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OSOBISTOŚCI MIASTECZKA
 

SUCHOWOLA – OSTATNIE POKOLENIA
Jeruchem Lewin1

1. Powstanie miasteczka
W półmroku tworzącego się świata, gdy uchodźcy narodu Izraela  

zdążali do Polski, rozpoczęła się historia także żydowskiej gminy w Su- 
chowoli, mieście położonym między Grodnem a Białymstokiem. Trudno  
ustalić czas powstania miasteczka, a początki żydowskiego osiedla toną  
w mrokach niepamięci. Nie wiemy kiedy pojawili się tu pierwsi Żydzi,  
kim byli i kto pierwszy sprawował w Suchowoli urząd rabina.

Nie posiadamy żadnego pinkasu żydowskiej gminy, żadnej kroniki  
ani dokumentu mówiącego o ludziach, którzy zapoczątkowali rozwój ży- 
dowskiego osiedla w Suchowoli (jedyne informacje czerpiemy z kroniki  
Komitetu Gminy Żydowskiej – „Pinkas Waad ha-Kehila” z lat dwudzie- 
stych XX w., którą ocalił sekretarz Komitetu Iser Smolar mieszkający  
dziś w Nowym Jorku). Ślady zapisków i pamięci przekazują sobie z ust  
do ust ci, którzy widzieli na starym cmentarzu żydowskim w Suchowoli  
macewy sprzed 800(?) lat.

Także stara drewniana synagoga, zbudowana w szczególnym histo- 
rycznym stylu, świadczy o wielowiekowym istnieniu żydowskiego osiedla  
w tym miasteczku. Możemy przypuszczać, że żydowscy mieszkańcy re- 
krutowali się spośród ludności bliższych i dalszych wsi, zmuszonej naj- 
widoczniej do opuszczenia swoich siedzib z powodu nacisku sąsiadów  

1 Jeruchem Lewin, białostoczanin, działacz „Cejrej-Cijon” i członek Komitetu Gmi- 
ny Żydowskiej w tym mieście. Współpracownik gazety „Undzer Leoben”. W okre- 
sie niemieckiej okupacji, w latach 1916–1918, mieszkał w Suchowoli, w miasteczku  
swojej matki, działał tu jako aktywista społeczny, założył związek „Cejrej-Cijon”,  
koła literackie, krzewił kulturę i wiedze i zaszczepiał umiłowanie Syjonu w ser- 
cach dzieci i młodzieży. W 1920 r. przeprowadził się do Kowna. Pracował w redak- 
cji „Jidysze Sztime” i był sekretarzem związku „Cejrej-Cijon” na Litwie. W 1921 r.  
wyemigrował do Ziemi Izraela. Krótki czas zajmował się nauczaniem. 22 lata prze- 
pracował w gazecie „Dawar”. (Przypis wydawcy oznaczony gwiazdką, na s. 19.).
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lub też wskutek restrykcji rządowych. Pamiątką i świadectwem tego są  
nazwiska mieszkańców Suchowoli, takie jak Chaim Dolestower (Dolisto- 
wer?), Szymon Brezewer (Brzozower?), Zejdke Koryciner itp. Nieliczne  
murowane domy, które pozostały w miasteczku, pochodzą prawdopodob- 
nie z okresu władzy pruskiej w Białymstoku i okolicy, w latach 1795–1807.  
Także pozostał murowany dom z wcześniejszego okresu.

2. Ludność i jej zajęcia
Podstawa gospodarki mieszkańców Suchowoli była taka sama, jak  

we wszystkich miasteczkach Litwy i Polski: pośredniczenie między wsią  
i miasteczkiem w handlu: zbożem, produktami żywnościowymi, skórami, 
galanterią i tkaninami.

Handel zbożem był dość rozgałęziony. Kupcy miasteczkowi kupowali  
zboże od okolicznych chłopów i sprzedawali do Rosji lub Niemiec. Do  
najbardziej znanych kupców zbożowych należeli bracia Moszka i Herszka 
Krucel, Lejba Krucel (Der Meler).

Produkty żywnościowe. Ten rodzaj zarobkowania był bardzo rozpow- 
szechniony, ponieważ ludzie zarabiali jedni na drugich, a także handlo- 
wali z okolicznymi rolnikami.

Skórami handlowali nieliczni w miasteczku. Powodziło im się dobrze.  
Sprowadzali skóry w Wołynia i z najbliższej okolicy a następnie prze- 
kazywali do wyprawy miejscowym garbarzom. Handel skórami uprawiali: 
Zalman Jafo, Chaim Lider, Szalom i Zeew Stoczyńscy, Chaim Golub i inni.

Garbarstwo. Tą gałęzią rzemiosła trudnili się głównie Tatarzy. Miesz- 
kali obok siebie w zaułku prowadzącym do rzeki Olszanki. Opuścili mia- 
steczko wraz z wycofaniem się Rosjan, w czasie pierwszej wojny światowej.  
Tatarzy mieli też ważny status w miasteczku: w czasach rosyjskiej władzy  
naczelnikiem miejscowej poczty był Tatar.

Sprzedażą galanterii i tkanin (manufakturą) zajmowało się kilka skle- 
pów. Ich klientami byli mieszkańcy wsi. Towar sprowadzano z Białegosto- 
ku i Warszawy. Żydzi trudnili się także innymi zajęciami jak: młynarstwo  
(w wiatrakach i młynach wodnych), karczmarstwo i inne. Rozwinięty był 
handel końmi. Odbywał się głównie na jarmarkach.

Rzemieślnicy, jak: piekarze, szewcy, krawcy, kowale, fryzjerzy utrzy- 
mywali się z pracy własnych rąk i zbierali swoje żniwo w dni targowe  
i na jarmarkach, kiedy napływali do miasteczka ludzie, poszukujący ta- 
kich usług.

 

KSIĘGA PAMIĘCI. ŻYDOWSKA HISTORIA SUCHOWOLI
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3. Jarmark
Dniem cotygodniowych targów był w Suchowoli czwartek. I w tym  

jednym dniu Żydzi zarabiali na pozostałe dni tygodnia. Oprócz tego od  
czasu do czasu odbywał się jarmark, który przypadał w dniu parafialnego  
święta. Plac rynkowy zapełniał się wieśniakami z okolicznych wsi, którzy  
tłumnie przybywali do miasteczka. Najpierw kierowali się do kościoła na 
nabożeństwo, a następnie na rynek, żeby pohandlować.

Dni targowe i jarmarki stanowiły źródło zysku i utrzymania dla  
mieszkańców miasteczka. Karczmy pełne były chłopów, pijących piwo  
miejscowej produkcji (z browaru Szklara), a także popijających miejsco- 
wy kwas, który wytwarzała Hania-Rachel Krucel i wspólnicy.

Bywało, że dni te zamieniały się w czas zamętu i prawdziwego do- 
pustu Bożego, tak że z trudem można było nad tym zapanować. Bliskość  
granicy ze Wschodnimi Prusami stworzyła bazę dla działalności prze- 
mytników. W potocznej mowie nazywano ten proceder „handlem indy- 
kami” (indykes).

Transport publiczny w Suchowoli nie należał do najwygodniejszych  
sposobów komunikacji. Miasteczko utrzymywało kontakty handlowe i kul- 
turalne z Grodnem, Białymstokiem, Sokółką i Goniądzem. Podróżowa-
no na furmankach, głównie w kierunku Białegostoku. Podróżni musieli  
znosić niemiłosierne trzęsienie i telepanie wozów, wolno toczących się  
po czymś, co trudno było nazwać drogą.

Jednak dwaj główni furmani reb Mosze Zak i Mosze bar Szmuel- 
-Icchak Grimczański (błogosławionej pamięci) umieli uprzyjemnić po- 
dróż. Pod względem charakteru i sposobu bycia jeden z nich reprezen- 
tował „halachiczny” typ Żyda, drugi zaś „hagadyczny”. Droga w nocnej  
porze dłużyła się i czasami musieli odpoczywać w samotnej karczmie  
„Wojtacha”, na rozstajach dróg. Furmanki przybywały do Białegostoku  
o oznaczonej porze, w poniedziałki i czwartki. Miejsce ich postoju znaj-
dowało się przy domu Racheli Matut (?) przy Gumiener gas. Można tam  
było wtedy zobaczyć poruszające widowisko: dawni mieszkańcy Sucho- 
woli, którzy przeprowadzili się do Białegostoku, przychodzili na to miej- 
sce, aby dowiedzieć się, co słychać w ich miasteczku i co się wydarzyło  
w ich rodzinnych domach.

W latach trzydziestych komunikacja została zmotoryzowana. Furman- 
ki zastąpiono autobusami i cały koloryt podróży konnymi zaprzęgami  
pozostał tylko we wspomnieniach.

OSOBISTOŚCI MIASTECZKA
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4. Wychowanie i kultura
Wśród mieszkańców miasteczka znalazło się kilku oświeconych Ży-

dów, czyli maskilów. Suchowola na tle okolicznych miasteczek wyróżnia-
ła się tym, że jej żydowska młodzież, chłopcy i dziewczęta, wyjeżdżali na  
nauki do innych ośrodków. Do grona pionierów należeli między innymi: 
Symcha i Chone Magidowie, Hercel Chaim Lider, Lipszyc, Nisan Sztuc, po-
łożne: Chajka Stoczyńska i Gruna Suchowolska, nauczycielka rosyjskiego 
Riwce Słonimska, i inni.

Byli też w Suchowoli znawcy Tory i uczeni jak: Gerszon Stoczyński,  
reb Kopel Magid i inni. Kilku z nich zdobyło sławę jako autorzy książek  
o nieprzemijającej wartości. Autorzy ci to: reb Mosze Buksenbojm, reb 
Jaakow Benjamin Jakimowski, autor dzieła „Ejn Jaakow” (Źródło Jaku- 
ba) – nowele  do traktatu talmudycznego „Berachot” (Warszawa 664 r./ 
1904 r.), i inni.

Rabinami byli wielcy uczeni swego pokolenia, sławni w świecie tal-
mudycznych mędrców. Należeli do nich między innymi: reb Abrahamczi  
Ajnhorn, reb Szabtaj Berlin, rabin reb Israel M. Wistinicz. Ostatnim rabi-
nem Suchowoli był reb Szlomo-Cwi Keler.

Także i pozostałe „duchowne osoby”, o pięknych typowych cechach  
wyglądu i charakteru, wyryły w pamięci mieszkańców miasteczka głęboki 
ślad. Byli nimi szocheci (rytualni rzeźnicy) Nuske Bura, Alter Mały i Szlo-
mo Amsterdamski, mędrzec o subtelnej duszy, odnoszący się do każdego  
człowieka uprzejmie i z szacunkiem.

Tradycją mieszkańców Suchowoli było kształcenie synów i córek  
w Torze i naukach świeckich jednocześnie. Wszyscy przyjmowali na sie- 
bie obowiązek nauczania Prawa Bożego i zakładali instytucje, z których  
ich dzieci czerpały światło i wiedzę. W czasie pierwszej wojny działały  
„chedery” – wśród nich chedery reformowane i dostosowane do ducha  
swoich czasów. W gronie mełamedów znaleźli się ludzie kompetentni, 
znawcy Biblii i komentarzy. Niejeden raz w środku wolnych dni świątecz-
nych, słychać było dyskusję między dwoma mełamedami, spierających się 
do upadłego o właściwe wyjaśnienie jakiejś kwestii talmudycznej z „Eben- 
-Ezer” czy też z dzieł rabina Malbima. Ich siła tkwiła w świętych pismach: 
Gemarze, Poskim i Tanachu. Godni wspomnienia są: reb Zelman, reb  
Mota, reb Jaakow Caban (Flaminer) i inni.

W okresie niemieckiej okupacji powiały nowe wiatry i w miasteczku  
zagnieździła się ideologia haskali, czyli żydowskiego oświecenia. Z ini- 
cjatywy miejscowych kręgów społecznych zakładano bezpłatne szkoły dla  
wszystkich dzieci. Językiem nauczania był jidysz. Jednak te instytucje nie  
działały długo, ponieważ władze niemieckie otwierały w tym czasie obo- 

KSIĘGA PAMIĘCI. ŻYDOWSKA HISTORIA SUCHOWOLI
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wiązkowe szkoły w każdym powiecie. Pewną pociechą był fakt, że nauczy- 
cielkami w tych szkołach były miejscowe dziewczęta: Bobcia córka Chaima  
Librenta, Rejzla córka reb Tewla Stoczyńskiego i Cirla Żółtok. Religii uczył  
reb Iser Smolar, który dodatkowo udzielał także uczniom lekcji z języka  
hebrajskiego.

W okresie pierwszej okupacji niemieckiej istniały w miasteczku koła, 
stanowiące oddziały centralnych organizacji w Białymstoku: „Grupes far 
jidysze literatur un geszichte” (Grupy żydowskiej literatury i historii”).  
Na tym polu szczególnie wyróżniała się piąta „grupa” dziewczęca.

Koła te działały na rzecz upowszechniania języka i kultury hebraj- 
skiej: wśród dziewcząt robiło to koło o nazwie „Ha-Szachar (Jutrzenka)”; 
wśród chłopców – „Ha-Techija” („Odrodzenie”), założone z inicjatywy  
nauczyciela Meira Bora.

Miasteczko było ożywione i przeniknięte kulturą, a młodzież przeja- 
wiała wielkie zainteresowanie działalnością na tym polu.

Biblioteka została założona przed około pięćdziesięciu laty przez  
„miejscową inteligencję”. Byli to Chaim Gupersztajn, Judel Krucel (Ane  
Racheles), Lejzer Tykocki, Zejdka Szklarz, Szmuel-Ajzyk Francuz, i inni.

W okresie rządów cara istniała nielegalna biblioteka, którą przeno-
szono z mieszkania do mieszkania. Stałe miejsce miała zaś w domu Szinki 
Gupersztajna. Kiedy biblioteka rozrosła się, została przeniesiona do domu 
Tewla Stoczyńskiego. W 1926 r. bibliotekę strawił pożar. Z pomocą ame-
rykańskiej i meksykańskiej organizacji „Landslajt” założono ją na nowo.  
W 1935 r. biblioteka, licząca wówczas dwa tysiące książek, przeszła pod  
zarząd organizacji „Tarbut”.

5. Komitet gminy żydowskiej i życie społeczne
Życie organizacyjne miasteczka w tym okresie nie zawsze toczyło się 

tymi samymi drogami i w ten sam sposób jak w pozostałych żydowskich 
gminach. W końcu 1918 r., po rewolucji w Niemczech, w każdym powiecie 
zostały przeprowadzone wybory do gminnych komitetów, w tym i w Su- 
chowoli. Także tu toczyła się wyborcza walka, w której uczestniczyły ta-
kie organizacje jak” „Cejrej–Cijon”, „Ha-Mizrachi” i „Bund”. Z upływem  
czasu, z powodu zakazu i trudności w nałożeniu podatków, Komitet roz-
padł się, a władze pozbawiły go siły i inicjatywy do pracy. Samodzielność  
Komitetu Gminy Żydowskiej została ograniczona i wielu jego członków  
wyemigrowało do Ziemi Izraela. Ostatecznie przekształcił się on w okro-
joną komisję działaczy. Wspomnieć należy tu ludzi, którzy poświęcili tej  
organizacji najwięcej sił i czasu. Byli to: Mosze Putiel, Lejzer Mendel 

OSOBISTOŚCI MIASTECZKA
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Grodzieński, Gerszon Marejne, Lejbl Abramowicz Itmar Niselkowski, Szy-
mon Kaleka, Alter Mały, Meir Bura (przewodniczący) oraz Iser Smolarz  
(sekretarz).

Także na polu partyjnym nie różniła się Suchowola od reszty osiedli. 
Działały tu partie i ruchy, w końcu pierwszej wojny światowej Nisan Sztoc 
i Reszla Stoczyńska założyli podwaliny partii „Cejrej–Cijon”, która skupi-
ła wokół siebie dużą część młodzieży i miała wielki wpływ na społeczność 
żydowską w miasteczku. Założyciele byli także delegatami na konferen-
cję syjonistów południowej Litwy w Białymstoku (21 aw 678 r./30 lipca  
1918 r.).Przekazali informacje o instytucjach działających w mieście. Oni  
też byli tymi, którzy założyli szkołę hebrajską. Z czasem partia ta połączy- 
ła się z partią „He-Chaluc”2.

RABINI SUCHOWOLI
M. Cynowicz 

RABIN REB MEIR – JONA
Nazwisko rodowe rabina Meira-Jony brzmiało: Branicki (Bernicki?), 

ale z powodu pomyłki w świadectwach metrykalnych, na starość podpi- 
sywał się jako „Meir Jona Glanowski”.

Urodził się w 577 r. (1817 r.) jako syn rabina i przewodniczącego sądu 
religijnego reb Szlomy Zalmana. Jego ojciec umarł w sile wieku i Meir- 
-Jona jako osiemnastoletni młodzieniec objął po ojcu stanowisko rabina  
w rodzinnym miasteczku. Po jakimś czasie przeniósł się do Porozowa  
(w powiecie wołkowyskim) i tam pełnił funkcję miasteczkowego rabina.  
Z Porozowa został powołany na rabina do Knyszyna (w powiecie biało-
stockim), a stamtąd przeniósł się na fotel rabinacki do Świsłoczy (powiat  
wołkowyski). W 632 r. (1872 r.) wezwano go do Brześcia Litewskiego na 
stanowisko zastępcy głównego rabina (rabina i przewodniczącego sądu  
religijnego). Nastąpiło to po odejściu gaona reb Cwi-Hirsza Orensztajna 
i wydaleniu go przez władze carskie do Galicji, skąd pochodził. Po półtora-
rocznym pobycie w Brześciu Litewskim rabin Meir-Jona wrócił do swojej  
rodziny pozostawionej w Świsłoczy i jako rabin działał tam przez dwadzie-
ścia lat. Umarł w tym mieście 14 dnia miesiąca siwan 651 r. (20 czerwca  
1871 r.), przeżywszy siedemdziesiąt trzy lata.

