכווייז זיך האב און

: געזאגט קורניעי מיר האט דאן
דארף אין קאפאטשיווקע. פון סביבה דער אין וווינט וואס פעטער, א האב "איך
ביי סאלטימ א מענטש, גרויסער א דארטן איז ער ראזשישטש. פון ק"מ 20 א באשאווא,
און יידישע א ווי אויס נישט בכלל זעסט דו אים. צו ברענגען דיד וועל איר דייטשן. די

דיר". פאר ארט זיכער א געפונען וועםטו אים ביי

: אים איך פרעג

"? שכל אוי*ן לייגן זיך זאל עמ אז זאגן, צו אים אויסטראכטן איך זאל "וואס

: פלאן אזא מיר פאר אויסגעטראכט קורניעי האט דאן
דארף אין געגנט, זשיטאמירער אין וווינט וועלכער רוסלאנד, אין ברודער א האב "איך
מיט וואגאנעס טאגטעגלעך מען פירט דארט פון אז ראך, ווייסט דו זשידקאוויטשי.

און וואגאנעס די פון ארוים שפרינגען פיל ארבעט. אויף דייטשלאנד קיין יוגנט רוסישע

לעבט וואס ברודער, מיין פץ טאכטער די ביםטו אט דערפער. די אין אויס זיר באהאלטן
געשפרונגען ביסט דו דייטשלאנד. קיין ארבעט אויף געפירט דיך האט מען רוסלאנה אין

 פארשטייסט דו מיר. צו געקומען ביםט און קיווערצע םטאציע דער אויף וואגאן פון

וועלכער פעטער, מיין צו ברענגען קענען דיך איך וועל אזעלכע אלם אז  קורניעי זאגט
משפחה'/ דער פון איינע זיין וועסט דו פעטער. דיין אויך איז

אין ארויס מיר גייען מאנטיק אז באשלאסן, האט קורניעי פרייטיק. דאם איז געווען
דער ביז אז זיין, ס'קען אז געזאגט, קורניעי מיר האט מיר מיט זיר געזעגנענדיק וועג.

פארבליבן בין איר דערליידיקן. צו זאכן פיל האט ער ווייל זען, נישט מיד ער וועט נסיעה
באגרייפן' געקענט נישט פשוט האב איך מחשבות. פיל געדרייט זיף האבן קאפ אין אליין.

מיין אנהייבנדיק דערווארט, מיר וואס און איצט זיר געפין איר מצב א פאר וואס אין

קריסטין. אלם לעבן

קיינער אז זיך םארשטייט וועג. אין געלאזט זיר מיר האבן פארטאג אזייגער 3 מאנטיק
קורניעי האט פארנדיק פלאן. אונדזער וועגן געוווסט גארנישט האט משפחה קורניעיס פון

באהאוונט געהעריק זיין זאל איד כדי משפחה, דער פון נעמען אלע איינחזרן מיר גענומען
משפחה. דער פון איינע אלס משפחהעניינים, אלע אין

מיר פאר קורניעי דאס טוט וואס צוליב : זיר איד טראכט וואגן אויפן אזוי זיצנדיק
היינט, ? משפתה זיין פון לעבן מיטן און לעבן זיין מיט אזוי ער ריזיקירט וואס צוליב און

א געווען דאך איז דאס : באגרייפן נישט פשוט עם איר קען דעם, וועגן טראכט איד ווען

שריט ריזיקאלישן דעמ אין געזען ער האט אפשר און זייט. זיין פון שריט געפערלעכער
? אויסצופירן מסוגל איז ער בלויז וואס גבורהטאט, א

סאלטיס דער "פעטער" מיין
דער באשאווא. דארף אין אנגעקומען בשלום מיר זענען מיטאגצייט, טאג, זעלבן דעם אין

זיין און קארניעי וועגן געהערט נישט צייט לאנגע א שוין האבן מומע די און פעטער
אומ אים האבן זיי ווען גרויס' זייער געווען פרייד זייער פארשטענדלעך איז משפחה.
די טוב. כל מיט טיש פולו א צוגעגרייט מומע די האט באלד דערזען. דערווארטערהייט

מיה וועגן פרשה גאנצע די דערציילן אנגעהויבן קורניעי האט דא גרויס. געווען איז שמחה

צוג פון געשפרונגען בין איד דייטשלאנד, קיין געפירט מיך האבן דייטשן די אזוי ווי

האט ער אז אונטערגעשטראכן, זיר' פארשטייט ער, האט באלד אימ. צו געקומען און
ער האט לכן דייטשן. די צו דערגייו קען אנטלויפן מיין היות האלטן, צו מיד געהאט מורא
זיכערער א איז דא אהער ברענגען מיד וועט ער ווען זיין, וועט אמבעסטן אז געטראכט,

סאלטיס דעם וועט קיינער און נישט. דא מיד קען קיינער שטוב, אין סאלטיס א ביי פלאץ,
גארנישט. אין זיין חושד נישט

זיי שמחה. גרויס מיט אויפגענומען מיר האבן ,מומען" , דער מיט "פעטער" דער

גרויס מיט זאך די געטאן האט קורניעי אז מיינונג, זייער אויסגעדריקט אויר האבן

דער קומט עס ווייל זיי, צו געבראכט מיר האט ער וואס געטאן, גוט האט ער און חכמה



ארבעט אויף נעמען צו געטראכט זיי האבן ווי סיי ארבעט. פיל דא סיאיז און ווינטער
ווירטשאפט. זייער אין העלפן זיי זאל ער קריגסגעפאנגענעם, רוסישן א

"נינא", אלס שוין איך, און געזעגנט הארציק זיי מיט קורניעי זיר האט פארנאכט
אין ארבעט דער צו צוגעפאסט גוט זיך כ'האב לעבן. מיין אין בלעטל ניי א אנגעהויבן האב
ראל די שפילן באוויזן כ'האב גיר ווי געווונדערט, אליין זיך האב איך ווירטשאפט. זייער
זיי און ארבעטן זיי ווי אבסערווירט כ'האב פלייסיק. געארבעט האב איך פויערטע. א פון
זענען פויערן די ווייל דעמאםקיוץ' אליין זיך געקענט איך וואלט אנדערש נאכגעטאן.
זיך גיב איך אז באמערקט, וואלטן זיי ווען און אויג גוט א האבן זיי פילבאר. זייער
באמת האב איך חשד. א ארויסגערופן זיי ביי דאס רואלט ארבעט, דער מיט עצה קיין נישט
אז אייס, ווייסט פאמיליע. פויערישער א אין געווארן געבוירן כ'וואלט ווי געארבעט,
זיינע אלע מאביליזירט מענטש דער אז שטארק, אזוי איז לעבן בלייבן צו ווילן דער
אן .יך קענען און באדינגונגען פארשידענע צו צוצופאסן זיך כדי אייגנשאפטן' בעסטע