2 O okresie „He-Chaluc”, „He-Chaluc ha-Cair”, „Ha-Mizrachi”, „Betar” i „Ha-Szomer 
ha-Cair” – patrz w spisach. (Przypis wydawcy oznaczony gwiazdką, s. 24).
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Reb Meir-Jona zasłynął jako wielki uczony (wielki gaon). Odzna- 
czał się wielkim znawstwem całego „morza” Talmudu i jego komentarzy, 
zgodnie z systemem Gaona z Wilna (Eljahu ben Szlomo Zalman zwany  
w skrócie HaGra), jakim było przekopywanie się przez teoretyczną naukę 
skoncentrowaną w Talmudzie. Zasłynął na początku dzięki swojej książce: 
„Biurim le-Sefer ha-itur” (Objaśnienia do Księgi Uwieńczenia; trzyczęścio-
wej), odnoszącej się do dzieła naszego nauczyciela Icchaka bar Aba-Meira, 
jednego z mędrców francuskich. Urodził się w Prowansji około 4882 r.  
(ok. 1122 r.), a umarł w Marsylii w 1193 r. Dzieło „Sefer ha-Itur” (Księga 
Uwieńczenia) powstawało przez trzydzieści trzy lata. Jego główne zagadnie- 
nia to: orzeczenia w sprawie gotówki i weksli, koszerność mięsa, Dziesię- 
cioro Przykazań, itp. Reb Meir-Jona wydrukował je od nowa z objaśnieniem  
i życiorysem autora oraz z poprawkami układu tekstu.

Dzieło „Sefer ha-itur” z dołączeniem objaśnień rabina Meira-Jony  
pt. „Ha-szaar he-chadasz” (Nowy rozdział) zostało wydane drukiem w Wil- 
nie w 634 r. (1874 r.).

Reb Meir-Jona napisał także książkę „Har Ha-Morja” (Góra Morja) 
poświęconą twórczości Rambama, czyli Majmonidesa. Spod jego pióra 
wyszły również dzieła: „Majej ha-Sziloach” (Wody Sziloach) o haghadach  
w traktacie talmudycznym „Berachot” oraz „Lejl szimurim” (Noc czuwania), 
będące objaśnieniem do hagady na Pesach. W spuściźnie rabina pozostał 
uporządkowany rękopis dotyczący objaśnień do Talmudu Jerozolimskie-
go, porządku „Zeroa” (Nasiona). Wszystkie arkusze jego dzieł pełne były  
adnotacji i wskazówek.

Reb Meir-Jona interesował się także historią rabinatu i gmin żydow- 
skich. Kilka jego adnotacji i objaśnień znajduje się w książce „Ir thila” (Mia- 
sto chwały) rabiego Arie-Lejba Fajnsztajna o gminie żydowskiej w Brześciu  
Litewskim. Wnuk reb Meira-Jony, znany pisarz Jaakow Rabinowicz, opi-
sywał dziadka jako osobę bardzo religijną i skrajnie pedantyczną. Szczerze 
nie znosił chasydów i zwalczał ich. Zawsze stawał po stronie rzemieśl-
ników i biedaków. Nie odpowiadał na pozdrowienia, bojąc się, że dany  
człowiek może przyjść do jego sądu religijnego (Din Tora) i nie przyglądał 
się osobom przed nim stojącym, dopóki nie przyjęli jego werdyktu. Dopie-
ro wówczas zapraszał, żeby usiedli i rozmawiał z każdym uprzejmie, jak  
ze swoim gościem.

W swoich wywodach talmudycznych i sądach opierał się głównie na 
tradycji „riszonim”, czyli Rambama i Rasziego (krążyła błyskotliwa aneg-
dota na jego temat: „Ostatni – ja także do nich należę”)3. Pisarz Jaakow 

3 Riszonim (hebr. pierwsi uczeni) – pisma komentatorów Talmudu z okresu śred- 
niowiecza XII – XV wieku. (Przypis tłumacza – również poniższe.)
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Rabinowicz przekazał takie zdarzenie, zasłyszane od rzeźników z Sucho- 
woli: Pewnego razu w noc wigilii święta Pesach rabin Meir-Jona siedział  
do rana, szukając możliwości uznania koszerności wołu, za którego rzeź-
nicy zapłacili osiemdziesiąt rubli. Jeśli okazałoby się, że jest to trefny wół, 
miasteczko pozostałoby na święto Pesach bez mięsa. Nad ranem rabin 
posłał szamesa, aby zwołał minjan, czyli dziesięciu Żydów, właścicieli do- 
mów i wspólnie z nimi, i zgodnie z ich opinią zdecydował o koszerności 
wołu. Kiedy jeden z tych gospodarzy zawahał się co do uznania koszerno- 
ści, rabin tupnął na niego nogą.

Żydowscy rzeźnicy w okolicy mawiali, że za życia ich rabina, czyli reb 
Meira-Jony, wzbogacili się. Jednak po jego śmierci ich gwiazda przygasła  
i zubożeli.

Po odejściu z tego świata rabina Meira-Jony, okoliczni goje, którzy 
mieli zwyczaj sądzić się z Żydami nawet przed sądem rabinicznym, dole-
wali oliwy do wiecznej lampy na jego grobie. Rzecz ta wydała się później,  
w czasie zalegania śniegu i błota, kiedy szames zapomniał dolać nafty do  
tej lampy, a ona paliła się w dalszym ciągu. Żydzi zaczęli więc badać spra- 
wę i zobaczyli, że chrześcijanie dolewają nafty do lampy na grobie rabina.

Spośród synów rabina Meira-Jony należy wspomnieć następujących:
1. Abraham-Aaron (o nazwisku Rabinowicz), erudyta, biegły w zna-

jomości Talmudu Jerozolimskiego i pismach riszonim. Był człowiekiem  
bardzo skromnym i trochę maskilem. Został powołany na stanowisko  
rabina w Knyszynie i opuścił je potajemnie, pod osłoną nocy, bojąc się  
nawet cienia kłótni czy niezgody. Umarł w sile wieku. Jego synem był  
pisarz reb Jaakow Rabinowicz.

2. Reb Mordechaj – chazan, czyli kantor synagogalny, rabin w Świ- 
słoczy. Należał do nurtu „Miłośników Syjonu” (Chowewej-Cijon) i był jed- 
nym z pierwszych, którzy zakupili ziemię Petach Tikwa za pośrednictwem  
organizacji w Białymstoku, miejscu swego poprzedniego zamieszkania.

Reb Meir-Jona nie działał wprawdzie w ruchu „Chowewej Cijon”, któ- 
ry zaczął rozprzestrzeniać się dopiero w czasach jego starości, jednak  
cenił i poważał gaona reb Szmuela Mohilewera i w czasie jego pobytu  
w Białymstoku był częstym gościem w jego domu. Darzył go wielką sym- 
patią i widział w nim wielkiego uczonego i mędrca.

W prasie i w książce „Sefer ha-asif” (Księga plonów; 654 r./ 1894 r., 
tom VI, w rozdziale „Jkra de-szachwej”) zamieszczono zapiski wspomnie-
niowe o nim, a także w książce „Nachalat awot” (Dziedzictwo Ojców), po-
święconej dziejom sławnych rabinów, autorstwa Lewiego Uwciejowskiego  
(Wilno 654 r./ 1894 r.), i inne.

KSIĘGA PAMIĘCI. ŻYDOWSKA HISTORIA SUCHOWOLI
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Notę o jego śmierci opublikował uczony pisarz Mordechaj Słucki  
w czasopiśmie „Ha-Cefira” w 651 r. (1891, nr 148) , a także w gazecie „Ha-
-Melic” 1891 r.

RABIN REB ABRAHAM EINHORN
Reb Abraham Einhorn, który był rabinem Suchowoli bez mała pięć- 

dziesiąt lat, znany powszechnie jako reb Abrahamcze Suchowoler, miał 
opinię jednego z najsławniejszych rabinów i uczonych talmudystów w wo- 
jewództwie (okręgu) grodzieńskim. Urodził się w Grodnie jako syn reb 
„Israela Wielkiego” w rodzinie Einhorn ustosunkowanej i sławnej z po- 
wodu rabinów i wielkich osobistości, jakie wydała. Do takich należeli: reb  
Zeew-Wolf Einhorn z Grodna, autor objaśnień dotyczących komentarzy  
rabinicznych „Psikta”, „Midrasz Raba”4 itp., wielki rabin gaon reb Chaim- 
-Ozer Grodzieński (ze strony matki), rabin Wilna. Z tej rodziny Einhor- 
nów pochodził także poeta Dawid Einhorn oraz pisarze Aaron Einhorn  
i dr Mosze Einhorn.

Abraham został obrany rabinem Suchowoli w 622 r. (1862 r.). Zasły-
nął jako znakomity wykładowca najwyższych lotów, kaznodzieja o pełnej 
wiedzy i wykształceniu, wychowawca w duchu Tory i dobrych obyczajów. 
Skłaniał się do ruchu „Miłośników Syjonu” (Chibat Cijon) i całym sercem 
i duszą przylgnął do syjonizmu. Stał się tarczą tego ruchu, występując całą 
siłą przeciwko oskarżycielom syjonizmu z kręgów rabinów i cadyków.

Reb Abraham ujawnił swój pozytywny stosunek do politycznego sy- 
jonizmu, pisząc w gazecie „Ha-Melic” (nr 123 z 1900 r.) takie oto słowa:

„Dorastałem, dzięki Bogu, pośród wielkich Izraela i służyłem wielkim 
mędrcom minionego pokolenia. Także ja należę do kochających Syjon i od-
noszę się z czcią do idei sztandaru odrodzenia. Nie w zgiełku i w natarciu 
mamy mieć udział, lecz w spokoju i bezpieczeństwie jest nasze wybawie-
nie, dniem i nocą mamy nie ustawać w gorliwym wypełnianiu dobrych  
uczynków – i z tego pochodzi doskonały sprzeciw. Nasz ojciec, który jest  
w niebiosach, jest źródłem pokoju. Ześle On pokój z wysokości swego tronu 
na swój prześladowany i wygnany naród i będzie prowadził nas w pokoju  
do radości, wytchnienia i naszego dziedzictwa. Jeżeli są nieliczni spośród 
bogobojnych rabinów i kochających z całych sił ,swój naród, którzy nie  
pałają miłością do syjonizmu, niech Bóg broni, aby mieli wzywać do woj-
ny z syjonizmem i przeszkadzać narodowi w dostarczaniu szekli i naby-
waniu udziału w bankowych akcjach. Jeśli seniorzy przywódców pozwolą  

4 Midrasz Raba (hebr. Wielki Komentarz) – komentarz talmudyczny do Pięcioksię- 
gu i Pięciu Zwojów.
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łaskawie posłać prawych i rozumnych ludzi, aby im wyjaśnili tę ideę i jej 
możliwości nie sposób, żeby w prostocie serc nie przyłożyli także ręki do 
podniesienia naszego sztandaru i tak przyczynili się do wielkiego pożytku”.

Reb Abraham Einhron należał do krewnych reb Szmuela Mohilewe-
ra, przywódcy „Chowewej Cijon” (Miłośników Syjonu), a także pozostawał  
w kontaktach z jego przyjacielem znanym rabinem Szmuelem-Jakowem 
Rabinowiczem z Sopoćkiń, który działał na polu syjonizmu oraz upo- 
wszechniania tej idei w kręgach religijnego żydostwa Rosji.

Osiągnął piękny wiek sędziwy i zmarł 3 dnia miesiąca kislew 672 r.  
(23 listopada 1911 r.). Jeden z jego synów profesor M. Einhorn jest bardzo 
sławnym lekarzem w Nowym Jorku.

RABINI SYJONIŚCI
Syjonizm religijny w Suchowoli krzewił się pod wpływem rabina  

Abrahama Einhorna i między dwiema światowymi wojnami rozwijała się  
w miasteczku organizacja „Ha-Mizrachi”, będąca miejscowym oddziałem 
ogólnego związku religijnych Żydów .

Również dwaj kolejni rabini, którzy zasiadali na krześle rabinackim  
w Suchowoli po reb Abrahamie Einhornie, skłaniali się ku ideom syjoni-
stycznym. Byli to: rabin reb Israel Libendersztajn i rabin reb Szlomo Cwi 
Kalir. Rabin Szlomo Cwi Kalir czynnie działał w ruchu syjonistycznym  
i obranie go rabinem Suchowoli oznaczało zwycięstwo syjonistów w mia- 
steczku. W tygodniku „Ha-Mizrachi”, nr 20 z 1924 r., została opubli- 
kowana notatka o ich działalności. Rabin Szlomo Cwi Kalir złożył swój  
podpis na proklamacji grupy polskich rabinów, wzywającej do poparcia  
„Keren Ha-Jesod”, czyli Narodowego Funduszu Żydowskiego. W odezwie  
tej rabini zobowiązali każdego Żyda, „który los naszej Ziemi Izraela nosi  
w swoim sercu i każdego, który pragnie odrodzenia Ludu Izraela w na- 
szej Ziemi Izraela, aby poczuwał się do powinności płacenia osobistego 
podatku na Keren Ha-Jesod, będącego narodowym funduszem dla zbu-
dowania naszego Kraju oraz pomocy w kontynuowaniu owocnej pracy  
powstania naszej Świętej Ziemi. To jest pierwszy i najważniejszy fun- 
dusz, dzięki któremu zostało zbudowanych dziesiątki osad, setki do- 
mów, a rozległe połacie pustynnej ziemi zostały zamienione w kwitnące  
osiedla” (na podstawie broszury „Ocar Israel” – „Skarb Izraela”, Jerozolima 
686 r./1926 r.).
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RABIN GAON MOSZE BECALEL ŁURJA
Reb Mosze Becalel Łurja urodził się w Suchowoli w 595 r. (1835 r.)  

jako syn reb Szragi-Fajwela z domu Łurja, będącego rodziną uczonych tal-
mudystów (gaonów) i ludzi sławnych w żydowskim świecie. Już w młodo- 
ści odznaczał się talentami i pilnością, jak przystało na wielkiego uczonego 
|swego pokolenia. Był rabinem w miasteczku Wielona (okręg kowieński),  
w Szakach (okręg suwalski) oraz w Sejnach (okręg suwalski). W 668 r. 
(1908 r.) został mianowany rabinem przewodniczącym sądu religijne-
go w Suwałkach i tam zmarł 26 dnia miesiąca nisan 674 r. (22 kwietnia  
1914 r.). Reb Mosze Becalel był wielkim i sławnym uczonym między ga-
onami Litwy. Miał szlachetny umysł i głęboką wiedzę o metodzie „pilpul”,  
jednocześnie był biegły w komentarzach Talmudu Babilońskiego (Szas). 
Napisał trzynaście książek, z czego dziesięć zostało wydanych drukiem 
jeszcze za życia autora: „Nehor Szraga” (Światło Szragi) o traktacie talmu-
dycznym „Jewamot” (Wilno 1872); „Nefesz chaja” (Dusza żyjąca) o trakta-
cie talmudycznym „Bawa-Mecija” (Brama Środkowa) (Warszawa 1880 r.); 
„Kowa Jeshua” (Czapka ocalenia) o traktacie „Bawa Kam(m)a” (tamże 1885 r.);  
„Maase Becalel” (Powiastka Becalela), rzecz o rozstrzyganiu w sprawach 
postępowania zgodnie z prawem talmudycznym (Piotrków 1894 r.); „Ma-
ase choszew” (Powiastka myślącego) o traktacie „Eruwin”; „Torat kanaut” 
o traktacie Sota; „Sziwat ha-nerot” (Powrót świateł) dotyczący dzieł wiel-
kiego średniowiecznego uczonego talmudysty Szymona ben Cemach Du-
rana (Raszbac); „Melechet machaszewet” (Robota artystyczna) o traktacie 
„Temura”; „Emek Sukot” (Dolina Sukkot) o traktacie „Sukka” oraz książka 
„Keter Jeszua” (Korona zbawienia) o traktacie „Keritot”.

Rabin Mosze-Becalel Łurja nie należał do rabinów fanatycznych i na- 
wet sympatyzował z ruchem „Chibat Cijion”. W swojej pierwszej książce  
„Nehor Szraga” opisał swego ojca, zaznaczając, że reb Szraga-Fajbusz  
z Suchowoli był „człowiekiem naprawdę bogobojnym i służył Bogu od dni  
swej młodości, trudził się studiowaniem Tory oraz troszczył się bardzo  
o wychowanie swoich synów w tradycji Tory i Talmudu.

RABINI POCHODZĄCY Z SUCHOWOLI
Rabin, sprawiedliwy reb Josef-Lejb Nenedik, syn bogacza Aleksan-

dra-Sendera z Suchowoli. Był wybitnym uczniem gaona Eliezera Gordo-
na, przewodniczącego sądu religijnego i kierownika jesziwy w Telszach,  
z ruchu „Baalej ha-musar” (musernikes) w Kielmach (na Żmudzi), strze-
gących pedantycznie zasad judaizmu i dążących do doskonalenia ludzkich  
przymiotów. Reb Josef-Lejb był tam kierownikiem jesziwy, a potem innych  
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sławnych jesziw, jak: Łomża, Radzin, Grodno i Poniewież. Reb Josef-Lejb  
był filozofem, znawcą myśli religijnej i badaczem okresu średniowiecza.  
We wszystkim co robił przejawiała się jego szlachetność i rozwaga oraz  
dobre obyczaje. Jego wykłady odznaczały się logiczną konstrukcją i ja-
snością wywodu. Reb Josef Lejb Nenedik zdążył przedostać się na Litwę  
przez Wilno, zginął latem 701 r. (1941 r.) w Kownie z rąk nazistów.

M. Cynowicz

REB SZABTAJ (SZEPSEL) BERLIN
Josef Halpern

Reb Szabtaj, sędzia (dajan) i nauczyciel sprawiedliwości w świętej  
gminie Suchowola, był odroślą rodziny Berlin, jednym z potomków wiel- 
kiego uczonego reb Naftalego Cwi Jehudy Berlina zwanego Neciw z Wo- 
łożyna5. Bezinteresowny i nieprzekupny, nieskazitelny i prawy, uniżony  
i cichy wobec Boga i ludzi, skromnie trzymał się zawsze na uboczu. Miał  
białą brodę i oczy niczym dwa ogniki, pałające miłością i życzliwością do 
każdego stworzenia pod słońcem. Był gotów zawsze obdarzyć wszystkich  
łaską i miłosierdziem.

Przez krótki czas miałem szczęście spotykać go i za każdym razem, gdy 
przekraczałem próg jego domu, znajdowałem go pochylonego nad stołem  
i zatopionego w lekturze.

Zdarzało się, że siedział zgarbiony nad stołem, okryty swoim długim 
chałatem niczym togą uczonych mężów. W prawym ręku trzymał gęsie  
pióro, po lewej stronie miał kałamarz i pisał, pisał, pisał. Z głębi serca 
przelewał na białe kartki papieru perły i brylanty swych myśli. Twarz jego  
jaśniała Boskim promieniem i emanowała niezwykłym natchnieniem.

Zapragnąłem rzucić niepostrzeżenie okiem na te zapisane stronice,  
aby zrozumieć i poznać co przenosi na papier ten wyjątkowy człowiek,  
czy jest to rozprawa dotycząca Halachy, Hagady czy Biblii. W pewien słot- 
ny i ponury ranek dopisało mi szczęście. Kiedy przyszedłem do domu  
rabina, aby uczyć jego synów, nie zastałem go już, jako że wstał bardzo 

5 Naftali Cwi Jehuda Berlin urodził się w Mirze w 1816 r., zmarł w Warszawie  
w 1893 r. Był rektorem jesziwyw Wołożynie i sławnym uczonym, jednym z naj- 
większych talmudystów w świecie Żydów wschodniej Europy, autorem wielu dzieł 
talmudycznych.
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wcześnie i udał się na modlitwę. Zakradłem się więc i zerknąłem na roz-
łożone na stole zwoje białego papieru pokrytego liniami zapisanych liter, 
skrzących się niczym drogocenne perły. Był to komentarz talmudyczny  
na temat Tory, ale bez osądu. Przerzucałem kartki, aby przekonać się jaki 
tytuł będzie nosiła ta rozprawa. Jakże byłem zaskoczony, gdy ujrzałem na 
wstępie słowa: „Meat dwasz” (Szczypta miodu). Tak właśnie brzmiał tytuł 
dzieła. Wnuk rabina reb Josef Haftman powiedział mi później, że książka  
pt. „Meat dwasz” wyszła drukiem w Warszawie6.

REB SZMUEL BEN MEIR BRUMER
Josef Halpern

Dziadek był rabinem urzędowym (kazionnyj rawin) w Suchowoli i wy- 
konywał swoje zadanie z miłością i bogobojnie. A te nieliczne, spośród  
dobrych przymiotów, z jakich słynął dziadek, jego postać i jaśniejącą ro- 
ześmianą twarz zawsze mam przed oczyma mojej duszy7:

Dziadek miał zamiłowanie do pracy na roli, do kurnika i obory. Przy 
swoim domu uprawiał warzywa i nawet pielęgnował sad owocowy.

W 1929 r. moja rodzina pojechała do Suchowoli na wywczasy. Razem  
z dojrzałymi ogórkami dzieci zrywały także malutkie ogóreczki, które zja-
dały ze smakiem. Kiedy dziadek zobaczył to marnotrawstwo, dał im takie  
pouczenie: oto mały ogóreczek może rosnąć w określonym czasie. Jeśli  
zatem zerwaliście go zanim jeszcze wyrósł, czyż nie przekroczyliście wy- 
raźnego zakazu „bal taszchit”8.

Szczególne przyjazne więzi łączyły mojego, błogosławionej pamięci, 
dziadka z szochetem reb Natanem, który często bywał w jego domu. Reb 
Natan należał do tych zapaleńców, którzy zabiegali o jak najszybsze wy-
pełnianie przykazania wprowadzania nowonarodzonych do przymierza 
naszego ojca Abrahama. Z kolei mój dziadek, z ramienia władzy świeckiej,  
miał za zadanie prowadzenie ksiąg urodzin. Reb Natan był odpowiedzialny 
za sprawy Królestwa Niebieskiego i ósmego dnia po narodzeniu obrzezy-

6 Dzieło rabina Szabtaja Berlina „Meat dwasz” wyszło drukiem w Warszawie  
w 1913 r. Jest to komentarz Pięcioksięgu (Chamisza Chumszej Tora).
7 Jest to parafraza wersetu 8 Psalmu 16: Zawsze mam Pana przed oczami.
8 Bal taszchit – nie niszcz – jest to zakaz oparty na słowach z Księgi Powtórzone-
go Prawa 20,19–20. Na tej podstawie nie wolno niszczyć drzew i wszelkich roślin,  
które nadają się do spożycia przez człowieka.
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wał chłopca; mój dziadek natomiast, jako funkcjonariusz państwowy, dbał  
o sprawy ziemskie i wszystkie noworodki przynoszono przed jego oblicze, 
a on je zapisywał w urzędowym rosyjskim języku, z najwyższą pilnością. 
W górnej części komody znajdowała się specjalna szuflada, gdzie dziadek 
przechowywał swoje skarby, strzegąc ich niczym źrenicy oka. Do tej „kan-
celarii” nie wolno było nikomu zajrzeć. Z czcią i miłością wyjmował księgę 
urodzonych, otwierał ją i rozkładał na wielkim stole, brał do ręki pióro  
i spisywał akt urodzenia przyniesionego przez ojca dzieciątka.

Kiedy nadszedł dzień poboru do wojska, ojcowie z synami przycho-
dzili do dziadka, aby otrzymać metrykę urodzenia. Na tych ojców, których  
młodzi zdążyli „pójść”, to znaczy wywędrować do Ameryki i nie stawili  
się do poboru wojskowego, rząd nakładał grzywnę wysokości 300 rubli  
jak na każdego, który się uchylał od tego obowiązku. I przydarzyło się  
jednemu z miejscowych biedaków, że trzech spośród jego synów popły- 
nęło do Ameryki. Przyszedł więc do niego „prystaw”, aby pobrać grzywnę  
trzy razy po trzysta rubli i chciał skonfiskować wszystkie domowe sprzęty.  
I dziadek mój musiał to wszystko wyprostować, tak, aby zapobiec ludz-
kiej krzywdzie. W gruncie rzeczy bardzo lubił pomagać każdemu potrze- 
bującemu i spełniał dobre uczynki z potrzeby serca. Jego sprawiedliwość  
będzie go bronić w wieczności.

Josef Halperin

REB JAAKOW BENJAMIN  
ZEW HA-KOHEN JAKIMOWSKI

M. Sz. Gszuri

1. Rabin Jaakow Benjamin Zew bar Ben-Cijon Hakohen Jakimowski 
był wielkim uczonym w Torze, myślicielem i dobroczyńcą. Od wczesnej 
młodości wsławił się niezwykłymi zdolnościami i fenomenalną pamięcią. 
Nie osiągnął swojej wiedzy i uczoności tępym wykuwaniem, ale dniem  
i nocą pilnie ślęczał nad Torą. Zyskał sławę i opinię wielkiego znawcy lite- 
ratury talmudycznej.

Był wysokim mężczyzną o przenikliwym, inteligentnym spojrzeniu. 
Mówił mało. W obejściu był skromny, ale postać jego promieniowała świę- 
tością i godnością. Prowadził ciche życie, a przy tym cechowała go sub-
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telność i szlachetność duszy. Te piękne przymioty i prawość charakteru  
zaskarbiły mu wiele serc.

Całe jego życie było jednym pasmem Tory, której poświęcił się bez 
reszty. Tora stanowiła oś, wokół której kręciła się jego aktywność i wszel-
kie działanie. Zajmował się także pisaniem i drukowaniem książek, aby  
ułatwiać innym studiowanie Tory. Musiał wyjeżdżać daleko od domu  
w poszukiwaniu środków na wydanie swego dzieła, jego korektę i później- 
sze upowszechnienie w żydowskim środowisku. I nie miał tu na wzglę- 
dzie osobistych korzyści, a jedynie pomoc naukową dla studiujących Torę, 
aby ułatwić im zrozumienie zawiłych problemów.

Rabin Jaakow Benjamin Zew Jakimowski był prawnukiem i wnu- 
kiem sławnego cadyka reb Jesziji z Żuchowicz(?), legendarnej postaci  
wśród Ludu Izraela. Napisał, że należał on do „lamedwowników”, czyli  
36 sprawiedliwych, dzięki którym Pan Bóg utrzymuje świat przy życiu.  
Wywodził nawet swoje pochodzenie od sławnego talmudysty Jeszajahu  
Halewi Horowitza (1558–1630), zwanego Szela Ha-Kadosz. To pokre- 
wieństwo nakładało na niego samego silną potrzebę studiowania Tory.

Każdą książkę, jaka wyszła spod jego pióra, opatrywał wstępem (hebr. 
hakdama). Zwykle autorzy wykorzystywali wstęp, jako okazję do zamiesz-
czania szczegółów biograficznych i informacji o rodzinie. Jednak on ani  
razu nie opublikował w przedmowach do swoich książek żadnej wiado-
mości o sobie i rodzinie. Wyjątkiem były jedynie strony tytułowe książek,  
gdzie informował o swoich koligacjach z wielkimi uczonymi.

2. Całe lata pracował nad pisaniem objaśnienia do Miszny. Według  
porzekadła, że „mała rzecz ogarnia rzecz wielką”9, objaśnienie to miało być 
czymś w rodzaju skrótu i kwintesencji najważniejszych komentarzy Ra- 
sziego i Obadji z Berinoro, aby każdy zainteresowany mógł ze zrozumie- 
niem studiować w swoim domu lub bejt midraszu, w pociągu czy hotelu.

Miszna w jednym tomie z objaśnieniami autora, księga wielka pod 
względem objętości i jakości, została wydrukowana w ciągu dwóch lat  
672–673 (1912–1913 r.), w dwóch drukarniach. Pierwsze trzy części, trak- 
taty „Zeraim”, „Moed”, „Nezikin” i „Naszim”, wydrukowano w Piotrkowie  
w drukarni reb Chenocha Hanicha Folmana, podczas gdy traktat „Koda-
szim” i „Tohorot” wydano w Wilnie w drukarni Cijonsohna.

Komentarz autora został napisany w tym celu aby, jak zaznaczył na 
stronie tytułowej, każdy człowiek mógł nosić za pazuchą „sześć porząd- 

9 Jest to komentarz do Księgi Rodzaju, rozdziału 1 wersetu 9: I rzekł Bóg: „Niech 
zbierze się woda pod sklepieniem na jednym miejscu i niech się odsłoni sucha po-
wierzchnia”. Midrasz Bereszit Raba wyjaśnia: dosłownie: mała rzecz utrzymuje 
rzecz wielką (mała rzecz lub mały uczynek ma wielkie znaczenie).
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ków Miszny i przykładać się do osiągnięcia biegłości w Talmudzie. Jed-
nakowoż ten komentarz nie miał jednego tytułu. Pierwsze trzy części  
zostały nazwane „Zera Jaakow” (Nasienie Jakuba); część czwarta – „Zera 
Icchak” (Nasienie Icchaka), a tom piąty – „Zera Abraham” (Nasienie Abra-
hama). W czwartej części autor podkreślił cel komentarza i pożytek, jaki  
przynosi: ułatwić prostemu miłośnikowi nauki odnajdywanie najważniej-
szych rzeczy w jak najkrótszy i najprostszy sposób, aby nie musiał wędro-
wać i szukać w innych księgach niczym „ poławiacz pereł w otchłaniach  
morza”.

Znany rabin gaon reb Mosze Becalel Łurja, przewodniczący sądu reli-
gijnego w Sejnach i Suwałkach, zaświadcza w swojej aprobacie do książki  
rabina Jakimowskiego: „Według mego zdania jest to dzieło wielkiego czło-
wieka z rodu świętych i nieskazitelnych, który badał i dokonał innowacji  
(chiduszim) w komentarzach do Gemary, Rasziego i Tosafot. I są to inno-
wacje dobre i poprawne dla sedna prawdy oraz godne pióra pisarskiego,  
dlatego zasługują na druk i rozpowszechnienie w Namiotach Tory i samo 
przez się upowszechnienie tego dzieła jest rzeczą świętą. W szczególno-
ści zaś w naszym pokoleniu, w którym mało jest gorliwych poszukiwaczy 
mądrości, jest wielkim przykazaniem wzmacniać ręce trudzących się nad 
studiowaniem Tory, a także przykazaniem jest wspierać to dzieło silnym 
ramieniem i dopomagać ze wszech miar. I recenzent dzieła błogosławi naj- 
lepszymi słowami, zaś autor już stał się sławny z powodu swoich książek”.

Znany gaon reb Jechiel Michel Halewi Epsztajn z Bobrujska napisał  
o jego książce, że umysł i podglądy autora są piękne, a jego słowa są  
przesiane przez trzynaście sit10. „I widziałem jego nowele dotyczące świec-
kości w literaturze talmudycznej (Halacha i Hagada), i czytałem jego do-
bre i przekonujące słowa zarówno pod względem ostrości jak i erudycji.  
Niech go Bóg pokrzepi dla Tory. Godny jest tego zaszczytu i tej dostojnej 
szaty uczonego.” Jechiel Michel Epsztajn pisze dalej, że uważa za słusz-
ne, aby dołączyć błaganie i prośbę do wszystkich bogobojnych Żydów,  
aby „wspomogli tego wielkiego człowieka i ofiarowali mu fotel rabinacki  
którymś z najlepszych miast, ponieważ jest on godzien takiego wywyż- 
szenia. A każdy pomagający niech będzie pobłogosławiony z Niebios”.

Wśród najsławniejszych gaonów jego pokolenia szczególne miejsce  
zajmował rabin Chaim Berlin z Jelizawedgradu, który także dołączył do 
recenzentów udzielających aprobaty wyżej wspomnianej książce. Napisał 
między innymi: „Znalazłem w niej proste i przekonujące słowa, zrozumiałe  

10 Jest to cytat z Miszny, z porządku „Kodaszim”, traktatu „Menchot”, rozdział 6, 
lekcja 7: „omer był przesiewany przez trzynaście sit, dwie chały przez dwanaście,  
a chleby pokładne przez jedenaście.
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i odpowiednie dla nauki i rozumienia. Jak wszyscy z bystrego rodu ka-
płańskiego (kohenów) i on nie ociąga się i jasnym rozumem wynajduje  
w swojej książce rzeczy dobre i pożyteczne. A ja będę zachęcał studentów 
swojej akademii, aby badali i poznawali, przez co pomnoży się wiedza. 
Niech Pan Bóg będzie mu pomocą i niech na jego drogi spłynie światło”. 
Rabin Berlin nie miał zwyczaju rozdawania swoich aprobat na prawo i le- 
wo, a temu autorowi udzielił aprobaty i pozwolił ją wydrukować w książce 
„Zera Jaakow”.

Rabin Mordechaj ze Słonimia zaliczał się do przyjaciół autora. On  
znał jego ojca reb Ben-Cijona, który mieszkał na stałe w Słonimie i całą 
tę ustosunkowaną uczoną rodzinę. Wyraził także swoją opinię o książce  
rabina Jakimowskiego. Napisał w aprobacie do niej, że „jest przyjemna,  
miła i godna wydrukowania, aby podtrzymywać Drzewo Życia, szczegól- 
nie w tych czasach”. A znając trudną sytuację autora, dołączył prośbę do  
uczciwych i prawych Żydów w jakimkolwiek mieście, w któremu zabrak- 
nie rabina i nauczyciela, aby przyjęli go na to stanowisko, dając o nim  
świadectwo, że jest bardzo godny być rabinem i nauczycielem wiary w jed- 
nym z ważnych miast (to było jedno ze świadectw polecających go na urząd  
rabinacki, dowodzące przydatności Jaakowa Jakimowskiego do sprawo- 
wania takiej funkcji).

Także wielki i sławny rabin Eljahu Chaim Majzel z Łodzi w swojej  
aprobacie wyraził życzenie, aby „Pan Bóg znalazł dla autora miejsce od- 
poczynku w Jakubie, ponieważ przystoi mu takie ukoronowanie.”

Rabini w swoich aprobatach do dzieła rabina Jakimowskiego obda-
rzali go najwyższymi honorowymi tytułami jak: wielki rabin gaon erudyta  
o bystrym umyśle, „Sinaj”11, wielki człowiek itp. 

Również główny rabin Ziemi Izraela (Erec Israel) reb Abraham Icchak 
Hakohen Kuk przeglądał tę książkę i wyraził opinię o jej wielkiej warto-
ści i pożyteczności. Wyraził życzenie, aby autor przeniósł się do Ziemi  
Izraela, gdzie mógłby spokojnie siedzieć nad Torą i kontynuować swoją  
pracę. I pomimo licznych i usilnych próśb, aby wyemigrował do Ziemi Izra- 
ela, nie posłuchał, z sobie tylko znanych powodów. Umarł w Diasporze.

3. Oprócz wielkiego dzieła, jakim była książka „Zera Jaakow”, doty-
cząca czterech pierwszych porządków Miszny, rabin Jakimowski napisał  
kilka innych książek z komentarzami talmudycznymi z gatunku „nowele” 
(hebr. chiduszim). Należy do nich: „Jedej Mosze” („Ręce Mojżesza”) (nowele 
i objaśnienia o traktacie Miszny Chullin (Rzeczy powszednie) w porządku 
Kodaszim), Grajewo 669 r. (1909 r.), zawierająca 40 stron o podwójnych 
kolumnach. Zamieszczono w niej recenzje (aprobaty) sławnych rabinów.

11 Sinaj – epitet uczonego talmudysty.
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W przedmowie autora znajdujemy interesujące szczegóły. Wspomi-
na, że w trakcie swoich licznych podróży przybył także do Ziemi Izraela. 
W czasie swego pobytu spotykał się w Jerozolimie ze sławnym gaonem ze 
sławnym gaonem Jehoszuą Lejbem Diskinem zwanym „Maharil” byłym 
rabinem Brześcia12. Od tegoż uczonego otrzymał prostą metodę studiowa-
nia prawa tradycyjnego. Za każdym razem, kiedy wykładał przed gaonem  
swoje innowacje, patrzał mu prosto w oczy i z powodu wielkiej pokory  
i skromności nie odważył się poprosić rabina Diskina o napisanie aproba-
ty do swojej książki. Wyjawia w przedmowie, że nazwał tę książkę „Jedej  
Mosze”, od imienia swego dziadka rabina reb Mosze bar Issachar Hako- 
hena, uczonego doskonałego w swoich czynach, o którym opowiadali, że  
posiadał wywód genealogiczny dotyczący kapłaństwa (kehuna)13. 