מצב. געפערלעכן יעדן אין געבן עצה

אזוי וואל' און קלאטשע פון פאדעם שפינען צו עצה אן געבן זיר געווען איז ערגער
זיי וואס ארבעט, אן שפינען דאס איז זיי ביי ווינטערצייט. שיקםעס דארפישע ס'טוען ווי
גרויסער. א ווי שפינען שוין קען קינד 5יעריק א אפילו אז אזוי אן, קינדווייז פון טוען
זעלבסט זיי וואס פעדעם, די פון קאלדרעס און שטאפן פארשידענע אויס ארבעטן זיי
גענומען זיר, פארשטייט האט, מלאכה די אויסגעלערנט זיר האב איך ביז אויס. שפינען
איך רוסלאנד. פון בין איך : תירוץ גוטן א געהאט האב איד אבער צייט, ביסל שפאר א
צו כדי ערד' פריוואטע קיין נישטא איז רוסלאנד אין אז פארשטיין, צו געגעבן ;יי האב
אין אריבערגעפירט אלץ ווערט קאלכאז פון און קאלכאז אין מען טוט דאס פלאקס. זייען
גארנישט אין מיך האבן זיי און שכל אויפן געלייגט זיך האט תירוץ מיין פאבריקן. די
זאך, נאטירלעכע א איז דאס אז פארשטאנען, אויר זיך, פארשטייט האבן, זיי געווען. חושד
זיי לייענען. צופ ביכל א זיר מיט מיט איך נעם בהמות, די פאשען ארוים גיי איך ווען
זייט, סאוויעטישער דער אויף וווינט וואם יוגנט, אוקראינישע די אז פארשטאנען' האבן

מערבאזקראינע. פון יוגנט די אלס אינטעליגענט מער איז

"מומע'/ און "פעטער" מיין מיט צואמען האב איד .1943 יאר דאס אנגעקומען ס'איז
יעדן אז זיר' פארשטייט ניייאר.  יוםטוב זייער צו צוגרייטן פלייסיק זיך גענומען
זייער געווען איז מומע מיין ווייל דאוונען, קלויסטער אין געגאנגען איד בין זונטיק

באגלייטערין. שטענדיקע איר געווען בין איך גלויביקע. א זייער און פרומע א

זיין ממשיך זאלן דייטשן די אז געווען' איז מויל אין איר ביי תפילה איינציקע די
רוסן די ווייל צוריקקערן, נישט זיר חסוחלילה' זאלן' רוסן די אז און הערשאפט זייער
געקענט איד האב אזוי ווי פרעגן, מיר זי פלעגט שטענדיק אונטערגאנג. זיי פאר באדייטן
אונטערגעשטראכן, זי האט דערביי מאכט. סאוויעטישער דער אונטער יארן פיל אזוי לעבן

מאכט. יידישע א אויסשליסלעך איז מאכט פאוויעטישע די אז

זיר, פארשטייט איך, פלעג רוםלאנד, אין לעבן וועגן דערציילן איר פלעג איך ווען
און זשידקאוויטשי געהייםן האט דארף דאס ווייל דארף, פון נאמען דעם אנרו*ן אויסמיידן
באקווע נישט א אין אריינברענגען מיר עס פלעגט דארף פון נאמען דעם דערמאנען ביים
זיר געפינען ווס דערפער, אלע די פון דווקא אז געטראכט' זיך האב איך מצב. מען
דארף' דעמדאזיקן פון אפשטאמיקע אן זיין פונקט איר דארף  אוקראינע סאוויעטיש אין
בכלל איז דאס און דארף א פון נאמען אזא נישטא בכלל איז אפשר און זשידקאוויטשי,
"זשידקאוויטשי" נאמען חנט ארויסרעדן שטענדיק איד פלעג פחד רוב פון טעות. א

ציין. די צווישן

פאר א געווען איז וועלכער מאן' מיין דערציילט מיר האט ארום. יארן אין (שעטער
און זשידקאוויטשי דארף דעם אדורכגעגאנגען זענען זיי אז בריגאדע' קאוופאקס אין טיזאן
זיי האבן דארט ווייל ביער"' אחזה "אש בור זיין א.ץ דארף דעם טאקע דערמאנט ער

. דייטשן) די מיט ;אמענשטויס צו א געהאט
און חברטע זייער געווארן בין און שיקסעם פיל מיט באפריינדעט אויר זיך האב איך

זיי. פון איינע ממש



יוליוס רוצח דער
דער אין געדינט האבן וואס אוקראינער' און דייטשן קומען אפט פלעגן שטוב אונדזער אין
זייערע בעת דארף דאם אדורכפארן פלעגן זיי ווען מאל, יעדעס פאליציי. אוקראינישער
איך פלעג איינמאל נישט סאלטיס. ביימ וויזיט א אפשטאטן זיי פלעגן יידן' אויף אנפאלן
מען וועלכע וועגן יידן' אויף אבלאוועס מאכן זיי אז זיר' בארימען שוצמענער די הערן
מיין האט באזונדערס וועלדער. די אין אויס זיד באהאלטן זיי אז איבערגעגעבן' זיי האט
אן יוליוס, דייטש א "חברותא'/ דערדאזיקער פון איינעם מיט באפריינדעט זיר "פעטער"
א געווען יוליוס דערדאזיקער איז דערציילט, האט מען ווי לויט געבוירענער. ארטיקער
באקומען זיי פון ער האט דייטשן די אנגעקומען זענען עם ווען טשעכן. די ביי משרת
אין מיל גרויםער א פון אנפירער אלם געווארן באשטימט און פאלווארק גרויסן א
בערעזאלופ. דארף צום נאנט געפונען זיך האט יוליוסן פון פאלווארק דער קאפאטשיווקע.
ווען באדינער. פיל מיט הויז פרעכטיק א אין משפחה זיין מיט געוווינט ער האט דארט
אריינגיין זיין נוהג זיך ער פלעגט מיל' דער צו קאפאטשיווקע קיין פארן פלעגט יוליוס
געהאט ליב זיי האבן ביידע כוסה א אים מיט מאכן און סאלטיס' דעם "פעטער"' מיין צו

טראפן. ביטערן דעם
די פארזייען צוטרעטן געדארפט האט מען פרילינג, דער דערנענטערט זיד םיהאט
אויר געפעלט. נישט האט ארבעט קיין אז פארשטענדלעך' און' גערטנעה און פעלדער
צוגרייטן זיך מען דארף טוב יום דעם צו פסחא. צום צוגרייטן זיר געדארפט מען האט
פלייש, עסן צו פארבאטן םיאיז ה. ד. זיי' פאסטן חדשימ צורי : פריער חדשים פאר א
פאר באקט מען און חזיר א קוילעט מען פסחא. צו מען גרייט אלץ אייער. און פוטער
אייער. פיל און ווורשט פלייש' מיט קוישן צו גרייטן זיי געבעקם. פסחדיקע שידענע
א אין גלח פארן זיך זיין "מתוודה" כדי קלויסטער, אין קויש זיין מיט גייט יעדער
פארט דאן און קויש דעם וואםער" "הייליק מיט באשפריצט גלח דער צימער. באזונדער
פלעגט איינער נישט עסן. אן מען הייבט פאסטן צווייחדשימדיקן א נאד הייט. א מען

פרעסן. פיל צו פון דאקטער צום אנקומען מוזן
אדורך מען גייט אזוי ווי געטראכט, בלויז און שלאפן נישט איר פלעג נעכט גאנצע
גוט זיך פלעג איך אויפפירונג. מיין מיט חשד א ארויסרופן נישט כדי צערעמאניאל' דעם
אבסערווירן' געקענט נישט האב איך אבער אויף' זיר פירן קריסטן די אזוי ווי צוקוקן
אויף זיר פירן זיי אזוי ווי און "ווידוי", זייער בעת גלח דעט זאגן זיי וואס זיר' פארשטייט

גלח. ביים צימער אין

זיין מתוודה זיד גלח צום גיי איך
קאפ מיין באדעקט האט ער גלח. פארן איבערגעצלמט זיף האב איך געקומען. איז ריי מיין
: געזאגט האט גלח דער ליפן. די צווישן געמורמלט עפעס האב איך טיכל. א עפעס מיט

זינד". דיינע פאר זיין מוחל דיר וועט גאט מיינע' "טאכטער
זיר זיין מתוודה פון צערעמאניאל שרעקלעכער דער געענדיקט זיר האט אזוי

גלח. פארן
גערופן זיר האט וואס קאלאניע, טשעכישע א געווען איז באשאווא דארף נעבן
קאלאניע טשעכישער דער אין אז רמז, א געבן שטענדיק פלעגט "פעטער" מיין אוזשאווא.
און אוליאנעק דערפער דערבייאיקע די אין געוווינט האבן וואס יידן' אויס זיר באחאלטן
די מיט געגרענעצט זיף האבן וואס פעלדער' געהאט האט "פעטער" דער בערעזאלופ.
האבן זיי און ערד גוטע געווען איז דאס אוזשאווא. דארף פון טשעך א פין פעלדער
קארטאפל. דארט פארזייען און גארטן א אין ערד דער פון טייל א פארוואנדלען באשלאסן

ייד א זיד איד
טשער' דער אז "מומען", דער סוד א פארטרויט און "פעטער" דער קומט איינמאל
פון משפחה יידישע א אייס באהאלט גארטן' דער זיר ס'גרענעצט באדן וועמענס מיט
דידאזיקע זען מוז איך אז באשלאסן. איך האב דערהערט דאס האב איר ווען אוליאניק.
צייט, לענגערע א ללוין ייד קיין געזען גישט דאך האב איך פרייז. יעדן פאר משפחה
יידן, אלע אז און לעבט, וואס איינציקע די בין איך אז געמיינט, איך האב בכלל און



עס אז איך, הער אט און נישט. שוין לעבט ייד קיין און אומגעקומען, זענען מיר, חוץ
אמת. זאגט "פעטער" דער אז זיכער, געווען בין איד משפחה. יידישע א נאד לעבט
גאנץ א געווען איז ער יידןפיינט. פארביסענער קיין געווען נישט ער איז פאקטיש
דעריבער געגנט. דער אין געקענט אים מען האט אזעלכער אלס און מענטש ליבעראלער
משפחה, יידישע די אויס באהאלט וואס אליין, טשעך דער אפילו אז געמיינט' איד האב

דערציילט. אים דאס האט

זיר און משפחה יידישע די נאכשפיאנירן ציל הייליקן א פאר געשטעלט זיר האב איד
זיר גרענעצט וואס גארטן, אין ארבעטן גיין אנגעהויבן כיהאב די. פון עמעצן מיט טרעפן
ארבעטן איר פלעג טעג גאנצע און ארבעט דער צו גיין איך פלעג פרי גאנץ טשעך מיטן

דער אין זיר געפינען וואס מענטשן' די פון באוועגונג יעדע אבסערווירן און פלייסיק

אז געהאפט, און שטוב טשעכס דעם פון אראפגעלאזט נישט אויגן מיינע כיהאב געגנט.
באפריינדעט שטארק זיר איך האב אויר פנים. יידיש א באמערקן סוףכלסוף כיוועל
וואסער. מיט אנטרינקען זיר איר צו אריינגיין איד פלעג ספעציעל פרוי. טשעכס דעם מיט

מיין גארטן. דעם באארבעטן ביים פלייסיק זייער ארבעט איד ווי באיוונדערן פלעגט זי
איר מיט בארימען זיר פלעגט און ארבעט מיין פון צופרידן זייער געווען איז "מומע"

ארבעט מיין צוליב גארטן. אין שוין זי ארבעט נאה שלאפן אלע ווען וואס פלימעניצע,
א איז דאם און ארבעטערין פלייסיקע אלס שם גוטן א באקומען איך האב גארטן אין
עס אז ווייט, אזוי דערגרייכט האט שם גוטער מיין טאכטער. דארפישע א פאר לויב

נישט "מומע" מיין האט מזל צום אבער חתנים. מיט שדכנים מיר צו קומען פלעגן

הויז. איר פארלאזן און האבן חתונה כ'זאל אז געוואלט,

יידן מיט באגעגעניש ערשטע די

אין טשעכין דער צו אריינגיין פרוי א באמערקט איר האב אומדערווארט, גאנץ איינמאל,
אבםערווירט האב איך פרוי. יידישע א זיין מוז דאס אז איבערצייגט, געווען בין איך הויז.

אז פארשטאנען, כ'האב ארויס. נישט גייט זי צי און הויז אין פארבלייבט פרוי די צי
קומט ביינאכט בלויז און פלאץ געוויסן א אין טאג גאנצן א זיר געפינט פתי דידאזיקע

טשעכין. דער צו נעכטיקן זי

גארטן אין אויסרייד געוויסן א מיט גיין ווידער מוז איד אז באשלאסן, האב איך
ווידער קומט פרוי דידאזיקע צי זען' און נעכטן, ווי צייט זעלבער דער איו פארנאכט,
פארנאכט אריינגיין פרוי זעלבע די ווידער דערזע איד טשעכין. דער צו אריין פארנאכט

ריכטיקער. א איז פארדאכט מיין אז זיכער, געווען איר בין איצט הויז. אין טשעכין דער צו

פרוי. דער אנטקעגן ארויס איר בין הארץציטערניש גרויס מיט און אויפגערעגטע אן

זי האב איר ווען ווייזן. צו עפעס איר כדי גארטן, אין אוקראיניש אויף גערופן זי כיהאב
יידישע א איז דאס אז געווען, נישט ספק קיין שוין מיר ביי איז נאענט דער פון דערזען

פרוי.