We wspomnianej przedmowie autor mówi, że nie ma nikogo wspie-
rającego i zmuszony jest zawsze być wędrowcem i tułaczem. I gdyby miał 
wspierających, mógłby robić postępy. Także aby zdobyć stanowisko rabi-
na, trzeba dać datek, a tego mu brakuje. Nie mógłby także mieć uczniów.  
Pomimo że ma w rękopisie dużo komentarzy do Tory (nowel, hebr. chi-
duszej-Tora), nie stać go na ich wydanie drukiem, ponieważ nie posiada  
żadnych pieniędzy. Rabini, których odwiedzał, interesowali się jego pisma- 
mi, ale nie udało im się ich rozpowszechnić.

4. W tamtych czasach drukarnie żydowskie nie były zbyt liczne. Dzia- 
łały głównie w największych skupiskach żydowskich. Autorzy książek, 
mieszkający daleko od miast posiadających drukarnie, mieli trudności 
z wydaniem swoich dzieł, zwłaszcza, że na Litwie jeszcze nie do każdej 
miejscowości docierała kolej żelazna. Do drukarni trzeba było się telepać 
przez rozmaite bezdroża.

Na Uniwersytecie w Jerozolimie znajdują się następujące książki  
autorstwa rabina Jakimowskiego:

„Bejt Jaakow” (Dom Jakuba) – nowele (chiduszim) i objaśnienia  
o traktacie talmudycznym „Berachot”, Piotrków, (Warszawa), drukarnia  
12 Wybitny rabin, zwany też Rabinem Brzeskim, urodzony w Grodnie w 1817/18 r.,  
zmarły w Jerozolimie w 1898 r. Był rabinem w Łomży, Międzyrzecu, Kownie,  
Szkłowie i Brześciu Litewskim. Wydalony przez władze rosyjskie, udał się do Je-
rozolimy. Tam zdobył wielką sławę, jako autorytet w dziedzinie prawa talmudycz-
nego i był jedną z najważniejszych postaci w życiu tamtejszej żydowskiej gminy.  
Źródło: Rafał Żebrowski, Żydowski Instytut Historyczny https://www.jhi.pl/psj/
Diskin_Mosze_Jehoszua_(Joszua)_Juda_Lejb_ben_Beniamin.
13 W oryginale książki „Jedej Mosze” w przedmowie autora jest napisane, że „opo-
wiadali mi o jego ojcu, że posiadał wywód genealogiczny od kapłaństwa (kehuna)”. 
Chodzi tu zatem nie o samego dziadka autora reb Mosze bar Issachar Hakohena,  
ale o pradziadka, czyli Issachara Hakohena); por. „Jedej Mosze”, autor Jaakow  
Benjamin Zeew Jekimowski, wyd. Grajewo 1909 r.
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F. Bojmritter w 664 r., tj. 1904. r., W tomie znajdują się dwa wydawnic- 
twa traktatu „Berachot”, wydrukowane w jednym roku, w dwóch miastach  
i z oddzielną numeracją, strony 26–65: książka „Bejt Jaakow” (nowele  
i objaśnienia do traktatu „Berachot”), a na końcu wykład o roztargnieniu  
w modlitwie (Warszawa, drukarnia Lewin-Epsztajn”, 664 r. tj. 1904 r.,  
33 strony).

Większość prac pozostała u autora w rękopisie i podzieliło los Ży-
dów miasta zgładzonych przez nazistów. Żal tych, którzy umarli i już ich  
nie ma14. 

5. Jego światem zatrzęsło tragiczne zdarzenie i nie dało mu wytchnie-
nia. Dotyczyło ono Zwoju Tory, który jego dziadek reb Mosze bar Issachar  
Hakohen kazał bez pozwolenia sprzedać. Autor nie sprzedał, ale zdepo-
nował Zwój Tory w 674 r. tj. 1914 r. u Nachuma Jakimowskiego, który  
mu pożyczył 15000 rubli. Kiedy w naznaczonym czasie przyniósł pienią-
dze z powrotem, ten nie chciał ich przyjąć, mówiąc, że Zwój Tory został  
sprzedany przez pomyłkę za sprawą żony i w obecności przewodniczącego 
sądu religijnego ze Słonimia i znajduje się w ich ręku. I mąż jej nie po-
zwala zwrócić Zwoju. Po śmierci męża, jego syn Awraham, który po nim  
objął schedę, nie chciał oddać Zwoju.

Rabin Jaakow Beniamin Zew Jakimowski próbował wszystkimi spo-
sobami uratować swoją własność. Odwiedzał rabinów, zbierał listy i opi-
nie, zwrócił się do redakcji prasowych i upominał się o moralne wsparcie  
wobec swojej krzywdy. Pamiętam, że znany pisarz Hillel Cejtlin opubli-
kował w gazecie „Der Moment” w Warszawie dwa artykuły, w których 
dowodził jak wielki dług zaciągnął ten, który dopuścił się takiej grabieży.  
I nie ma wątpliwości, że także w prasie lokalnej, w miasteczkach, ukaza- 
ły się stosowne anonse. Jednak cała ta działalność spełzła na niczym.

W tym zdarzeniu, kiedy on sam nie czuł się osobą wystarczająco waż-
ną, a także z powodu strachu przed władzą, rabini okazali swoją bezsilność  
wobec upartych zuchwalców, którzy ośmielili się nie odpowiadać na we-
zwania sądu rabinicznego. Wszakże ta sprawa, jak widać, wzburzyła serce  
rabina Jakimowskiego i nie mógł zmrużyć oka, ani zaznać spokoju. Węd- 
rował z miejsca na miejsce w nadziei, że odzyska zagrabiony Zwój Tory.

Zdarzenie to skłoniło rabina do opublikowania książki „Ke-dat ma  
laasot?” (Jak według prawa należałoby postąpić?)15. Znalazły się w niej  
listy siedemdziesięciu jeden rabinów, którzy, według opinii autora, „godni  
są, aby uszanować opinię każdego z nich”. Książka ukazała się drukiem  
9 siwan 689 r. tj. 17 czerwca 1929 r. w Białymstoku i zawierała 32 strony.  

14 Luźny przekład sentencji z traktatu „Sanhedrin” z porządku „Nezikin”.
15 Cytat z Księgi Estery, 1,15 – „jak według prawa należałoby postąpić?”.
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Rozpowszechniono ją we wszystkich miastach, rozesłano do rabinów  
i przedsiębiorców oraz do redakcji prasowych. Spotkała się z oddźwiękiem  
i krytyką, które wzbudziły gniew i wzburzenie wobec wiadomej osoby,  
ciągle przetrzymującej u siebie zagrabioną rzecz.

Na końcu książki zostało zamieszczone ogłoszenie brata autora reb  
Jeszaji Hakohena Jakimowa, człowieka sprawiedliwego i skromnego, któ-
ry wyemigrował do Ameryki, a następnie do Ziemi Izraela. Niniejszym  
oznajmiał, że Zwój Tory, który jest przedmiotem owej kontrowersji, sta-
nowi spadek reb Mosze bar Issachar Hakohena i został zapisany w uwie- 
rzytelnionym testamencie. Jest w nim zastrzeżenie, że nie wolno sprzedać 
Zwoju nikomu do końca świata, nawet jeśliby chcieli sprzedać człowie- 
kowi prawemu i doskonałemu, ponieważ ta rzecz podobna jest do handlo- 
wania płodami ziemi w siódmym roku16 oraz do grabieży.

W większości listów znajdują się słowa nagany pod adresem „ tego 
niegodnego męża z miasta Słonimia”, który trzyma u siebie (Zwój Tory) 
i nie chce stawić się przed sądem religijnym. I nakłada się na wszystkich  
obowiązek pomocy w wybawieniu tej zrabowanej rzeczy z ręki grabieżcy.  
Wśród znanych nazwisk widnieją: rabin Eljahu Halewi z Prużan, rabin  
Dawid Fajans z Białegostoku, rabin Jechezkel Lipszyc z Kalisza, rabin  
Chizkiyahu Josef Myszkowski z Krynek, rabin Meir Szlomo Szczydrow- 
ski z Białegostoku, rabin Ruewen Kac z Indury, cadyk z Sokołowa, rabin  
R.Z. Morgensztern i inni.

Rabin Jaakow Benjamin Zew Jekimowski zmarł w Słonimiu w wieku  
69 lat, dnia 24 siwan 693 r., tj. 18 czerwca 1933 r.

6. Żona rabina Frida była kobietą bardzo czynną i energiczną. Utrzy-
mywała swego męża, który bez przerw przesiadywał nad Torą i zajmował 
się pisaniem uczonych ksiąg. Pani Frida trudniła się handlem jedwabiem  
i aksamitem. Zawsze miała pełne ręce roboty, tak w sklepie jak i w domu.

Rabinowa Frida była córką Reuwena Łurji, brata rabina gaona Mosze  
Becalela Łurji, przewodniczącego sądu religijnego Sejn i Suwałk.

Cały obowiązek utrzymania rodziny spoczywał na jej barkach i z tego 
powodu musiała przez wiele dni przebywać poza domem i swoim mia-
steczkiem. Jeździła do Białegostoku, Sokółki, Suwałk, skąd sprowadzała  
towar. Zawsze jednak była zadowolona ze swego losu, wiedząc, że także  
ma udział w Torze, którą studiował jej mąż.

Frida z synem i dwiema córkami wyemigrowała na stałe do Ziemi 
 Izraela. Jej dom w Jerozolimie i w Tel Awiwie był domem zebrań dla  
wychodźców z Suchowoli. Na jej twarzy zawsze gościł uśmiech i miała do-
bre słowo dla wszystkich zwracających się do niej z różnymi sprawami.  

16 Talmudyczny zakaz handlowania płodami ziemi w roku szabatowym, którego  
podstawą jest nakaz Boży w Księdze Wyjścia 23, 11.
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Odchodzili umocnieni na duchu. Umarła w wieku 74 lat w rosz chodesz  
elul 701 r., tj. 24 sierpnia 1941 r. i spoczęła w Jerozolimie na Górze Skopus.

Dostąpiła szczęścia oglądania swoich dzieci, zapuszczających korze- 
nie w Ziemi Izraela, umarła w dobrej sławie i ostatnim słowem, jakie wy-
szeptała w ostatniej chwili swego życia było: „Jeruszalajim”

M. Sz. Geszuri

Reb Szmuel Meir’s Brumer i jego żona Sara-Bejla
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 GMINA ŻYDOWSKA
I JEJ PRACOWNICY

Chana Sztajnberg

Aby wyobrazić sobie i opisać charakter Suchowoli, należy zacząć od 
instytucji bejt midraszu. Ten dom modlitwy był bowiem ośrodkiem życia 
ludzi miasteczka w czasach poprzedzających naszą epokę. Z tego źródła  
nasi rodzice czerpali wartości, na których myśmy się wychowali.

Każdy Żyd, w tym także mieszkaniec Suchowoli, był związany z bejt 
midraszem. Codziennie przychodził tu, aby modlić się i rozpływać w roz-
mowie z Panem Wszechświata. Robił tak zarówno w dni powszednie, jak  
też w szabaty i święta. W bejt midraszu Żydzi gromadzili się w dni po-
wszednie między modlitwą popołudniową mincha, a wieczorną maariw.  
Studiowali wtedy rozdział Miszny, a także chwytali okazję do porozmawia- 
nia o sprawach życia codziennego. Tutaj kształtowała się opinia publiczna  
miasteczka i tutaj załatwiano wszystkie sprawy żydowskiej społeczności,  
takie jak: wybór rabina, wynajem (schirut), przewodniczenie instytucjom  
dobroczynnym (gabaut), powoływanie kantora, czyli chazana (chazanut),  
zatrudnienie kaznodziei (magidut) oraz wszystko co dotyczyło dobroczyn- 
ności (cedaka). W mroźne zimowe noce tłoczono się przy piecu. A przez  
cały rok zwyczajni Żydzi toczyli rozmowy nie tylko o troskach utrzyma- 
nia rodziny, ale także o problemach wielkiego świata.

Tak, według naszych pojęć, przedstawiało się dawne życie społeczne  
w Suchowoli. Dopiero później, kiedy w naszym miasteczku zjawiły się par-
tie polityczne, można było w bejt midraszu usłyszeć wygłaszane z bimy  
propagandowe przemówienia.

Początkowo w Suchowoli znajdował się tylko jeden bejt midrasz na  
„dole”, wzniesiony jeszcze przed budową synagogi (szuł). Raz w miesiącu,  
w szabat, modlił się tu rabin. Dumą tego „dolnego” bejt midraszu był  
chazan (baal krija) reb Lejzer Mordechaj Chojn. Suchowolska synagoga  
odznaczała się szczególnym stylem i nawet była zaliczana do najwspa- 
nialszych synagog w Polsce. W książce o synagogach, wydanej w Nowym  
Jorku, znalazły się także zdjęcia synagogi w Suchowoli. Również w książ- 
ce A.I. Brejnera o polskich synagogach (wydanej w języku niemieckim)  
wspomniana została suchowolska synagoga jako obiekt zbudowany w stylu  
synagogi w Grodnie. Te synagogi zostały wzniesione w drugiej połowie  
XVIII w., ale w Suchowoli opowiadano, że miejscowa synagoga istnieje  
już kilkaset lat.
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W tej synagodze Żydzi modlili się tylko w święta i Straszne Dni (Ja- 
mim Noraim)17 .

„Na dole” miasteczka istniało także kilka „sztybłech” (małych domów 
modlitwy): „Thilim sztybł” (sztibl Bractwa Psalmów), „Chewrat Tora Sztybł” 
(sztibł Bractwa Tory) oraz minjan „Baalej Mlacha” (rzemieślników)18.

Bejt midrasz „na górze” („der barg bejt midrasz”) został zbudowany 
około 1843 r.; natomiast „nowy bejt midrasz” wzniesiono w 1895 r.

Wśród tutejszych rabinów, dajanów i reszty „duchowieństwa” (klej  
kodesz) szczególnie zasłużyli na wspomnienie i pochwałę:

1. Reb Awrahamczi Einhorn. Urodził się w 1828 r. w Wołko-
wysku. W pamięci suchowolskich Żydów zachował się jako legendarna  
postać. Według opowiadań, jakie o nim krążyły, przedstawiano go jako  
jednego ze sprawiedliwych „lamedwowoników”19. Był człowiekiem dosko- 
nałym w swoim postępowaniu i sposobie życia. Studiował Torę, służył  
wiernie swemu Bogu i miłował swój naród z bezgranicznym oddaniem.  
Jak wiadomo, nie mógł wyżyć z pensji rabina i dlatego pani rabinowa  
Chaja-Sara była zmuszona uzupełniać braki i zajmować się handlem solą 
i płótnem. Utarg chowała w małej puszce w skrzyni. Niejeden raz puszka  
była zupełnie pusta, ponieważ reb Awrahamczi rozdzielał pieniądze między  
ubogich. On sam, w ogóle nie znał wartości pieniądza. Kiedy obywatele  
żydowskiej gminy zaproponowali mu podwyższenie pensji, sprzeciwił się,  
mówiąc „Men darf nyt”, czyli „Nie potrzeba”. Synowie reb Awrahamci nie  
poszli w ślady ojca. Zerwali z tradycyjnym domem i zdobyli wykształce- 
nie uniwersyteckie. Z tego powodu reb Awrahamci nie zaznał pociechy.  
Mawiał „Czym w istocie jest życie? Jeszcze pasztet, jeszcze talerz smako- 

17 Jamim noraim, czyli Straszne Dni – okres między Rosz Ha-Szana, a Jom Kipur 
(1-10 tiszrej), mający charakter pokutny, przebłagalny za grzechy popełnione w cią-
gu ostatniego roku. Jamim noraim cechuje bardzo uroczysty przebieg i zwieńczony  
najważniejszą pokutną uroczystością Jom Kipur, czyli Dniem Pojednania.
18 Sztibl (w wymowie aszkenazyjskiej: sztybł) – zdrobnienie od słowa w jidysz:  
sztob – dom, izba, pokój. Tu w znaczeniu małego domu modlitwy, należącego do 
określonych bractw modlitewnych, bądź grup zawodowych. Natomiast „minjan” –  
to grupa 10 dorosłych Żydów uprawnionych do sprawowania publicznych modłów.  
Tu w znaczeniu grupy modlitewnej mającej stałą siedzibę i pozwolenie władz gmi-
ny żydowskiej na odprawianie modlitw i studiowanie Świętych Ksiąg. „Minjan”  
miał niższy status niż bejt midrasz czy „sztybł”.
19 Lamedwownik – od hebrajskich liter „lamed” i „waw” mających wartość liczbową 
„36”. Według tradycji żydowskiej Pan Bóg utrzymuje świat ze względu na zasługi  
36 sprawiedliwych mężów, czyli „lamedwowoników”. W każdym pokoleniu obja-
wia się taki sprawiedliwy, ukryty dla świata, żyjący pomiędzy Żydami jako zwykły  
człowiek. O jego świętości świadczy jedynie sposób życia i cechy charakteru.
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łyków... („Noch a kugł, noch a cymes…”)20 i natychmiast z oczu zaczynały 
mu płynąć łzy i nie mógł już dalej nic powiedzieć.

Reb Awrahamci zmarł w Ziemi Izraela i poprowadzono jego ciało  
do Jerozolimy, gdzie pochowano na Górze Oliwnej.

2. Dajan21 reb Szapsel (reb Szabtaj) Berlin. Reb Szapsel był da-
janem w czasach reb Awrahamci. Odznaczał się bystrością umysłu i uczo-
nością. Po emigracji (aliji) reb Awrahamci do Ziemi Świętej, miał nadzieję  
na objęcie po nim stanowiska rabina, na które doskonale się nadawał.  
Nie przystali jednak na to Żydzi miasteczka z powodu wielkich zalet i do-
stojeństwa ich dotychczasowego rabina reb Awrahamczi (tak postąpili  
Żydzi Białegostoku, kiedy po reb Chaimie Hercu nie mogli wybrać na jego 
miejsce nowego rabina). Reb Szapsel pozostał dajanem do końca swoich 
dni. Jakże wielki był jego ból, gdy sprowadzono nowego rabina Israela  
Libnedersztajna ze Stawisk, aby zasiadł na fotelu rabinackim w Suchowoli.

Żona dajana Estera (siostra Josefa Mejresa) była dzielną kobietą, bi-
blijną eszet chajil, która pomagała w utrzymaniu rodziny i uzupełniała  
liche zarobki męża.

Spośród grona suchowolskich dajanów znany był także rabin Kac, da-
jan z Rajgrodu, który przybył do naszego miasteczka wraz z uchodźcami  
w czasie I wojny światowej.