! אוליאניק פון שאר רחל געווען איז דאס יא,

צום געווארן צוגעשמידט ממש איז זי יידיש. איר צו רעדן צו אנגעהויבן האב איד
א עפעס זייט, מיין פון פראוואקאציע א איז דאס אז געמיינט' צוערשט האט זי פלאץ.

איר אויר אז איבערצייגט, זיר האט זי ווען אבער איז. זי ווער דערוויסן זיר כדי "טריק'/
גרויסע. א זייער געווען אויפרעגונג אונדזער איז  יידישע א בין

אויפמערקזאם שטענדיק איר האט טשעכין די אז דערציילט, מיר האט שאר רחל
און גארטן אין ווידער שוין זיר געפינט טאכטער אדאפטירטע סאלטיסעם דעם אז געמאכט,

וואס טאכטער, סאלטיסעס דעם אין אריין איז פלייס מאדנער א עפעס אז געמיינט, האט זי
שטוב. פון ארויס נישט מען קען איר צוליב און גארטן אין זי ארבעט פרי גאנץ פון שוין
די ביי זיר באהאלטן יצחק, א1ץ יאנקעלע זין, 2 אירע אז דערציילט, אויר מיר האט רחל

טשעכן.

נאד אז וויסנדיק, בארואיקט, זיר האב איר געווארן. לייכטער מיר איז אן דאן פון
וואס טאכטער, יידישע איינציקע די נישט בין איד אז און סביבה דער אין לעבן יידן

לעבן. ביים געבליבן איז



אפילו האב איך מאל. פאר א נאד שאר רחל מיט באגעגנט זיר איך האב אן דאן פון
"וויטיא". גערופן דאן האט מען וועלכן יצחק' זון איר געזען

פראנטן צוויי צתישן
אוקראינער. די און דייטשן די צווישן באציאונגען די פארערגערט זין האבן 1943 זומער
: גערופן זיר האבן רואס באנדעם, באוואפנטע ארגאניזירן אנגעהויבן האין אוקראינער די
שוצמענער, אלע אנפירער. זייערע פון נעמען די אויף באנדעראווצעס, אדער בולבאווצעם
מיט אנטלאפן זענען דייטשן, די ביי געדינט האבן וועלכע פאליציאנטן, אוקראינישע די
האבן זיי אוקראינערבאנדעס. נאציאנאליסטישע די צו צוגעשטאנען און געווער זייער
גרויסער א ארגאניזירט זיר ס'האט יוגנט. אוקראינישער דער פון פיל אריינגענומען
ציל זייער סאוויעטן. די קעגן און דייטשן די קעגן געקעמפט האט וואס כוח, אוקראינישער

אוקראינע. אומאפהענגיקע אן אויפשטעלן געווען איז
גע זיר זיי האבן פאראטן, זיי האבן אוקראינער די אז געזען, האבן דייטשן די ווען
זיי פון און געווער זיי געגעבן באפעלקערונג, פוילישער ארטיקער דער צו ווענדעט
ם'האט באנדעס. אוקראינישע די מיט שלאגן זיר זאל וואס זשאנדארמעריע, א ארגאניזירט
די אויף אנפאלן פלעגן באנדעם אוקראינישע די תוהוובוהו. גרויסער א אנגהויבן זיך
גאנצע אויסהרגענען פלעגן אוקראינער די העק. און מעסערס מיט מארדן זיי פאליאקן,
דאס געטאן האבן ווידער. פאליאקן, די הייזער. זייערע פארברענען און משפחות פוילישע
אויסשעכטן און דערפער אוקראינישע די אין אריינרייסן זיר זיי פלעגן ביינאכט : זעלבע
אז מצב, א געשאפן זיר האט אזוי הייזער. זייערע רויר מיטן לאזן און משפחות גאנצע
מיטנעמענדיק משפחות, זייערע מיט אנטלויפן געצווונגען געווען זענען אוקראינער די
און וועגענער די אויף אנלאדן געלאזט זיר ס'האט וואס אלץ און בהמות פערה זייערע
זיר האט וואס מצב, דעם פון צופרידן געווען זיר ביי בין איר וואלד. אין אנטלויפן
איר האב באזונדערס צווייטע. די איינע אוים זיר הרגענען יידךשונאים די : געשאפן
די צווישן געפונען אליין זיר איר האב אזוי און אוקראינער. די פון נעמען נקמה דערלעבט
ארקראינערין. אלס נאר יידישע, אלם נישט מאל דאם אבער וואלד' אין אויםבאהאלטענע

אזוי ווי דערפער, די ברענען עס ווי זען מיר פלעגן וואלד' אין זיצן פלעגן מיר ווען
וואך אין מאל צוויי הייזער. אוקראינישע מער און מער אלץ ארום נעמט פייער דאס
זיר און פארבליבן נאר ס'איז וואס זען, דארף אין אריינגיין אוקראינער יונגע פלעגן

שפייז. מיט באזארגן
ווי יוליוס. דייטש דעם באגעגנט איד האב קארטאפל, ברענגען גייענדיק מאל' איין
אלס געווארן. לגדולה עולה דייטשן די ביי ער איז דערציילט, פריער שוין האב איך
געפרעגט, און דערקענט מיד האט ער אפגעשטעלט. זיך ער האט "פעטער" מיין פון פריינט

: צוגערעדט מיר ער האט דרךאגב און "פעטער" מיין ביי זיר הערט עס וואס
ביי ארבעטן וועםטו מיר' צו קום t וואלד אין זקנים די מיט דארט זיצטו וואס "נינקא,

ארבעט". דער צו שיקסע א טאקע זרד איד מיר.
הארצן אין "פעטער". מיין מיט באראטן זיר מוז איד אז געענטפערט' איט האב איד
וואס טאקע ווייל אויסוועג, פרעכטיקער א זיין דאס וועט מיר פאר אז געטראכט, איר האב
אין גיין דאם אויך אוקראינער. די מיט אויסבאהאלטן זיר און וואלד אין זיצן איד וועל

יידישע. אלס אי אוקראינערין, אלס אי געפערלער' זייער געווען איז דארף
סוף דער אז געשפירט, שוין מען האט פראנטן די אויף לאגע געשאפענער דער אין
מיר זיר ס7האט דערשלאגן. ווערט חיה נאצישע די אז זיר' דערנענטערט מלחמה דער פון
זיכערםטער און בעםטער דער איז לעבן, בלייבן צו כדי מצב' מיין ביי אז אויסגעדאכט,

יוליוסן. ביי מיר פאר פלאץ
באגעגעניש מיין וועגן "מומעך מיין דערציילט איך האב וואלד אין זיר אומקערנדיק
איר זאל איך אז הסכמה, איר געבן צו געאיילט נישט זיך האט נאטירלעך, זי, יוליוסן. מיט
אריבערגיין זאל איך אזר ווי פלאנירן, אנגעהויבן איך האב זיך ביי אבער פארלאזן,

יוליוסן. צו
ביי געפונען זיר האב איר וואס צייט' גאנצער דער פאר אז באצייכענען, מוז איך
אים האט לאגיק פויערישע זיין קורניעי. באזוכט איינמאל מיר האט "פעטער"' מיין



מיד האט ער אז מיינען, נישט זאלן זיי כדי באזוכן, מיך מוז ער אז אונטערגעזאגט,
זייער זיר האב איך מיד. מיט נישט זיר אינטערעסירט ער אז און פארלאזט אינגאנצן
האט צוריק, וועג אין באגלייט אים האב איך ווען דערזען. אים האב איך ווען דערפרייט
פארגעשטעלט. זיך האט ער ווי בעסער גוט, זייער ראל די שפיל איך אז געזאגט, מיר ער
פון צופרידן זייער זענען "מומע" און "פעטער" מיין אז דערציילט, מיר ער האט דערביי
מיר פאר האט ער וואס אלץ, פאר געדאנקט אים האב איך צעשיידט. זיך האבן מיר מיר.

געזען. נישט שוין קורניעין איך האב מער גוטם. פיל געווונטשן אים און געטאן

יוליוס רוצח דעם ביי

איז ער פערד. א אויף רייטנדיק יוליוסן יאגעגנט איך האב גאכדעם טעג אייניקע
פעלדער זיינע פון קארטאפל אויםגראבן זאלן זיי כדי שיקסעס' צונויפקלייבן געפארן
צונויפגעקליבן האט ער . הענט) די מיט געגראבן קארטאפל די מען האט צייטן יענע (אין
צווישן צעזייט זענען קארטאפל די זיי. צווישן געווען בין איך און דארף פון שיקסעס 20
דעם אפרייניקן דארפן ארבעטערינס 20 אלע און בייטן 2 נעמט ארבעטערין יעדע בייטן.
מאכט און שלעכט ארבעט איינע אויב אויסגעמאסטן. ווי גלייך קארטאפן די פון שטח
גרופע, דער פון ארבעטערינם איבעריקע די פון אפ זי שטייט  שנעל גענוג נישט עס
צייט דער פאר ווייל באאומרוא,יקט, נישט מיר האט דאס פארויס. דערווייל גייען וועלכע

קארטאפל. גראבן פון טעכניק די אויסגעלערנט שוין זיך איך האב
אימי צו ארבעטערינס אלע צונויפגעקליבן יוליוס האט ארבעטסטאג פון סוף צום
יוליוס אוונטברויט. צוט טוב כל מיט טישן געגרייט דרויסן אין האט ער פאלווארק. אץ
מיר האט ער ארבעט. אויף אים ביי בלייבן פארגעלייגט און מיר צו צוגעגאנגען איז
און געבוירן אטאט דארף זי אז מאן, איר מיט ארבעט וואס דינסט, א אויף אנגעוויזן
מיט הסכמה. מיין געגעבן אים האב איך ארבעטערין. אן שנעל און נויטיק זייער דארף ער
ביי געבליבן בין איך אז "פעטער'/ מיין איבערגעגעבן איך האב שיקסעם די פון איינער

זונטיק. נאנטסטן זיין ערשט איך וועל זיי ביי און ארבעט אויף יוליוסן
צו געגעבן אים און "פעטער" צומ געקומען איר בין ארום טעג עטלעכע אין
אין ארבעט קיין נישטא איז סייוויסיי און ווינטער דער זיך ם'דערנענטערט אז פארשטיין,
פרילינג. ביז יוליוסן ביי ארבעטן זאל איד אז בעסער, איז דאריבער סעזאך/ "טויטן דעם
אויף ארבעטן די אנהויבן פרילינג אין זיר סיוועט ווען און געלט אביסל פארדינען וועל איד

היים. א צוריקקערן זיר איך וועל פעלדער, די
מיט פרוי א געהאט האט ער יוליוסן. ביי ארבעט אויף אנגאזשירט זיר איך האב אזוי
איז זי לוצק. ביי קאלאניע טשעכישע א פון טשעכין א געווען איז פרוי זיין קינדער. 2
געהאט און ווירטין גרויסע א געווען איז זי קרענקלעכע. א אבער פרוי' פיימנ א געווען

דינסטן. און משרתים פון פערסאנאל גאנצן א רשות איר אין
דא, שטוב. די אויפרוימען און בהמות די מעלקן פון באשטאנען איז ארבעט מיין
שווערע די ווייל "מומעך, מיין ביי ווי לייכטער פיל געווען ארבעט די איז יוליוסן, ביי
האט פרוי יוליוסעס שטוב. דער אויסער דרויסן, אין מענער די אויםפירן פלעגן ארבעטן
בלויז באשעפטיקט מיד זי האט סוף צום מיר. צו באצויגן פריינטלעך און גוט זייער זיך
ערשטער דער פון רשע א ממש געווען איז יוליום' ער, דאקעגן קינדער. קליינע אירע מיט
דערוווסט, זיר איך האב שפעטער דייטשן. מיט פול געווען שטענדיק איז הויז זיין מדרגה.
געהאט האבן אכזר, גרויםער א בערעזאלופ, פון קאמענדאנט מיטן צוזאמען יוליוס, אז
געטראכט, איך האב איינמאל נישט סביבה. דער פון יידן די אויסמארדן אין חלק גרויסן א
בין איך שלאנגעךנעסט פארא וואט אין נעכט, די אין געלעגער מיין אויף ליגנדיק

אריינגעפאלן.
אפערירן געדארפט איר מיהאט און געווארן קראנק פרוי יוליוסעס איז צווישנצייט אין
מיליטערישן אין גענומען איר האט מען און שווערע א געווען איז אפעראציע די קאפ. אין
מפלות דייטשישע די וועגן ידיעות די ווינטער1943. דאם איז געווען ראוונע. אין שפיטאל
פון שיסן דאס געהערט שוין האט מען אונדז. צו אויר דערגאנגען זענען פראנטן די אויף

ארטילעריע. רוסישער דער
איר צו מיד, אויר און קינדער' די נעמען געקומען איז מוטער באלעבאסטעס די