3. Rabin Israel Libnedersztajn (Libniedersztajn) prawdo-
podobnie został wybrany przy aprobacie nie wszystkich suchowolskich 
Żydów i nie wszyscy zaliczali się do jego sympatyków i wielbicieli. Był  
Żydem o dostojnym wyglądzie, czystym i schludnym. Jego żona wzorowo 
prowadziła dom i swoją prezencją dobitnie wyrażała godność stanowiska 
rabinowej.

W „czarny szabat” 1920 r. Polacy „hallerczycy” dokuczali reb 
Israelowi. Na placu, naprzeciwko domu Mosze Putila, zebrali elitę miasta, 
dokuczali wszystkim, a szczególnie rabinowi, targając jego piękną brodę.

4. Rabin reb Szlomo-Cwi Kalir był ostatnim rabinem Sucho- 
woli. Łączył w sobie uczoność talmudysty i ogólne wykształcenie świeckie.  
Obok służby na stanowisku rabina, piastował także inne publiczne stano- 
wiska, a jego ręka zawsze była przyjaźnie wyciągnięta do wszystkich ubo- 
gich w mieście. Jednocześnie aktywnie działał na rzecz szkoły.

20 W hebrajskim oryginale widnieje przekład porzekadła w jidysz: „Noch a kugł, 
noch a cymes…”. Należałoby przetłumaczyć na polski tak: „Jeszcze kugel, jeszcze 
cymes…”.
21 Dajan (hebr. dosłownie: sędzia) – w dawnych gminach żydowskich była to waż-
na funkcja we władzach kahalnych. Dajanów wybierano corocznie w wyborach do  
kierownictwa kahału. Zasiadali w kolegiach sądu religijnego.
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W dniach Szoa wypił kielich goryczy do ostatniej kropli. Na począt-
ku nazistowskiej okupacji znęcały się nad nim hordy żołdactwa i dręczyły  
bez miłosierdzia. Zginął razem z członkami swojej społeczności.

Spośród szochetów najbardziej znani byli:
1. Reb Natan Bura (Nuska der Szojchet) – uczony i kantor sy- 

nagogalny w nowym bejt midraszu, Żyd cieszący się sympatią i przychyl- 
nością wśród ludzi.

2. Reb Alter Mały – Żyd szanowany, uczony i działacz społeczny. 
Należał do aktywistów partii „Ha-Mizrachi”. Wiele czasu i energii poświę- 
cał szkole. Jego żona Dwora-Lea, była pierworodną córką tokarza Jochki.

3. Reb Szlomo Amsterdamski był uczonym mędrcem o bystrym 
umyśle. Miał dostojny wygląd i dobre maniery. Urodził się w Grajewie,  
wychowywał się „na kolanach Tory” i kontynuował naukę w łomżyńskiej 
jesziwie. Tutaj także otrzymał uprawnienia na sprawowanie funkcji ra- 
bina (smicha), w czym upatrywał swoje życiowe posłannictwo.

Jego żona Rachela, pochodząca z Korycina, była córką zamożnych  
rodziców i reb Szlomo Amsterdamski żył na ich utrzymaniu (jid. gegesn  
kest). Kiedy jednak rodzina powiększyła się, obudziła się w nim wola sta- 
nięcia na własnych nogach. Nauczył się szechity i został przyjęty na funk- 
cję szocheta i mohela w Suchowoli22. Po latach wyemigrował do Ameryki,  
ale jako młody szochet z Suchowoli nie znalazł swego miejsca w obcej  
krainie. Dopadła go śmierć w wypadku drogowym. Żona z czworgiem dzie- 
ci zginęła w Zagładzie razem z całą żydowską społecznością miasteczka.

Chazan, czyli kantor synagogalny reb Israel Szlusberg posługiwał  
w Suchowoli w czasach reb Awrahamczi i reb Szapsela. Był człowiekiem 
prawym i skromnym, który nie dążył do wielkości. Gdyby nie pozostał  
przez całe życie w małym miasteczku Suchowoli, z pewnością zaliczałby się  
do najbardziej wychwalanych kantorów. Śpiewał cudownie miłym i pięk- 
nym głosem.

Wielu, spośród Żydów miasteczka, przewodniczyło nabożeństwom 
(hebr. baalej tfila) w szabaty i święta. W tym wyróżniał się szczególnie reb 
Nisan Berelkowski (Jaszes). Znani byli także mieszkańcy Wólki(?)23: reb 
Chackiel i reb Mordechaj Josel Krucel, Nuska Bura (szochet), reb Chajkel 

22 Szochet – wykwalifikowany specjalista dokonujący uboju rytualnego, kontrolu- 
jący prawidłowy ubój i stwierdzający przydatność mięsa do spożycia według prze-
pisów prawa talmudycznego. Szochet był funkcjonariuszem gminy żydowskiej.  
Musiał posiadać wymagane uprawnienia i odznaczać się nieskazitelną opinią,  
zdrowiem i przymiotami charakteru. Mohel – rytualny rzezak uprawniony do do- 
konania obrzędu obrzezania 8-dniowego noworodka płci męskiej.
23 W oryginale: „Welewka”.
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Traszczyński, reb Abraham Charłaf, reb Lejzer Mordechaj Chojn. Spośród 
młodych wyróżniał się Lejzer Tykocki.

Wszystkie sprawy publiczne rozstrzygały się w murach bejt midraszu. 
Jednak w czasie pierwszej wojny światowej sytuacja się odmieniła. Został 
powołany komitet do spraw żydowskiej gminy.

W pierwszych bowiem miesiącach niemieckiej okupacji narodził się  
na Litwie pomysł zakładania żydowskich komitetów gminnych, mających 
na celu umożliwienie Żydom korzystanie z autonomii i samodzielnego  
prowadzenia żydowskich spraw. W tym właśnie czasie został powołany  
także w Suchowoli „Komitet Gminy Żydowskiej”. W wyborach do niego ry-
walizowały trzy partie: „Cejrej Cijon”, „Ha-Mizrachi” i „Bund”. Z biegiem 
czasu kiedy okazało się, że gminy nie mogą samodzielnie funkcjonować, 
przekształcono komitety w filie amerykańskiej organizacji pomocy Żydom 
„Joint”. Prowadziła ona, w okresie pierwszej wojny światowej i po jej za- 
kończeniu, szeroką działalność na rzecz ubożejących gmin żydowskich.  
Komitet suchowolski także otrzymywał z „Joint-u” miesięczne wsparcie. 
Pozwoliło to komitetowi wspieranie biednych rodzin, sierot i potrzebują-
cych instytucji.

Członkami komitetu byli: Mosze Putiel, Lejzer Mendel Grodziński, 
Gerszon Marejna, Lejbl Abramowicz, Iser Smolar (sekretarz), Meir Bura 
(przewodniczący) oraz Alter Mały. Przedstawicielami właścicieli domów 
byli Itmar Niselkowski i Szymon Kaleka.

Komitet gminy żydowskiej założył kasę pomocową „Gemilut chasa-
dim”, troszczył się o kształcenie dzieci nie posiadających środków na na-
ukę, a także wspierał towarzystwo opieki nad chorymi „Linat Ha-Cedek”  
oraz szkołę.
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Podpisy rabinów i seniorów kahału



Synagoga w Suchowoli

Rabin Kalir i seniorzy kahału: G. Szwarc i Zew Suchowolski



Reb Natan szochet szochet reb Alter Mały szochet reb Jona

Komitet Gminy Żydowskiej (hebr. Waad Ha-Kehila)
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INSTYTUCJE
I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 

NASZA SZKOŁA
 Batja Peles (Kohen)

Na podwórzu starego bejt midraszu wznosił się skromny, ale piękny  
budynek, budzący dumę i respekt. Tu bowiem wszystkie dzieci z mia- 
steczka uczyły się Tory i zdobywały wiedzę w duchu syjonizmu, a także 
otrzymywały potrzebne przygotowanie przed emigracją do Ziemi Izraela. 
Jednym słowem: była to nasza hebrajska szkoła. W wejściu, na wschodniej 
ścianie, widniała Gwiazda Dawida. Po obu stronach korytarza znajdowały 
się salki lekcyjne: przestronne pokoje, pokój nauczycielski, sala wykłado- 
wa – wszystko urządzone jak należy. Nie raz słyszeliśmy z ust dorosłych 
opowiadanie w jaki sposób została ta szkoła założona. Oto w 1919 r. wraz 
z zakończeniem światowej wojny wszystko budziło się do nowego życia.  
W naszym miasteczku coraz większe znaczenie zyskiwał problem wycho- 
wania. Tradycyjny „cheder” utracił swój sens i powstało dążenie do za-
stąpienia go normalną szkołą. Inicjatywę taką wzięło na swe barki kilku  
obywateli, którzy postawili sobie za cel założenie szkoły hebrajskiej i przy- 
stąpili do działania. Przygotowania odbywały się w konspiracji ze wzglę-
du na brak urzędowego pozwolenia na otwarcie takiej szkoły. Wynajęto 
w pośpiechu dwa pokoje i wyznaczono pierwszego nauczyciela, którym  
został pan Sznajderowski. W celu pozyskania uczniów chodzili założyciele  
szkoły od domu do domu, informując i przekonując rodziców, aby posłali  
swoje dzieci do szkoły hebrajskiej. Pod osłoną nocy, potajemnie niczym 
prawdziwi złodzieje, weszli założyciele do stodoły księdza i stamtąd wy-
nieśli całe wyposażenie szkoły. Za czasów bowiem niemieckiej okupacji,  
po tym jak szkoły zamknięto, złożono szkolny majątek na przechowanie  
w gospodarstwie proboszcza. Ocalałe szkolne sprzęty inicjatorzy przenie-
śli do wynajętych pomieszczeń. Nazajutrz rozległ się dzwonek nauczyciela  
i dwie klasy żydowskich dzieci zasiadły w polskim miasteczku w niemiec- 
kich „skamiejkach” (czyli ławkach), aby uczyć się języka hebrajskiego.

Liczba uczniów wzrastała, wynajęto jeszcze jedno mieszkanie u Chajki  
Sejner. Kiedy jednak zrobiło się znowu za ciasno i zajmowane pomiesz-
czenia już nie wystarczały, ulokowano jedną klasę także w „sztiblele”, czyli  
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pokoiku obok starego bejt midraszu. Grono nauczycielskie powiększyło się  
do pięciu osób. Mianowano kierownika szkoły i przyjęto zawodowych na- 
uczycieli. W szkole nauczano wszystkich przedmiotów, a językiem wykła- 
dowym był hebrajski. W okresie istnienia szkoły zmieniało się wielu  
nauczycieli, jednak pierwsi nauczyciele, panowie Sznajderowski i Caban  
nie opuścili tej placówki. Pozostali wierni szkole i jej uczniom.

Założyciele szkoły tworzyli pierwszy komitet, troszcząc się o wszystkie 
szkolne potrzeby, jak: przyjmowanie nauczycieli, udzielanie ulg w opłatach 
czesnego. Zajmowali się także sprawami budżetu, co było najtrudniejszym 
problemem. Wielu uczniów potrzebowało ulg i dochód szkoły był bardzo 
lichy. Komitet z trudnością zmagał się z tym zagadnieniem, jednak żadne 
żydowskie dziecko z powodów finansowych nie pozostało poza ścianami 
hebrajskiej szkoły. Poważną troskę budził problem szkolnego budynku. 
Używane pomieszczenia nie odpowiadały szkolnym potrzebom: latem  
panowała w nich duchota, zimą – chłód, przeciągi i wilgoć. Uczniowie 
siedzieli stłoczeni i okutani płaszczami. Wychodzili poskakać, aby się tro-
chę zagrzać. Szkole przypatrywały się także władze rządowe. Od czasu do 
czasu przybywał na wizytacje państwowy inspektor i wyrażał niezadowo- 
lenie z powodu warunków lokalowych, ale godziwy „podarunek” uspoka- 
jał go i uśmierzał jego gniew.

W 1924 r. do naszego miasteczka przybył rabin Kalir i dołączył do  
wykładowców tej szkoły. Szybko stanął na czele komitetu. W tych właśnie 
latach miała miejsce wielka praca: pierwsi kursanci kończyli swoje lekcje 
ze wspaniałym sukcesem. Klasy zapełniali nowi uczniowie, jednak sytu-
acja szkoły była ze wszystkim zła. Wizyty inspektora stały się zbyt częste  
i często też padały groźby ze strony władz, że szkoła zostanie zamknięta 
jeśli nie przeniesie się do odpowiedniego budynku. Na zorganizowanych  
w trybie pilnym, burzliwych zebraniach zapadła decyzja wzniesienia bu- 
dynku na podwórzu starego bejt midraszu. Jednak kasa szkoły była zu-
pełnie pusta. Zysk i powodzenie przekraczały wszelkie możliwości i leżały  
po drugiej stronie oceanu. Członkowie komitetu szkolnego zwrócili się 
do wychodźców z Suchowoli mieszkających w USA i wylali przed nimi  
wszystkie swoje żale. Prośba spotkała się z przychylnością i sympatią  
wśród mieszkańców miast i do szkolnej kasy zaczęło płynąć wsparcie.

Z sercem przepełnionym radością przystąpiono do budowy. Oto jed- 
nak pojawiła się nowa przeszkoda: pewien Żyd, którego część posesji gra- 
niczyła z placem bejt midraszu, sprzeciwił się budowie i stwierdził z mocą,  
że nie wyrazi zgody na postawienie w tym miejscu szkoły. Problem stał się  
poważny. W szabaty była zakłócana modlitwa w bejt midraszu, a członko- 
wie komitetu i ich stronnicy nie spoczęli, aż przekonali owego właściciela  
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posesji. W końcu on także przyłożył się do dzieła budowy i z przeciwnika  
stał się jego zwolennikiem.

Założono fundamenty. To był niezapomniany jesienny deszczowy 
dzień. Podwórze bejt midraszu wypełniali uczniowie, nauczyciele, człon-
kowie komitetu i liczni mieszkańcy miasteczka. Na miejscu planowanej  
budowy urządzono skromną uroczystość. Rabin w swojej przemowie pod- 
kreślił, ze łzami radości w oczach, doniosłość tego wydarzenia. Pan Galanty  
wygłosił swój wiersz poświęcony uczniom, a nauczyciel Lewinson ułożył  
hymn na cześć założycieli szkoły i jej dobrodziejów oraz na cześć tego  
wielkiego dnia. Hymn zaczynał się od słów: „Tego dnia została założona 
świątynia, świątynia naszego ducha”. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy, honoru- 
jąc każdy kamień, położony na podwaliny tej budowli.

Zimą prace budowlane przerwano. Pewnego mroźnego dnia pojawił  
się nagle rabin w towarzystwie kilku członków szkolnego komitetu. Byli 
zakłopotani, naradzali się szeptem z nauczycielami, kręcili się tam i z po- 
wrotem. Nie wiedzieliśmy, dlaczego tak się dzieje. Okazało się, że inspektor  
nakazał niezwłoczne i bezapelacyjne zamknięcie szkoły. W samym środku  
mroźnej zimy miejscowy rabin oraz panowie Mosze Putiel i Reuwen Ko- 
hen wsiedli na sanie i pojechali do Sokółki do szkolnego inspektora. Po  
pięknych błagalnych przemowach w rodzaju „ekscelencjo panie inspekto-
rze” otrzymali prolongatę do wiosny.

Wiosną prace budowlane ruszyły od nowa i szkielet szkolnego gma-
chu wznosił się już na placu. Jednak wyczerpała się cierpliwość władz.  
I pewnego razu skończyła się możliwość ratunku24, a od wyroku władz  
odnośnie zamknięcia placówki nie było już odwołania. Z ciężkim sercem, 
ale jednak z nadzieją i dumą, pozamykano wszystkie lekcyjne salki, a wy- 
posażenie przeniesiono do wielkiej synagogi i bejt midraszu. Tam wygo- 
spodarowano kilka pokoików na potrzeby szkoły. Pokoiki te nie były od-
powiednie do nauki i panowała w nich wielka ciasnota, jednak dzięki  
dobrej woli i uporowi naszych nauczycieli lekcje odbywały się systema- 
tycznie i w należytym porządku. Część szkolnego wyposażenia uległa de-
wastacji wskutek braku miejsca do przechowania. Najdroższy majątek  
jakim była biblioteka, został przeniesiony do naszego domu.

Czas naglił. Murarze, tynkarze i stolarze pracowali gorączkowo i zbli- 
żał się koniec roku szkolnego.

24 Dosłownie: „Ręka stała się za krótka, aby wybawić”. Autor posłużył się parafrazą 
z Pisma Świętego z Księgi Proroka Izajasza (Izajasz 59,1): „Bo oto ręka Pana nie  
jest za krótka, aby mógł mnie wybawić” (przekład zaczerpnięty z: Pismo Święte  
Starego i Nowego Testamentu, wyd. Święty Paweł).
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W tym czasie pożegnał się z nami nauczyciel Lewinson po trzech la- 
tach wspólnej pracy. Z jego odejściem utraciliśmy jedną z wybitnych oso- 
bistości naszej szkoły. Jako nauczyciel i wychowawca, wspaniale nauczał 
i pięknie żył. Jego siła i poświęcenie nie miały granic. Był zawsze pochło- 
nięty przez sprawy społeczne i szkolne. Po wielu godzinach pracy w szkole  
poświęcał swoją uwagę uczniom słabszym, nie nadążającym za innymi 
oraz nieobecnym na lekcjach z powodu choroby. Zapraszał ich do swego  
pokoju, objaśniał i pomagał w nauce. Znał dobrze duszę dziecka i miał  
do każdego indywidualne i zachęcające podejście.

Skończył się czas wakacji i nasza szkoła była już gotowa. Ustawiono 
ławki na swoich miejscach i sto trzydzieścioro dzieci w wieku szkolnym,  
zajęło miejsca w przestronnych klasach, ku radości wszystkich mieszkań-
ców miasta. Na lekcjach z prac ręcznych, które odbywały się w szkole,  
wyhaftowaliśmy hebrajski sztandar. Każdy z nas poświęcił temu zada- 
niu wiele godzin pracy, ale wszystko robiliśmy z wielką ochotą. Ten nie- 
biesko-biały sztandar rozwinęliśmy wysoko ponad głowami w pochodzie  
„Lag ba-Omer25”.