געלאזן זיר האבן מיו און וואגן און פערד צוגעגרייט האט יוליוס קניאהינקי. דארף אין
איך ארמיי. דייטלישע אפטרעטנדיקע די געזען מיר האבן שאםייען די אויף וועג. אין
זיר געפינען ראוונע אין אז זיך, צווישן רעדו שוויגער זיין מיט יוליוס ווי געהערט האב
מיטן אין שפעטער, סטיר. טייר ביי0 זיר געפינט ארמיי תיטע די אז און רוסן די שוין
די קניאהינקי. אין מיליטערטיילן רוסישע די געזען שוין מען האט ,1943 דעצעמבער
אז געשריבן, האבן זיי ווו פלוגבלעטלעך עראפלאנען פון אראפגעווארפן האבן דייטשן
די "פארנארך צו כדי אויר און קרבנות איינצושפארן כדי אפ טרעט ארמיי דייטשע די

מערבשטחים. די אין טיף ארמיי רויטע
דערפער. פיל אין מיליטער סאוויעטיש געזען שוין מען האט שפעטער וראך א אין
פונדעסטוועגן אבער מפלה. דייטשע די זעענדיק פרייה מיט פול געווען איז הארץ מיין
בין איר אז און צעשלאגן שוין איז חיה נאצישע די אז געגלויבט, נישט נאד זיר האט

קינד. יידיש אלם שרעקן נישט מער שוין זיר דארף און פריי' פאקטיש שוין

צוריק קומען ךייטשן די
צוריקגעקערט זיר האבן לוצק, קיין געפארן זענען וועלכע קניאהינקי' פון טשעכן די
האב איר גאסן. די אין יידן אייניקע באגעגנט לוצק אין האבן זיי אז דערציילט' און
איר וועל אפשר לוצק, קיין אוועקפארן און פלאץ מיין פארלאזן פלאנירן אנגעהויבן
אדורד איז אזוי צוזאמען. פרייען קענען זיר מ'זאל וועלכן מים ייה א באגעגענען דארטן
רוסן די האבן סילוועסטערנאכט, דער אין ,1943 דעצעמבער 31סטן דעם ריאד א נאר
מיט נאטירלעך, זיר, פרייענדיק זיין' צו באדארף עס ווי בראנפן, מיט אנגעטרונקען זיר
אנגע און געלעגנהייט גינסטיקע די אויסגענוצט האבן דייטשן די מפלה. דייטשער דער
פון קרבנות פיל געפאלן ם'זענען ארמיי. רויטער דער קעגן אטאקע שטארקע א הויבן
אזוי סטיר' זייט צווייטער דער אויף רוסן די אפשטויסן באוויזן האבן דייטשן די רוסן. די
הערשאפט. דייטשער דער אונטער ווידער שוין זיר מיר געפינען 1944 יאנואר 1טן דעם אז
סעודה גרויסע א געמאכט יוליוס האט שמחה' מלא זייענדיק נצחון, דייטשן דעם לכבוד
צוריק ברענגען באשלאסן האט ער אפיצירן. דייטשע שטוב אין זיר צו איינגעלאדן און
בארימעריי גרויס מיט צוגרייטן. אלץ זאל איר אז געבעטן, ער האט מיר קינדער. זיינע

: אויסגערופן ער האט
איז סאוויעטן די פון אריינקום דעם דערמעגלעכן דאס אז געזאגט, אייר האב "איר
קעסל א אין רוסן די ארייננארן כדי געבעלס' גאון דעם פון טריק פאליטישער א געווען

"\ דערגיין נאד וועלן דייטשן די וואנען ביז זען נאד וועט איר אומברענגען. זיי און
אנגעהויבן זיר האט אלץ און פאלווארק אין יוליוסן צו צוריקגעקערט זיר האבן מיר
געווען איז פראנט דער ווייל דייטשן' מיט פול געווען איז סביבה גאנצע די פריער. ווי
איין פון פראנטליניע. די געווען פאקטיש איז סטיר טייר דער אונדז. פון נאענט זייער
באפרייט געווען שוין זענען סביבה דער מיט צוזאמען לוצק  רוסן די זיר געפונען זייט
איך פארוואס פארווורפן' געמאכט אליין זיך האב איד דייטשן. די זיצן אונדז ביי און 
געקענט איצט שוין יראלט איד סטיר. ברעג צווייטן דעם אויף רוסן די צו אריבער נישט בין
געטראכט, האב איר אז שנעל, אזוי אנטוויקלט זיר האבן געשעענישן די באפרייטע. א זיין
זענען איצט און םאוויעטן די געווען שוין זענען דא : חלום מאדנער א עפעס איז עם אז

נישטא. זיי
איד וואט איבערלעבענישן, מיינע שילדערן און איבערצוגעבן מסוגל נישט בין איך
צווישן געפונען ווידער זיר האב איך וואט וואכן' 10 די פון משר אין אדורכגעמאכט האב
מיינע מיט האב און גאולה דער צו נאנט אזוי געווען שוין דאר בין איך דייטשן. די
אן דערציילן איך וויל געלעגנהייט דער ביי באפרייאונג. די ארויסגעלאזן הענט אייגענע
מיט ם'האט וואט צופאל, א צוליב לעבן מיטן באצאלן געקענט האב איד אזוי ווי עפיזאד,

: פאסירט מיר

לעבנסגעפאר איו ביו איך
מיט צוזאמען קניאהינקי קאלאניע טשעכישער דער אין געפונען זיר האב איר בעת
באוויזן דאו זיר ס'האבן רוסן. די געווען דארט שוין זענען קינדער זיינע און יוליוסן
זי'ל שאר רחל אויך זיי צווישן און געווארן, באפרייט זענען וועלכע יידן, עטלעכע



זוכן מיך פאלווארק אין יוליוםן צו געקומען איז שאר רחל ישראל). אין (געשטארבן
צוזאמען זיר געפין איך אז געענטפערט, מיהאט נינקא. זיך געפינט עס ווו געפרעגט, און
באקאנטער א צו געגאנגען רחל איז שפעטער קניאהינקא. אין קינדער יוליוסעס מיט
איז .נאמען איר פאלווארק. אייגענעם אן געהאט האט וועלכע בערעזאלופ, אין פרוי
בין איך אז ארויסגערעדט, זיך שאר רחל האט קריסטין דאזיקער דער ביי באראנקאווא.
קאלאניע טשעכישער דער פון צוריקגעקערט זיר האבן מיר ווען שפעטער' יידישקע. א
איז ער וועמען מיט באראנקאווא,, די אט באזוכט יוליוס האט יוליוסן' צו קניאהינקי
א בין איך אז דערציילט, אים האט באראנקאווא און באפריינדעט, גוט זייער געווען

יידישקע.
מיטאג. צו טיש דעם גרייט איך בעת אהיים זונטיק צוריקגעקערט זיך האט יוליוס
באלעבאטים די טיש, צום זיר זעצן אלע אז יוליוסן, ביי מנהג א געווען איז זונטיקן די אין

: אפגערופן יוליוס זיר האט פלוצלינג משרתים. די מיט
זי א.ון באראנקאווא פון אום איצט זיר קער איד ? וויץ שיינעם א הערן ווילט "איר
יידישע א געווען איר ביי איז אריין דארט זענען סאוויעטן די בעת אז מיר דערציילט

יידישקע. א גאר איז נינקא אונדזער אז דערציילט, איר און אוליאניק פון פרוי
געוואלט' נישט האב איד קיר אין זיר איומגעקערט און אויפגעשטעלט זיר האב איך
האבן ווערטער די וואם איינדרוק גוואלדיקן דעם פנים מיין אויף באמערקן זאל מען אז
קיר פון ברענגען עפעס גיי איר אז אנשטעל, דעם געמאכט האב איד געמאכט. מיר אויף

: געזאגט איר האב יוליוסן צו געלעכטער. הילכיקן א מיט אויסגעשאסן כ'האב און
יידישקע א צייט לענגערע א שוין זיר געפינט דיר ביי יוליוס, הער זעסט, "דו

דעם". פון נישט ווייסט דו און
: אנוועזנהייט אלעמענם אין אפגערופן זיר האט יוליוס

יידישקע א געפונען זיר וואלט מיר ביי ווען אנדערש. נישט משוגע, איז פרוי "די
דארף וואס איז. זי ווער דערקענט באלד ארבעט איר לויט איך וואלט טעג, פאר א
איך פרעג נו, פעטער. א אירער דאו איז באשאווא פון סאלטיס דער  בעסער מען

ך" משוגע נישט פרוי די איז : אייר
: צוגעגעבן יוליוס האט פארווורף שווערן אזא פאר בארעכטיקן צו אליין זיר כדי און
טארטשיניוקס דערמארדן באפוילן אליין דאך האב איך ? יידישקע א האלטן ויעל "איד
געווען איז זי ווייל דערהרגענען, זי זאל אנדערער אן אז באפוילן, האב איך טאכטער.
פון רימער אלטן דעם אבער טאן. געקענט נישט דאס האב אליין איך און שיינע, א זייער
צורעבט געענדיקט מיר ביי האט ער ווי דעם נאך דערמארדעט, אליין איך האב ראזשישטש
ביינער זיינע דערמארדעט. אים איד האב הענט אייגענע מיינע מיט געשפאנען. אלע מאכן

קלינע". מיין הינטער ארום זיר וואלגערן
געפונען זיר האב איך מצב א פאר וואס און פארצושטעלן לייכט זיר איז דאנען פון
באוויזן האב איך וועמען און אריינגעפאלן בין איד הענט רוצחישע וועלכע אין און

צייט. לענגערע א אפנארן
פון אפשטאמיקע די צו זיך איך ווענדע דערציילונג מיין פון שורות דאזיקע די (פון
מוזן מיר : פאמיליע זיין און רימער אלטן דעם געקענט זיכער האבן זיי ראזשישטש,
הענט די פון אומגעקומען זענען וואס קדושים, אלע די צווישן נאמען זיין פאראייביקן

רוצחים). נאצישע די פון

הערשאפט דייטשער דער פון טעג לעצטע די
שווערע געפירט זיך האבן ,1944 מערץ העלפט ביז 1944 יאנואר פון ווינטער, גאנצן דעם
סטיר דע.ם איבערשווימען געפרוווט האבן רוסן די רוסן. די און דייטשן די צווישן קאמפן
לעצטע דאס זיי ביי געווען איז דאס כוחות. ריזיקע קאנצענטרירט דא האבן דייטשן די און
אין געברענט האבן וועלדער די : געברענט האט סביבה דער אין אלץ רעטונגסברעט.
קאנצענטרירט זיך האבן וועלדער די אין ווייל באשיסונגען, סאוויעטישע די פון רעזולטאט
אונטערגע זיי האבן דייטשן די ווייל געברענט, האבן דערפער די ; כוחות דייטשע די
ווולקאן א נאד ווי געווען איז געגנט גאנצע די געגנט. דער פון אפטרעטן בעתן צונדן

דייטשן. די פון טעג לעצטע די זענען דאס אז געזען, שוין האב איר אויםברוך.



קומען רוסן די
נישט אפילו האט יוליוס אז פלוצלינג, אווי רוסן די אריק ווידער זענען 1944 מערץ סוף
אנטלויפן באוויזן ער האט שוועריקייטן גרויסע מיט דייטשלאנה קיין אנטלויפן באוויזן
איך, טשעכן. געורען זענען וועלכע משפחה' פרויס דער צו צוריק קינדער זיינע מיט
זיך האט הויז יוליוסעס אין פלאץ. אויפן פארבליבן זענען משרתים, אלע מיט צוזאמען
דער ביי געווארט. נישט לאנג שוין איך האב איצט פראנט. פון הויפטשטאב דער באזעצט
קיין יידן. אפצוגעפינען ציל מיטן ראזשישטש קיין אוועק איר בין געלעגנהייט ערשטער
און גייט מען וווהין געוויסט נישט האב איך צופוס. געגאנגען איך בין ראזשישטש
פלוצלינג און ראזשישטש פון גאסן די איבער ארומגעדרייט אזוי זיר האב איך זוכן. צו ווו
געווען בין איך יינגעלע. א עפעס גייט הויפטגאס דער אנטקעגן באמערקט איך האב
ביידע יענקעלע. גון, אנשל פון ברודער קלענערער דער געווען איז דאס אז איבערגייצט'

לעבן. געבליבן זענען ברידער

אפגעראטעוועטע אייניקע געוווינט סיהאבן ווו הויז, א אין אוועקגעפירט מיד האט ער
זיר האט דארט קינדער. 2 אירע מיט שאר רחל געטראפן אויך איך האב דארט יידן.
און רויטער צבי מאנק, יוסף טעכטעה צוויי אירע מיט טארטשיניוק פרוי די געפונען אויך
די פון העלפט לעב. איד זמן כל פארגעסן נישט איך וועל באגעגעניש די בייטש. שלמה
איינגעוויקלט געלעגן זענען זיי טיפוס. אויף קראנק געווען זענען יידן אפגעראטעוועטע
א יוליוסן ביי געפונען זיר האב איך אז דערציילט, זיי האב איך ווען קאלדרעס. אין
קאמענדאנט מיטן צוזאמען יוליום ווייל געגלייבט' נישט דאס זיי האבן צייט, לענגערע
אנגעווארפן האבן און מערדער געפערלעכע אלס באקאנט געווען זענען בערעזאלופ פון