Nauczyciele wkładali wiele trudu w opiekę nad biblioteką, której  
księgozbiór dochodził do czterystu woluminów. Założono także klub dla  
uczniów z wyższych klas, w którym zajmowano się działalnością kultural-
ną. Nasza szkoła zasłynęła także w okolicy i składały nam wizyty szkoły  
z pobliskich miasteczek.

Na uroczystym zakończeniu szkolnego kursu wygłaszano płomienne  
przemówienia, a ludowy taniec połączył wszystkie serca. Pożegnanie było 
dla nas trudne, ale na zawsze pozostały w nas więzi z naszą szkołą, która 
była duchowym źródłem naszego natchnienia.

25 Lag ba-Omer – trzydziesty trzeci dzień liczenia omeru – związany z tradycją 
pomiędzy świętem Pesach a świętem Szawuot, wypadający 18 dnia miesiąca ijar. 
Jest to święto uczonych. Tego dnia uczniowie chederów tradycyjnie nie mieli za- 
jęć; odbywały się wówczas zabawy, podczas których „walczono”, używając łuków,  
a później modeli karabinów; czasem dzieci wyruszały na wycieczki. Źródło: http://
www.jhi.pl/psj/Lag_ba-Omer.
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Z DZIEJÓW BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA W PODZIEMIU 
Pnina Ben-Arci (Szklar)

W naszym miasteczku było wielkie dążenie do kultury i wykształcenia.  
Dzieci uczyły się języka hebrajskiego na prywatnych lekcjach i rosyjskiego  
w szkole powszechnej razem z dziećmi chrześcijańskimi. Wiele rodzin  
prenumerowało gazety. Najbardziej poczytnymi tytułami w tamtym okre- 
sie były: „Ha-Cefira” i „Der Frajnd”. W miasteczku istniała biblioteka, wokół  
której skupiała się miejscowa inteligencja. Bibliotekarze pracowali ochot- 
niczo, a większość książek pochodziła z darowizn. Chociaż za korzystanie  
z biblioteki pobierano zwyczajowo miesięczną opłatę, nie wystarczało to na  
zakup nowych książek. Byli sympatycy, którzy działali na rzecz biblioteki  
na różne sposoby. Dawali w tym względzie dowody wielkiego poświęcenia  
i siły ducha. Musieli zawsze stać na straży, ponieważ w okresie carskiego  
reżimu biblioteka działała nielegalnie i trzeba było się wystrzegać, aby nie  
wpaść w ręce władz. I na odwrót, często zmieniano siedzibę biblioteki  
z obawy przed represjami. Nie było to łatwe przedsięwzięcie, a w dodatku  
nie zawsze można było bez trudu wynająć dla biblioteki jakiś lokal, czy  
to w mieszkaniu, czy w piwnicy. Wprawdzie policjanci otrzymywali mie- 
sięczną opłatę w formie łapówki, ale ich przełożeni, którzy nie zawsze  
zgadzali się przyjąć łapówkę, urządzali nagłe i niezapowiedziane prze-
szukania. W każdym razie biblioteczni, oddani sprawie, działacze, zdołali  
ocalić, najdroższy dla nich, majątek kulturalny i ukrywali książki w bez-
piecznych miejscach.

Pewnego razu przynieśli do nas wszystkie książki i ukryli w ogrom- 
nych cysternach na piwo. Było rzeczą pewną, że nie przyjdą do fabryki  
i nie będą tam szukać książek. Czasami budzono nas w środku nocy, żeby  
ukryć worki pełne książek pod naszymi łóżkami. W takich konspiracyj- 
nych warunkach trudno było prowadzić bibliotekę, jednak młodzi ludzie  
czuwali i nie porzucali swoich posterunków. Młodzież okazywała męstwo,  
rosła liczba książek i żurnali. Wbrew wszystkim trudnościom młode po- 
kolenie dążyło do życia kulturalnego i do wykształcenia.

Wielu odznaczyło się szczególnie w tej działalności, w tym między  
innymi mój brat Zejdke, Chaim Gufersztajn, Simcha Magid i wielu innych  
kolegów.

 Pnina Ben-Arci (Szklar)
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BIBLIOTECZNI AKTYWIŚCI
Chana Sztajnberg

Na początku obecnego stulecia, w 1906 r., w Suchowoli, w domu  
Szinki Gufersztajn, została założona biblioteka z inicjatywy Chaima Gu- 
fersztajna, Judela Krucela (syna Any Racheli), Zejdki Szklara, Chonego  
i Simchy Magidów, Eliezera Tykockiego i Tewla Kaleki.

W tej pierwszej kulturalnej instytucji skupiały się wszystkie postępo-
we siły miasteczka: Lejzer Tykocki, Mosze Herszel Tykocki, Szmuel Ajzyk 
Francuz (syn Josefa Liszesa), Alter Szlosberg (syn chazana Israela), Israel 
Lewin (syn piekarza Moszki), Alter Francuz, Anszel Frajman (syn młyna- 
rza Berla).

Pierwsze kroki biblioteki nie były łatwe. Wsparcie i książki pocho-
dziły od darczyńców. Aktywiści pracowali ochotniczo. Czytelnicy wnosili  
miesięczne opłaty, jednak trudności w działalności placówki powodował  
nie tylko skąpy budżet, będący kroplą w morzu potrzeb, ale także zakaz 
działalności bibliotek w czasach carskiej władzy.

Przez wiele lat biblioteka stanowiła prawdziwe „centrum” życia kul-
turalnego w miasteczku. Do książki odnoszono się z wielką czcią i sza-
cunkiem. Zdarzało się czasami, że była ona jedynym środkiem rozwoju  
człowieka. Poprzez książki przed czytającym otwierał się szeroki świat.  
Byli tacy czytelnicy, dla których książka stanowiła treść i sens ich mono-
tonnego, szarego życia w miasteczku. W ciasnej bibliotecznej izbie, w domu 
Szejnki, gromadzili się koledzy i sympatycy, także na wykłady i odczyty.  
A czasami także wspólnie śpiewali pieśni syjonistyczne i rewolucyjne.  
Z biegiem lat biblioteka rozrosła się, a szczególnie rozkwitła w dniach  
niemieckiej władzy w 1915 r. i później. Stała się publiczną instytucją. Gdy 
pierwsi założyciele biblioteki opuścili miasteczko i wyemigrowali do Ame- 
ryki, do pracy włączyły się nowe siły. Na miejsce Chonego i Simchy  
Magidów wszedł ich brat Daniel, który zrobił bardzo dużo dla rozwoju  
biblioteki. Od czasu do czasu organizował odczyty, aż mały pokój Szejnki 
pękał w szwach od nadmiaru słuchaczy.

Razem z Danielem Magidem na rzecz biblioteki działali: Moszka Kru-
cel (który zmarł śmiercią męczeńską w 1920 r.), jego brat Fiszel Krucel,  
Pni Krucel (bibliotekarka), żona Moszki, Meir Bura, Nisan Sztuc, Baszka 
Szaflar (Galanty), która była aktywistką biblioteki aż do Zagłady, Rejzel 
Stocka, Szmuel Lewin i inni.

Pokazały się nowe twarze w kierownictwie biblioteki, ale praca była 
kontynuowana z tym samym poświęceniem, co na początku. Warunki dzia- 
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łalności były teraz znośniejsze, jednak sytuacja finansowa, tak jak dawniej,  
zawsze była zła. Od czasu do czasu amatorzy urządzali przedstawienia,  
z których dochód przeznaczali na zakup nowych książek do biblioteki.

Kiedy dotychczasowa siedziba stała się za ciasna, aby pomieścić 
wszystkie książki, przeprowadzono bibliotekę do domu Tewla Stoczyń-
skiego. Liczba książek osiągnęła już tysiąc woluminów w języku jidysz,  
hebrajskim i rosyjskim.

Kiedy bibliotekarka Pni Krucel wyemigrowała na stałe do Ziemi Izra-
ela, przybyli nowi bibliotekarze: Gdalka Białostocki i Moszele Gufersztajn 
brat Chaima.

W wielkim pożarze, który wybuchł w 1926 r., a w którym spłonęła  
większa część domów miasteczka, ogień pochłonął także bibliotekę. Z na- 
rażeniem życia udało się ocalić część książek.

W ogłoszeniu z prośbą o pomoc zwrócili się koledzy aktywiści do wy-
chodźców z Suchowoli, a ci nie ociągali się długo.

Po pożarze bibliotekę umieszczono w domu Folka, a od roku 1935  
w domu Any Rachel Krucel. Pozyskano nowe książki i na krótko przed Za- 
gładą świętowano nabycie dwutysięcznego egzemplarza. Biblioteka znana  
była wówczas pod nazwą „Tarbut”.

Powstał ruch „Betar”. Zaczęły się incydenty. „Betar chciał przejąć bi-
bliotekę w swoje ręce, ale ręka „Tarbut” okazała się silniejsza.

W ostatnich latach w komitecie biblioteki byli: Baszka Szaflar, Alter 
Francuz i Mosze Gufersztajn należący do dawnych działaczy; Brejna Ka-
mińska (obecnie w Ameryce), Szejna Turn i Wełwł Folk, Zina Halpern,  
Perec Francuz, nauczyciel Perelman i Israel Grodziński, którzy rekruto- 
wali się spośród młodych działaczy.

Zimą 694 r. (1933/34) w naszym miasteczku otwarto przy bibliotece  
czytelnię, pod kierunkiem bibliotekarzy Moszeli Gufersztajna i Gdalki Bia- 
łostockiego. Była ona otwarta codziennie w godzinach wieczornych i w so- 
boty po południu. Dawid Szaflar dostarczał prasę codzienną i miesięczniki. 
Czytelnia mieściła się w okolicy bejt midraszu.

Pokolenie odchodziło, przychodziło następne, ale praca w bibliotece 
była kontynuowana, aż przyszedł koniec na całą Suchowolę.

Chana Sztajnberg
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„ZA I PRZECIW”  
NA ZEBRANIU BIBLIOTEKI

Gedalia Grimczański

Na wielkim i szumnym zebraniu biblioteki występowali dyskutanci  
nad decyzjami „za” i „przeciw”. Zazwyczaj komitet przedstawiał sprawo- 
zdanie i propozycje, a wszyscy odpowiadali „zgadzam się” („sogłasno”).  
Na tym zebraniu stało się inaczej.

Bibliotekę założono w ostatnim dziesięcioleciu władzy rosyjskiej. Ko- 
biety czytały opasłe książki jak: „Niewidomy żebrak” albo „Bohater w kaj- 
dankach”. Jednak także nie brakowało w bibliotece książek rosyjskich.  
Na ulicy, a czasami także i w domu, rozmawiano po rosyjsku. Wprawdzie  
z błędami, ale po rosyjsku. Nawet do języka jidysz wplatano rosyjskie 
słowa. Zamiast „pójdę odprowadzić koleżankę” mówiło się, „ich wel gejn 
prowżajan dy padruge”. Był okres, przed powstaniem młodzieżowych ru- 
chów syjonistycznych, kiedy biblioteka wypełniała całą pustą przestrzeń  
w miasteczku. Aż spadł na bibliotekę gniew „He Chaluc”, który był związ- 
kiem bardzo dynamicznym i chciał „objąć swymi ramionami cały świat”.  
Z początku jego członkowie przenikali do komitetów narodowych fundu- 
szy żydowskich: „Keren Kajemet „ i „Keren Ha-Jesod”. Nie przychodziło to  
łatwo, ponieważ starzy byli „przyrośnięci” do stołków i nie chcieli się  
ruszyć. Pomimo, iż rzeczywistą pracę, jak zbieranie pieniędzy, wykonywali  
młodzi, nie chcieli starzy zrezygnować ze swoich godności. Udało nam się  
ich przekonać i przeniknąć do komitetów narodowych funduszy, a także  
do „Linat Ha-Cedek”, który należał do dziedziny pomocowej i dobroczyn- 
nej i nie był instytucją syjonistyczną. Jedynie komitet biblioteki pozo- 
stawał dla nas niedostępny. Postanowiliśmy przeniknąć do biblioteki i tak  
się stało. Mieliśmy pretensję, że język hebrajski jest w bibliotece prawie  
nieobecny. Większość członków komitetu stanowili syjoniści nieokreślonej  
przynależności. Jednak byli tam także gorliwi zwolennicy języka jidysz i ba- 
liśmy się, że zawładną biblioteką. Szukaliśmy wyjścia z tej sytuacji.

Składka członkowska w bibliotece wynosiła ćwierć złotego. Z tego po-
wodu na wszystkich członków „He-Chaluc” i sympatyków został nałożony 
obowiązek zapisania się do biblioteki. Kiedy jidyszyści to wyczuli, także  
zaczęli zachęcać swoich zwolenników do masowego zapisywania się w po- 
czet czytelników. W krótkim czasie zapisało się do biblioteki mnóstwo  
czytelników z jednej i drugiej strony.

KSIĘGA PAMIĘCI. ŻYDOWSKA HISTORIA SUCHOWOLI



47

Na walnym zebraniu zaproponowaliśmy na przewodniczącego na- 
szego kandydata. Sprzeciwili się temu jidyszyści i doszło do głosowania.  
Głosy były rozłożone prawie równomiernie i sytuacja skomplikowała się.  
W końcu członkowie starego komitetu zaproponowali, aby wybrać dwóch  
przewodniczących. Zgłosiliśmy projekt, aby wybory do komitetu biblio- 
teki były proporcjonalne, a nie indywidualne. Do głosowania wyznaczono  
dwóch rachmistrzów: syjonistę i jidyszystę. Większość „z naszej” strony  
opowiedziała się za naszym wnioskiem. Natomiast po tamtej stronie więk- 
szość pozostała przy swojej racji. Głosowano dwa, trzy razy i nie można  
było dojść do ugody, aż padła propozycja głosowania indywidualnego. Po- 
liczono głosujących i jeden głos przeważył na rzecz naszych przeciwników.  
Kto był za? Wszyscy członkowie „He-Chaluc”, ich przyjaciele i krewni, skła- 
niający się do syjonizmu. Po drugiej stronie znaleźli się członkowie po- 
przedniego komitetu, sympatycy „Bundu” i walczący w obronie języka  
jidysz, rzemieślnicy, którzy wykorzystywali swoich terminatorów, a także  
synowie dobrych rodzin, mieniący się być miejscową „inteligencją”.

Także i na zebraniu, które odbyło się po upływie roku jeden głos prze- 
ważył na naszą niekorzyść. Po latach, kiedy wyemigrowałem do Ziemi 
Izraela, w prasie ukazała się informacja, że „spaliło się małe miasteczko  
Suchowola koło Białegostoku. Dziesiątki rodzin pozostało bez dachu nad  
głową”. Koledzy, którzy potem przybyli do Ziemi Izraela, opowiadali, że  
biblioteka stała się przyczyną rozprzestrzeniania się pożaru z ulicy na  
ulicę. Płonące karty książek fruwały na wietrze i zapalały domy położone 
daleko od źródła pożaru. „Płonęły pergaminy i fruwały litery”, które mo- 
gły opowiedzieć o bezgranicznym poświęceniu ludzi oddanych i wiernych  
bibliotece. O ludziach, którzy składali grosz do grosza, zbierali książki jedną  
po drugiej, aż zgromadzili ten wielki i drogocenny majątek kultury. Jed- 
nak mieszkańcy Suchowoli nie pogrążyli się w rozpaczy. Zaczęli wszystko  
od początku i odbudowali bibliotekę, aż nadeszła „wielka pożoga” i spo- 
pieliła wszystko, wszystkie książki w bibliotece i tę całą wielką księgę duszy, 
jaką było nasze miasteczko.

Gedaljahu Gilead-Grimczański
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Lejzer Tykocki, Chaim Gufersztajn i Judel Krucel



Komitet biblioteki w 1922 r.

Biblioteka. Bibliotekarze: Moszel Gufersztajn 
i Gedaljahu Białostocki
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NARODOWY FUNDUSZ ŻYDOWSKI  
(HEREN KAJEMET LE-ISRAEL)

Riwka Mec

Działalność na rzecz Narodowego Funduszu Żydowskiego, czyli „Keren  
Kajemet Le-Israel” w naszym miasteczku została zapoczątkowana przez 
członków związku „Mizrachi”, którzy na bimie w bejt midraszu wygła-
szali przemówienia propagujące ideę wykupu ziemi. Przez większość dni  
w każdym niemal suchowolskim domu znajdowała się „niebieska puszka” 
obok „kasy rabiego Meira Cudotwórcy” (rabi Meir Baal Ha-Nes). W piątek  
przed zapalaniem świec szabatowych albo w wigilie świąt i uroczystości, 
kobiety wkładały do każdej z nich swoje grosiki: do puszki wykupu ziemi 
ojczystej i do puszki na rzecz wspierania osiedli i uczniów talmudycznych  
mędrców w Ziemi Świętej. Kiedy przybyły pierwsze puszki „Keren Kaje- 
met Le-Israel” i nie wystarczyło ich dla wszystkich domów, zrodziła się  
zazdrość i pretensje, dlaczego ominięto tego a dano puszkę tamtemu, aż  
dostarczono tyle puszek, ile było w miasteczku głów rodzin i wystarczyło  
dla wszystkich. Zdarzało się, że ktoś nie miał grosza przy duszy i pożyczał  
u sąsiadów, aby włożyć do puszek, aby wypełnić do „okrągłej sumy”.

Pewnego dnia przybył do Suchowoli pewien mówca, aby wyjaśnić 
znaczenie i wartość przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Żydowskiego.  
Z braku odpowiedniej sali do zebrań, urządzono wykład w bejt midraszu  
„na górze”. Wszyscy Żydzi miasteczka, od młodzieńca do starca, zeszli się  
na wykład do tego bejt midraszu. Wielkie było rozognienie i uniesienie.  
Pobożni uwierzyli, że wyzwolenie rzeczywiście jest blisko i w młodym po- 
koleniu ujrzeli spełnienie wizji powrotu na Syjon. Przebudzenie osiągnęło  
taki stopień, że kobiety przekazały swoją biżuterię i ślubne pierścionki na  
to święte dzieło. Mówca opuszczał nasze miasteczko zadziwiony zrozu- 
mieniem i współpracą, jakich doświadczył w Suchowoli.

Członkowie związku „Mizrachi” dużo robili dla „Keren Kajemet Le-
-Israel”, jak również działali na rzecz innego narodowego funduszu żydow-
skiego „Keren Ha-Jesod”. Do takich aktywistów należeli między innymi:  
reb Itmar Nisełkowski, Zelman Jafo, Mosze Futiel, Szmuel Jafo, Lejzer  
Tykocki i inni. Pełnomocnikiem funduszy był zegarmistrz Dawid Giler,  
czcigodny Żyd, który wypełniał swoją funkcję z miłością i zaangażowaniem.