סביבה. גאנצער דער פון יידן די אויף פחד א

הויכן א צו געווענדעט זיר און פאלווארק יוליוםעס צו צוריקגעקערט זיר האב איך
דא האב איך אז דערציילט, אים און געוווינט דארט האט וועלכער אפיציה סאוויעטישן
געהערן וועלכע זאכן' אייניקע נעמען איך וויל איצט געהאלט. אן יאר צוויי געארבעט

מיר. צו
ווילסט'*. דו וואט "נעם

כדי פורן, 2 דארף איך און ראזשישטש אין וווין איד אז דערציילט' אים האב איד
אן אויסשרייבן מיר זאל ער געבעטן, אים איך האב אויך זאכן. מיינע אוועקצופירן
זאכן, די אוועקנעמען מיר ביי רעכט דאס נישט האט קיינער אז דאקומענט' אפיציעלן

זאכן. גערויבטע פיר איך אז זיין, חושד וועלן סאלדאטן סאוויעטישע ווען פאל אין
אלץ, אויסגערעכנט זייטן ביידע אויף און פאפיר א אויסגעפילט האט אפיציר דער
קארן, זעק 2 בהמה, דער פאר פראוויאנט בהמה, א פון אנהויבנדיק מיר, צו ס'געהערט וואס
די אויף קאלדרעס. און קישנס עטלעכע פוטער' בוימל' מיט בלעך גרויפן, ווייץ, זעק 2
ראזשישטש. קיין געקומען בין דעם מיט און טוב כל פון אנגעלייגט איך האב וועגענער

שאריתהפליטה. קראנקע די העלפן געקענט האב איך וואס גליקלעך' געווען בין איך

האב באפרייאונג, דער נאך ראזשישטש אין געלעבט האב איד וואס וואכן' פאר די
געווען שוין איז פראנט דער ווען קינדער. אירע און שאר רחל מיט צוזאמען געוווינט איך
דא וועל איך אז געוווסט, האב איך טשעטווערטניע דארף אין אוועק איך בין ווייט' זייער
און ברודערקבר ציפ אוועק בין איך אומגעקומען. זענען אלע ווייל געפונען' נישט קיינעם
באדויערן צום געווירקט האט גערעכטיקייט די אזוי ווי פרט' א דערוווםט זיר איך האב דא

ריכטונג... פארקערטער דער אין

רעטער מיין פון סוף דער
זילבערפארב ישראל  יידן צוויי געווען זענען געטא אונדזער פון ליקווידאציע דער בעת
האבן און לעבן געבליבן זענען זיי גלעזער. אלס באשעפטיקט  לישטשער לייבל און
סיהאט וואס דערזען, האין זיי ווען שחיטה. דער נאד צומארגנס צוריקגעקערט זיר
אין אויסבאהאלטן. דארט זיר און וואלד אין אנטלאפן זיי זענען יידן' די מיט פאסירט
דער נאך באלד באגעגנט פיך האט וואם שטונדיסט, צוט אוועק זיי זענען וויגטערנאכט א

קאלדרע. זיין געגעבן מיר און פעלד אין שחיטה



אוקראינער דעם רעטער מיין באגעגנט שטונדיסט דער האט צייט געוויסער א נאד

דער זאטל. אונטערן קאלדרע זיין דערקענט האט און פערד, א אויף רייטנדיק קורגיעי,
מיר ביי האט און געהרגעט מיד האט קורניעי אז איבערצייגט' געווען איז שטונדיסט

אויםגעשטריקט געווען איז זי ווייל דערקענט, קאלדרע זיין האט ער קאלדרע. די צוגענומען
ישראל, און לייבל יידן' צוויי די דערציילט האט שטונדיסט דער שטאף. ספעציעלן א פון
וואס קאלדרע די אט געגעבן מיר און שחיטה דער נאך טאג א באגעגנט מיד האט ער אז

מיד האט קורניעי אז איבערצייגט, געווען איז ער קורניעי. ביי איצט זיר געפינט
ליקווידירט.

אימ און קורניעי צו אוועק ישראל מיט לייבל זענען געקומען זענען סאוויעטן די ווען

האט' קורניעי ? דערהרגעט מיך האט ער פארוואס און זיר, געפין איך ווו געפרעגט,
לעב. איד אז דערציילט' זיי האט ער באשולדיקונג. שווערע די אפגעלייקנט זיר' פארשטייט

דעם דערוויסן זיר מען וועט דאן מלחמה. דער פון סוף ביזן ווארטן געראטן זיי האט ער
אלע אז געטענהט, האבן זיי געגלויבט. נישט אים האבן זיי אז זיר, פארשטייט אמת.

בין איך און צוריקגעקערט, זיר און אפגעפונען שוין זיר האבן לעבןגעבליבענע
טויט. מיין אין שולדיק איז קורניעי' ער, און נישט לעב איד אז סימן, א איז דאס נישטא.

געווען שוין זענען זיי ווען ווייל אמת■, דעם געוווסט נישט זיר' פארשטייט האבן, זיי
רויטע די ביז מאכט, דייטשער דער אונטער געפונען אלץ נאד זיר איד האב באפרייט'

באפרייט איז עס ביז סטיר. פון זייט צווייטער דער אויף אריבערגעגאנגען איז ארמיי

במשך חודש. האלבן א מיט צוויי געדויערט נאד האט סביבה' די און ראזשישטש געווארן

טערא אויפגעהערט נישט לישטשער לייב און זילבערפארב ישראל האבן צייט דער אט
האט מען און .ד. .וו .ק נ דער צו אוועקגעשלעפט אים האבן זיי קורניעי. פויער דעם ריזירן

רעוויזיע. א געמאכט שטוב אין אים ביי

נישט, טאקע לעב איך אויב זיין, וועט וואס געטראכט, שרעק גרויס פון האט קורניעי
ווו געגנט, דער אין פראנט אויפן קאמפן די בעת אומקומען געקענט דאר האב איר ווייל

זיין טראץ זיך, ער האט אויסוועג, אנדער קיין האבנדיק נישט געפונען. זיר האב איד
אויף כדי ארמיי, סאוויעטישער דער אין זעלנער אלס געמאלדן פרייוויליק עלטער, שפעטן
האבן צייט יענער אין ארעסט. אן אויסמיידן און שטוב פון דערווייטערן זיר אופן אזא

דינסט געווען זענען וועלכע געגנט, דער פון איינוווינער פיל מאביליזירט סאוויעטן די
זענען סאך א ליניע. ערשטער דער אויף פראנט אויפן געשיקט מען האט זיי פון פיל פעיק.
נישט רעטער מיין שוין איד האב מער קורניעי. אויך זיי צווישן קאמפן, די אין געפאלן

געזען...