Członkowie wszystkich syjonistycznych organizacji współpracowali ze  
sobą w tych akcjach. Opróżniali puszki i zbierali datki przy różnych uro-
czystych okazjach, jak wieczornica, wesele, obrzezanie, bar micwa. Ciągle 
poszukiwali sposobów na powiększenie dochodów Narodowego Fundu-
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szu Żydowskiego. Organizowali „jom seret” („dzień wstęgi”) w święto „Tu  
Bi-szwat” i chodzili od domu do domu, sprzedając sztuczne papierowe  
kwiaty migdałowego drzewa. Urządzano „bazary”, z których dochód był  
przeznaczony na „Keren Kajemet Le-Israel”.

Moszele Gufersztajn i Baszka Galant-Szpeler należeli do grona akty- 
wistów w ostatnich latach.

Kiedy po raz pierwszy dotarły z Ziemi Izraela obrazy i fotografie, Żydzi 
suchowolscy zobaczyli na własne oczy uprawy rolne na szerokich obsza- 
rach wydartych pustyni i zamienionych w żyzne pola, uprawiane przez 
chaluców, czyli pionierów. Serca wszystkich napełniły się wtedy dumą;  
oto bowiem oni także mają malutki udział we wszystkich tych wzniosłych 
dziełach. Ojcowie i matki, bracia i siostry – wszyscy w swoich sercach i du-
szach przybliżyli się do Ziemi Izraela i tego, co się tam działo.

Jednak nie udało im się tam dotrzeć.
Riwka Mec

Podpis odręczny na zdjęciu: 
Komisja Keren Kajemet Le-Israel w Suchowoli 687 r. (1927 r.)
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Z PRZEDSIĘWZIĘĆ I DZIAŁAŃ „MIZRACHI”  
W SUCHOWOLI – na podstawie  

fragmentów z periodyku: „Mizrachi” 

„MIZRACHI”, 1921, nr 14:
Praca agitacyjna na rzecz idei „Mizrachi” rozwinęła się u nas z całą 

mocą. W dzień szabatu przed świętem Purim zorganizowaliśmy wielkie  
zebranie ludowe w bejt midraszu z udziałem mowców: panów Itmara Ni-
sełkowskiego i Mosze Futiela. Mówili o pracy „Mizrachi” tutaj i w Ziemi  
Izraela oraz pilnej potrzebie powiększania dochodów Narodowego Funduszu  
Żydowskiego „Keren Kajemet Le-Israel”. Dzięki szerokiej agitacji zebrano  
w dniu święta Purim ponad dziesięć tysięcy marek na rzecz Funduszu.

„MIZRACHI”, 1921, nr 22:
W święty szabat paraszy „Emor”26 zostało zorganizowane w sali naszej 

synagogi ogólne zebranie wszystkich naszych członków. Przewodniczący, 
pan M. Futiel, otworzył je przemówieniem w języku hebrajskim i odczy-
tał zgromadzonym ostatni okólnik dotyczący oszacowania „szekla”, czyli 
bieżącej rocznej opłaty na rzecz organizacji. Po krótkiej naradzie wyjaśniło  
się, że zbiórka „szekli” w naszym miasteczku zakończyła się powodze- 
niem. Większością głosów przyjęto decyzję poprzedniej konferencji zo-
bowiązującą członków do wnoszenia związkowej opłaty. Wcielenie tej  
decyzji w życie zostało powierzone kolegom Sz. Jafo i Sz. Szlasowi. Pan  
A. Nisełkowski mówił o wydarzeniach i zajściach ostatniego czasu i umac-
niał serca zebranych, że ostatecznie zwycięstwo będzie po naszej stronie. 
Do komisji rewizyjnej dołączono jeszcze dwóch kolegów, których zada- 
niem będzie troszczyć się o utrzymanie szkoły. Zebranie zakończyło się  
w podniosłym nastroju ducha.

26 Parasza to fragment Tory przeznaczony do publicznego czytania w danym ty-
godniu. Tora została podzielona na 54 parasze w cyklu rocznym. Nazwa paraszy 
pochodzi od pierwszych słów danego fragmentu. „Emor” to fragment Tory z Księgi 
Kapłańskiej zaczynający się od słów: „Pan rzekł do Mojżesza: Powiedz kapłanom, 
synom Aaarona.” (Wajikra – Księga Kapłańska, 21:1 – 24:23).
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„MIZRACHI”, 1921, nr 42:
W szabat wolnych dni święta Sukot, w miejscowym wielkim bejt mi- 

draszu zostało zorganizowane wielkie zebranie. Przybyła większość Żydów  
miasteczka. Pierwszy przemawiał reb Chaim Natan miejscowy szochet.  
Mówił o budowie Ziemi Izraela i jej przyszłości. Płynącymi z serca sło- 
wami objaśnił cel funduszu „Keren Ha-Jesod” i wezwał do pracy na jego  
rzecz. Następnie głos zabrał sekretarz komitetu „Keren Ha-Jesod” pan 
A. Nisełkowski na temat dziesięciny i darów, które każdy jest zobowiązany  
świadczyć dla dobra budowy naszego Kraju Izraela. To przemówienie zro- 
biło na słuchaczach silne wrażenie. Po nim przemawiał przewodniczący  
komitetu „Keren Ha-Jesod” pan Zalman Jafo, wyjaśniając sens całej Dekla- 
racji Balfoura i rezolucji San Remo. Na koniec wystąpił przewodniczący  
naszego związku pan M. Futiel, który wezwał do utrzymywania i niesienia  
rzeczywistej pomocy pracującym na rzecz budowy Ziemi Izraela. Zachęcał  
rzemieślników i bogatych kupców, aby wyjeżdżali na stałe do Ziemi Izra- 
ela i tam podnosili ją z ruin. Ten ostatni przemawiał także w święto Sze- 
mini Aceret, na uroczystym zebraniu urządzonym w naszej sali, na które  
przybyli ludzie ze wszystkich warstw naszego narodu w miasteczku. Wszy- 
scy mówcy podkreślali ważne znaczenie „Keren Ha-Jesod” w obecnych  
czasach. Także nazajutrz, w święto Simchat Tora, kontynuowali agitację  
na rzecz funduszu „Keren Ha-Jesod” we wszystkich domach modlitwy. 
Wszyscy wezwani do czytania Tory składali godziwą sumę na rzecz „Keren 
Ha-Jesod”.

„MIZRACHI”, 1921, nr 20:
Nasz związek w ostatnim czasie zajmował się sprawą rabinatu w na- 

szym mieście. Zwycięstwo było po naszej stronie. W wyborach większością 
127 głosów został wybrany nasz kandydat rabin gaon Szlomo Kalir z Fili-
powa. Rabin ten znany jest z umiłowania naszej idei i słynie jako działacz 
społeczny. W dniu jego przybycia do naszego miasta zgotowano mu godne  
i należyte wspaniałe przyjęcie. Mamy nadzieję, że nominacja tego uczo- 
nego rabina przyniesie wielkie owoce w rozwoju naszej pracy religijno- 
-narodowej i ujrzymy jej pomyślność.
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GRUPY MŁODZIEŻY „HA-TCHIJA” (ODRODZENIE) 
I „HA-SZACHAR” (JUTRZENKA)

Chanala

W okresie okupacji niemieckiej 1916–1917 r. rozpoczęło się w naszym  
miasteczku wrzenie na polu kultury i odczuwało się ożywienie i ferment  
w środowisku młodzieży. Zazdrościliśmy „wielkim”, że stwarzali sobie spo- 
soby i okazję do kulturalnego spędzania czasu: odczyty i wykłady były  
częstym zjawiskiem i wprowadzały w miasteczku świąteczny nastrój. Wy- 
kłady odbywały się w „kręgach”, w których uczestniczyły dziewczęta, bez  
różnicy społecznej pozycji. Na wykłady urządzane przez działaczy organi- 
zacji „Cejrej Cijon” (Młodzież Syjonu), przychodziło tak wielu słuchaczy,  
że pomieszczenie klubu stało się za ciasne, aby pomieścić takie mnóstwo 
uczestników.

W tym czasie została założona grupa organizacji „Ha-Techija” (Od- 
rodzenie). W jej szeregi wstąpili wyłącznie chłopcy, wśród których zna- 
leźli się: Moli Dryjański, Awka Białostocki, Meir Grudziński, Wewł Kru- 
cel, Herszł Rabin, Moszel Gufersztajn, i inni. Z upływem czasu do grupy 
dołączyły także dziewczęta: Dinka Truszczyńska, Masza Francuz, Rachel  
Murin, Leacze i Mariszka Marejna oraz Chana Bagun (Biegun?). Grupę  
prowadził nauczyciel Meir Bury, ale czasami jej członkowie urządzali od- 
czyty i dyskusje także własnymi siłami. Zbierali się dwa lub trzy razy w ty-
godniu w domu Szlomy Rabinowicza, gdzie urządzali odczyty i wspólne  
śpiewy.

Wtedy także założyliśmy grupę żeńską, do której przystąpiły: Ahuwa 
Stoczyńska, Cipora Gołub, Nechama Suchowolska i siostry Woroszylskie, 
Sara Jakimowska, Ester Berelkowska oraz ja. Z początku było nas nie- 
wiele. Jednak szeregi nasze stale rosły. Dziesiątki dziewcząt, dla których  
bliski sercu był język hebrajski i oczarowała je pieśń Syjonu, przyłączały 
się do naszej grupy. Zbierałyśmy się razem, zasłuchiwałyśmy się w świę-
tym milczeniu, w czytania tekstów hebrajskich, śpiewałyśmy pieśni Syjonu  
i tańczyłyśmy izraelskie narodowe tańce. Potrzebowałyśmy pilnie prze-
wodnictwa w naszej działalności i nie musiałyśmy długo czekać: Jeruchem  
Lewin, Małka Tawlińska i Lejzer Stoczyński, którzy darzyli nas wielką  
sympatią, pospieszyli nam z pomocą. W końcu wypowiedzieliśmy się  
w przedstawieniu, które same napisałyśmy i wystawiły na scenie. Główną  
rolę zagrała urocza i pełna wdzięku Ahuwa. Jako wysłanniczka Ziemi Izra- 
ela nadała nazwę grupie „Szachar” (Jutrzenka). Ja zagrałam rolę chłopca, 
ubogiego urwisa.
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Przeminęły dziesiątki lat od czasu, gdy w Suchowoli powstały grupy  
„Ha-Techija” i „Szachar”; nazwy te są symbolem odrodzenia narodu i ju-
trzenki wschodzącej naprzeciw postępowi w miasteczku bałwochwalców27.  
W grupach tych chłonęliśmy pierwsze echa pieśni wyzwolenia i swobo-
dy: „Hej, kraju rodzinny” (Hoj erec moledet), „Tam w kraju, ziemi ojców” 
(Szam ba-arec, erec awot), „Dopóki we wnętrzu serc” (Kol od ba-lewaw  
pnima), „Tam gdzie rosną cedry” (Szam be-makom erezim).

Wiele od tamtej pory się wydarzyło. Staliśmy się dorośli i wyszliśmy  
na szeroki świat, ale pamięć „Ha-Techija” i „Ha-szachar” jeszcze dzisiaj 
wzbudza drżenie serc, a w naszych zapomnianych uniesieniach budzą się  
tęsknoty za tamtymi dniami.

Chanala
 

27 Miasto bałwochwalców – za takie było uważane miasto, w którym Żydzi odeszli  
w większości od swojej wiary i wyznawali obce kulty. Mówi o tym Księga Powtó- 
rzonego Prawa 13, 13–19.

Grupy „Ha-Techija” i „Ha-Szachar”
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„BETAR” I JEGO CZŁONKOWIE
Jehoszua Woroszylski

W 1930 r. powstała u nas komórka „Betar” – organizacji młodzieży  
hebrajskiej imienia Josefa Trumpeldora. Naradziłem się podczas wakacji  
z kolegami i zwróciliśmy się do przedstawicielstwa „Betar” w Warszawie.  
Został założony oddział i zaczęliśmy rozwijać działalność. Pierwszy klub  
„Bejtar”-u mieścił się w domu Kajli-Racheli Benckiej przy ulicy Piłsud- 
skiego. Kajla-Rachel była osobą przekorną i niejeden raz częstowała nas  
„mądrościami i powiedzonkami”, kiedy byliśmy goszczeni na szabacie,  
żeby podyskutować, pośpiewać i potańczyć. Wielką zaletą było to, że  
dom ów znajdował się w środku miasteczka i echa naszej działalności  
docierały do uszu przechodzących ulicą, nienawykłych do słuchania pie-
śni „Betar”-u. Ściany domu przyozdabiały portrety Herzla, Żabotyńskiego  
i Trumpeldora; hasła o hebrajskim państwie i swobodnej aliji widniały  
na każdym miejscu.

Założenie „Betar”-u wpłynęło na istniejące organizacje i związki, któ-
re ze wzmożoną siłą poderwały się do działania i propagandy, a rywali-
zacja między związkami młodzieży mnożyła dyskusje i zebrania. Wojna  
poglądów była prowadzona w ramach idei, a każda ze stron okazywała  
szacunek wobec swego przeciwnika. Była to bowiem wojna z pobudek ide- 
alistycznych28 między kolegami, którzy razem dorastali i chodzili do tej  
samej szkoły, tylko każdy z nich próbował, w ramach swojego związku, 
znaleźć rozwiązanie problemów, które nurtowały przestrzeń naszego świata.  
Każdy zakładał, że jego droga jest właśnie tą słuszną drogą. Wszyscy dą0 
żyli do jednego celu; jednak okrutny wróg nie rozróżniał między członkami 
„Betar”-u, a członkami „Chaluca”, między związkiem „Mizrachi”, a „Szo- 
mer Cair”, między ogólnymi syjonistami, a ludźmi „Agudat Israel”. Wszy- 
scy byli winni, zostali spaleni i uśmierceni straszną śmiercią jako Żydzi.

Cudowne były publiczne zebrania, nawet jeśli miały miejsce próby 
przeszkodzenia im. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się wieczorki pro-
blematyczne, na których każda strona próbowała postawić na porządku  
dziennym swoje zagadnienie. Pełne napięć były zebrania w sprawie bi-
blioteki, gdy każdy związek próbował przejąć w swoje ręce władzę nad ta  
placówką. Tak było – i nie ma już i nie będzie.

Z domu Kajli-Racheli przeszliśmy do domu Zusmana Lipszyca, na 
końcu ulicy Karpowicze. Właściciele tego domu byli ludźmi spokojnymi  
i nie przeszkadzali nam w naszych działaniach. Udostępniony nam pokój 
był bardzo obszerny i nadawał się także na publiczne zebrania. I rzeczywi-

28 Dosłownie: „dla uświęcenia Imienia Bożego”.
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ście urządzaliśmy takie zebrania: jedno zebranie poświęcone pamięci mę- 
czenników wydarzeń z miesiąca aw 689 r. (z sierpnia 1929 r.29). Było na 
nim bardzo wielu uczestników i zjawili się także Chaim Szwarc (Hejmi), 
Sender Lazar i ja. To było wyjątkowe i jedyne zgromadzenie w mia- 
steczku dla upamiętnienia rocznicy krwawych wydarzeń. Także w naszym  
klubie odbyło się pierwsze publiczne propagandowe zebranie poświęcone 
naszemu ruchowi, z udziałem Dawida Droznina z Grodna, jednego z więź-
niów naszego ruchu w Polsce. Odbywaliśmy także ćwiczenia musztry pod  
przewodnictwem Simchele Lazara (autora broszury „Zagłada Suchowoli”).

Pomimo wszystkich dogodności i zalet zmuszeni byliśmy opuścić ten 
dom z powodu oddalenia od śródmieścia. Z domu Lipszyca przeprowa-
dziliśmy się do domu Gołdy Stoczyńskiej przy ulicy Białostockiej (Langer- 
-Dorf). Jego właścicielka Gołdiczka strofowała nas, jednakowoż śmiała się, 
zawsze się śmiała. Nie raz otaczaliśmy ją w tańcu „hora”, a ona w śro- 
deczku krzyczała i śmiała się.

Urządzaliśmy zebrania ludowe w remizie strażackiej, nowym budynku 
przy miejskim rynku. Budowano go przez wiele lat i nie udało się ukoń- 
czyć budowy. Pewnego razu nie dostaliśmy pozwolenia na odbycie tam  
zebrania i zorganizowaliśmy je w starym bejt midraszu.

Pomimo restrykcji w kwestii aliji do Ziemi Izraela oraz trudności bu-
dżetowych odczuwaliśmy rozwój naszego ruchu. W celu utrzymania klubu  
podejmowaliśmy prace zarobkowe przy wykopkach ziemniaków i innych 
robotach. Z poświęceniem najmowaliśmy się do wyrębu drzew i rozno-
szenia wody z własnej inicjatywy i wolnej woli. Członkowie ruchu widzieli  
w tych pracach źródło pracy w naszej ojczyźnie, tak dalekiej i tak bliskiej. 
Kiedy otrzymaliśmy wiadomość o wizycie Żabotyńskiego w Białymstoku, 
wyruszyliśmy w drogę na furmankach. Jechaliśmy całą noc, aż przybyli- 
śmy do miasta; następną noc spędziliśmy w drodze powrotnej. Radośni  
i gotowi do wypełnienia każdego zadania.

Uczestniczyliśmy w zbieraniu datków do puszek „Keren Kajemet Le-
-Israel”. Także na tym polu pozyskiwania wsparcia odbywała się rywali- 
zacja między związkami. Każdy z nich chciał zdobyć dla siebie „teren dzi- 
łania”. Wymienialiśmy się okręgami, żeby jeden drugiego nie krzywdził.  
Sprawiedliwy pełnomocnik reb Dawid Gilead pilnował, żeby nie było ja-
kichkolwiek wyjątków dla nikogo. Rozwijaliśmy wieczorowe lekcje języka  
hebrajskiego, dziejów Izraela, geografii Ziemi Izraela oraz historii ruchu  
syjonistycznego. Wśród nas byli uczniowie szkół średnich i absolwenci 
gimnazjów, ludzie o świadomości społecznej i syjonistycznym wykształ-
ceniu, podobnie jak byli inni, którym lekcje w klubie przyniosły wielką  

29 Zamieszki w Palestynie od 23 do 30 sierpnia 1929 r. między Żydami i Arabami.
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korzyść w rozwoju ich wykształcenia. Różnice nie przeszkodziły w wy- 
tworzeniu poprawnych i serdecznych koleżeńskich stosunków między  
członkami ruchów syjonistycznych. Musztry pod przywództwem Simchele  
przerodziły się w rodzaj ćwiczeń wojskowych w ramach przysposobienia  
wojskowego w Polsce; w szkołach i w związkach młodzieży (P.W.). Uczest- 
niczyliśmy w państwowych pochodach w mundurach „Betar”-u, a nasza  
pozycja w miasteczku stale rosła i umacniała się.

Po pewnym czasie wielu naszych kolegów przystąpiło do akcji przy-
sposobienia w majątkach „Betar”-u. Według przyjętych sprawozdań, nasi  
koledzy wspaniale przystosowali się do ciężkiej pracy i do rygorów woj-
skowych. Podobnie też i nasze koleżanki. Nasz kolega Moszele Tiktin zo- 
stał dowódcą przysposobienia w Orli koło Białegostoku.

Wraz z założeniem oddziału pojawił się Chaim (Hajmi) Szwarc i za- 
wiadomił o chęci udzielenia nam pomocy. Był on znany jako „wieczny  
student”. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim i należał do aktywistów  
miejscowej korporacji studentów rewizjonistów. Po zakończeniu służby  
wojskowej w polskiej armii w stopniu oficera kontynuował studia i do  
Suchowoli przyjeżdżał tylko na święta i wakacje. Odznaczał się płynną  
wymową i na wieczornicach dyskusyjnych przewodził dyskutantom i roz- 
mówcom. Na pierwszy rzut oka wydawał się nam daleki z powodu swo- 
jego wysokiego wykształcenia, jednak stał się bardzo bliski. Nie takim jak  
Hajmi, częsty bywalec uniwersytetu, był Sender Lazar (Sender Alter-Iczes),  
samouk i zapalony czytelnik. Kiedy zbliżył się do ruchu narodowego, włą- 
czył się czynnie w życie kulturalne oddziału. Pierwszymi „bejtarowcami”  
w Suchowoli byli Abraham-Mosze Flawicz (Pławicz?) i Ajzyk Libeling.  
Abraham Mosze pracował razem ze swoim ojcem w zawodzie rymarskim  
i utrzymywał się ze sprzedaży siodeł i uprzęży okolicznym rolnikom. Był  
duszą towarzystwa i przez długi czas sprawował funkcję przywódcy komór- 
ki w miasteczku. Pod jego wpływem dołączyli do ruchu także jego rodzice  
i starsza siostra Szejna. Ajzyk Libeling był domatorem, człowiekiem nie-
śmiałym i małomównym. Oddział „Betar”-u stał się jego domem, przycho- 
dził tu wcześnie i przesiadywał do późna. Jako skarbnik oddziału wypełniał  
wiernie swoje zadanie. Jego ojciec Beril i matka Estera Tiles byli schoro- 
wani i obowiązek utrzymania rodziny spoczywał głównie na jego barkach.  
Jego starszy brat Jochanan (Jochł), po ukończeniu służby w polskim woj-
sku, także przyłączył się do ruchu.

Wprawdzie zdobyliśmy przysposobienie, ale urzeczywistnienie życia 
ojczyźnie spóźniało się. Przyszła zagłada na nas i na wszystko.

Jehoszua Woroszylski
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KOLEDZY, KTÓRYM NIE UDAŁO SIĘ 
WYEMIGROWAĆ DO ZIEMI IZRAELA

Israel Aszkol (Króliński)

Godzi się tu poświęcić rozdział suchowolskiej młodzieży. Szkoła, sto- 
jąca na wysokim poziomie, chalucowe, syjonistyczne ruchy młodzieżowe –  
wszystko to tworzyło jej wizerunek.

W 1936 r. narastało rozprzężenie wartości w środowisku młodzieży, 
ujawniła się skłonność do naśladownictwa życia mieszczańskiego, do tań-
ców i spędzania czasu na dobrej zabawie. W tych latach ustał ruch aliji  
do Ziemi Izraela i wielu chaluców siedziało latami w kibucach przystoso-
wawczych bez większych szans na emigrację; przerwa w aliji sprowadzała  
na niewłaściwe tory i młodzież zaczęła szukać sposobów spędzania czasu.

Zwolennicy lewicy, między innymi pisarz Motł Lewin z Krynek próbo- 
wali wykorzystać tę sytuację i odcisnąć swoją pieczęć na części młodzie-
ży. Motł był komunistą, próbował przeniknąć do szkoły poprzez uczniów  
będących pod jego politycznym wpływem.

Istniał jeszcze dodatkowy czynnik, który bardzo przeszkadzał w miej-
scowym ruchu młodzieżowym: rada szkoły ze stojącym na czele rabinem  
Kalirem, podjęła decyzję o zakazie uczestniczenia uczniów w młodzieżo- 
wych ruchach. Od czasu do czasu inspekcje urządzały poszukiwania uczniów  
w „oddziałach” młodzieżowych związków.

„He-Chaluc ha-Cair” (Młody Pionier Chaluc) zaczął wówczas organizo- 
wać swój oddział na nowo. Dziesiątki kolegów wjeżdżało do letnich siedzib  
i na seminaria, i z wielką energią walczyło z atmosferą bylejakości, jaka  
zapanowała wśród młodzieży. Oddział związku „He-Chaluc ha-Cair” zaczął 
się rozwijać i zdobył sobie pozycję w społeczeństwie. Nauczyciele szkoły,  
wśród nich Gerszon Gelbard, pomagali nam w przewodnictwie i dodawali  
otuchy pomimo zakazu „szkolnej rady”. W tym czasie rozpoczęła się nie- 
legalna alija do Ziemi Izraela, która odbiła się szerokim echem w żydow- 
skim społeczeństwie Suchowoli.

W 1937 r. byłem członkiem kibucu „Borochow” w Łodzi i z jego ra-
mienia zostałem wysłany, aby werbować członków do akcji przysposo-
bienia. Odwiedziłem Suchowolę, Janów, Korycin, Dąbrowę i Jasionówkę.  
We wszystkich oddziałach znalazłem młodzież pełną werwy i gotowości;  
było to ożywienie powszechne, jak gdyby w przeczuciu tego, co miało na-
dejść. „He-Chaluc ha-Cair”, na którego sztandarze widniało hasło „Ale 
chaluc” (Podnieś się chalucu i wyjedź do Ziemi Izraela), nie zadowalał się  
jedynie rozmowami o ruchu i organizowaniem letnich obozów, ale wy- 
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magał od swoich członków rzeczywistego spełnienia. Było to uczestnictwo  
w kibucu przystosowawczym i alija do Ziemi Izraela na wszelkie możli-
we sposoby. Wielu kolegów z Suchowoli wyemigrowało wówczas na stałe 
do Ziemi Izraela po tym, jak spędzili lata w kibucach przystosowawczych.  
Wyjazd do kibucu i alija do Ziemi Izraela absorbowały większość mło-
dzieży w naszym miasteczku, począwszy od „góry”, czyli od Israela Kalira 
syna rabina, a skończywszy na „dole”, czyli Lewinie. Liczba dziewcząt, któ-
re wybrały się do kibucu przystosowawczego także była duża. Znalazły się 
rodziny, z których na takie obozy udawało się dwoje lub troje uczestników. 
I jak Polska długa i szeroka, prawie nie było punktu przysposobienia,  
w którym zabrakłoby kogoś z Suchowoli, czy to chłopca, czy dziewczyny. 
Duże skoncentrowanie suchowolskich kolegów miało miejsce w kibucach 
przystosowawczych w Białymstoku, Łodzi i Wilnie. Ale znaleźć ich można 
było także w Gdańsku, Grochowie i Kielcach. Razem ze mną znaleźli się  
w Łodzi Reuwenczyk Rozenberg, Masza Begner, Fejca Rwow i moja sio- 
stra Szejna, Nechama Farber i Peszka Poszwitnińska (Poświęcińska?).

Chaja Strynkowska była w Warszawie w „komunie” wysłanników z Zie- 
mi Izraela przy ulicy Dzielnej 34. Z wybuchem wojny wróciła do Suchowoli  
i zginęła razem ze swoją rodziną.

Wielu z naszych kolegów odznaczyło się w kibucach przystosowaw-
czych, zajmując tam odpowiedzialne stanowiska. Nadawali kierunek  
i wytyczali sposoby działania, przodując w działaniu i ochotniczej pracy.  
Zaliczali się do najlepszej aktywnej młodzieży.

Nasi koledzy wydawali się skromni i nieśmiali, ale w chwilach próby 
potrafili wyprężyć się i natężyć ponad swój wiek i siły, wykazać się odpo- 
wiedzialnością i czynem. Milak Tykocki (Amli) był sekretarzem sucho- 
wolskiej młodzieży i wyróżniał się prostotą i miłością do pracy.

Reuwenczyk Rozenberg był buchalterem w kibucu „Boruchów”  
w Łodzi. Był to wielki kibuc liczący jakieś czterystu członków, którzy pra- 
cowali w warsztatach rzemieślniczych i fabrykach. Reuwenczyk wyróż- 
niał się bardzo na swoim stanowisku, nie liczył się ze swoim czasem, kibu- 
cowi koledzy przepadali za nim. Był jeszcze prawie dzieckiem, niespełna  
osiemnastoletnim.

Pejcza (Cipora) Rwow – córka ubogich rodziców obarczonych 
licznym potomstwem. Na jej barkach spoczywała troska o dom. Z poświę-
ceniem opiekowała się młodszymi braćmi i siostrami. Mimo wszystko  
jednak wyróżniała się dobrą nauką w polskiej szkole. Będąc piętnastolet-
nią dziewczyną przyłączyła się do związku „He-Chaluc” i wszystkie swoje  
siły i czas poświęcała na działalność w oddziale. Miała miłą twarz, niebie-
skie rozmarzone oczy, które wyrażały troskę i smutek. Była dziewczyną 
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o delikatnej duszy i wrażliwym sercu. Kochali ją wszyscy, którzy się z nią 
stykali. W 1939 r. wyjechała do kibucu przystosowawczego do Łodzi, gdzie 
miała za zadanie pilnowanie interesów kibucu i ruchu. Przeniosła się do 
Warszawy i była w rolniczym kibucu Czerniaków pod Warszawą. Dzia- 
łała w podziemiu i poświęciła się sprawom „Żydowskiego Związku Bo-
jownik”, była członkinią grupy bojowej „Dror”. W dzienniczku Simchy  
Rathajzera Pejcza jest wspomniana jako jedna z bojowniczek w powstaniu  
w getcie, w rejonie „Szczotek”, ponieważ nie chciała rozstać się ze swoim  
kolegą Chenochem Gutmanem, który został ranny. Po 10 maja 1943 r.  
Pejcza pozostała w centrum getta z resztką ocalałych bojowników, którzy 
kontynuowali opór. Nazwisko i imię Pejczy zostały wymienione w reje- 
strze poległych w walce warszawskiego getta.

W 1939 r. wieko grobowca zamknęło się nad złotym wiekiem naszej 
działalności. Część naszych kolegów powróciła do domów w Suchowoli,  
nie chcąc porzucać ukochanych rodziców w trudnym czasie ucisku. Tylko 
mała część pozostała w kibucach, nie tracąc wiary i nadziei na emigrację  
do Ziemi Izraela. Istniało bowiem złudzenie, że Niemcy dadzą możliwość 
aliji i wierzyli w to ludzie ze wszystkich warstw społecznych. Ruch chalu-
cowy nie zaprzestał działalności po obu stronach „barykady”, tak w strefie  
sowieckiej jak i nazistowsko-niemieckiej. Wraz z wybuchem wojny cały  
łódzki kibuc skierował się do Warszawy. Został jedynie jeden chłopak  
i dziesięć dziewcząt. Szliśmy piechotą w pomieszaniu, które ogarnęło całe 
społeczeństwo, Żydów i Polaków razem. Nazistowskie samoloty zniżały  
lot, kierując na nas zabójczy ogień z karabinów maszynowych. Z naszych 
suchowolskich kolegów szli ze mną Masza Bagner, Pejsza Rwow i Reu-
wenczyk. Ten ostatni zachorował w drodze i dostał czterdziestostopnio- 
wej gorączki. Byłem bezradny. Stanąłem wobec trudnej decyzji: pozostać  
z nim albo iść dalej bez niego (byłem bowiem odpowiedzialny za tę grupę).  
Reuwenczyk odgadł moje myśli powiedział: „Idźcie beze mnie i dojdźcie  
w bezpieczne miejsce”. Naszym zamiarem było dojście do granicy niemiec- 
kiej, a stamtąd emigracja do Ziemi Izraela. Po drodze mijaliśmy opusto- 
szałe i spalone wsie i po licznych okropnościach dotarliśmy do Warszawy.  
Tu spotkałem Bacila Truna, który został ranny w głowę. Udzieliłem mu  
wszelkiej możliwej pomocy. Po miesiącu spotkałem także Reuwenczyka,  
który zamierzał wrócić do domu w Suchowoli.

W Warszawie organizowaliśmy na nowo życie kibucowe. Zakłada-
liśmy kuchnie dla uchodźców z okolicy, zajmowaliśmy się przemytem na  
Litwę, Węgry i Rumunię. Także w ciężkich dniach po wkroczeniu Niem-
ców do Warszawy, nie straciliśmy nadziei i nie zaprzestaliśmy poszukiwać  
sposobów emigracji do Ziemi Izraela, w tym urzędowych, składając wizyty  
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u niemieckich władz. Byliśmy naiwni i sądziliśmy, że Niemcy z pewnością 
będą chcieli się od nas uwolnić i dadzą nam zgodę na aliję. Ach, jakże się 
pomyliliśmy.

Wprawdzie na początku 1940 r. setki i tysiące Żydów przybyło na  
Litwę, do Rumunii i na Węgry, skąd zdołali wyemigrować do Ziemi Izra-
ela na fałszywych paszportach: japońskich, tureckich i krajów, o których  
nigdy nie słyszeliśmy.

Reuwenczyk przybył do Suchowoli, która w tym czasie należała do  
sowieckiej strefy okupacyjnej. Od razu zorganizował życie miejscowego 
ruchu młodzieżowego, w trudnych warunkach konspiracyjnych. Koledzy  
zorganizowali się piątkami i spotykali się za każdym razem w innym miej-
scu. Centrala ruchu znajdowała się w Wilnie, stamtąd wysłannicy roz- 
chodzili się po całej Polsce, przemycając drukowane słowo i instrukcje  
działalności w oddziałach. Reuwenczyk nie poprzestał na działalności w Su- 
chowoli. Był odpowiedzialny za cały rejon i organizował oddziały w terenie.  
Był spiritus movens w tym ruchu i prowadził swoją pracę w warunkach 
wielkiego zagrożenia, jako że w środowisku znajdowali się także zdrajcy.

Nie było mnie w Suchowoli od 1938 r. Rozmawiałem z ojcem przez 
telefon z Białegostoku w końcu stycznia 1940 r. i odwiedziła mnie mama.  
Do domu nie przyjechałem, zostałem aresztowany przez „Jewsekcję”.  
Moim zadaniem było przybyć do Rumunii i „otworzyć granicę”, to znaczy 
skontaktować się z przemytnikami, którzy w zamian za pieniądze, przepro- 
wadziliby naszych ludzi z Kołomyi w Galicji do Rumunii. Jednak agenci  
NKWD aresztowali mnie na rumuńskiej granicy. W więzieniu w Rosji do- 
stawałem informacje od Reuwenczyka, oczywiście w tajnych listach i alu- 
zyjnych tekstach, o rozgałęzionej działalności naszych kolegów wzdłuż 
i wszerz Polski i Niemiec. Wraz z zajęciem sowieckiej strefy przez nazistów,  
Reuwenczyk dalej narażał się na niebezpieczeństwo i wzywał członków  
ruchu do zaopatrzenia się w broń. Alarmował i ostrzegał przed beztro- 
skim spokojem w społeczeństwie, udał się do Białegostoku i należał do  
filarów szeregów bojowników, sposobiących się do powstania. Połączył się  
z dowódcą białostockiego getta Mordechajem Tenenbojmem. Powstanie  
nie zostało uwieńczone powodzeniem, ale wielu z białostoczan zdołało  
dostać się, pod przewodnictwem naszych kolegów, do szeregów party- 
zanckich. Reuwenczyk znalazł śmierć w powstaniu w getcie białostockim,  
w chwili gdy wysadzał w powietrze niemieckie magazyny broni.

Po wojnie słyszałem z ust Bronki (członkini „He-Chaluc ha-Cair”  
w Grodnie), jednej z ważniejszych łączniczek zajmującej się przerzutem 
broni, że odwiedziła ona getto w Suchowoli razem z Herszlem Rozentalem  
z Jasionówki. Przynieśli ze sobą broń, ale nasi suchowolscy koledzy nie 
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przyjęli tego, ponieważ nie byli już w stanie myśleć o powstaniu i sprze- 
ciwie. Głód i strach zmąciły ich umysły i nie byli gotowi opuścić swoich  
rodziców. Tak został przypieczętowany ich los i nie polegli śmiercią boha- 
terów z bronią w ręku, jak ich kolega Reuwenczyk.

Pejca Rwow i moja siostra Szejna były w getcie w Warszawie. Jeszcze 
w 1941 r. należały do kibucu rolniczego imienia Czerniakowa i pomagały 
grupom bojowników, pełniąc nałożone na siebie funkcje. W 1943 r. zostały 
zabite wraz z ostatnimi bojownikami powstania w warszawskim getcie.

Niewielu spośród naszych kolegów z Suchowoli dotarło do bezpiecz-
nej przystani. Na większość spadła przedwczesna śmierć. Nie dane im było  
przenieść się do Ziemi Izraela.

Israel Karoliński 

TEATR AMATORSKI
Chana Prybulska

W naszym miasteczku nie było stałej trupy, ale przy różnych oka-
zjach organizował się zespół teatralny złożony z amatorów, uzdolnionych  
na polu tej dziedziny sztuki. Przedstawienia urządzano własnymi siłami  
i tylko od czasu do czasu sprowadzani byli reżyserzy z Białegostoku. Nie  
było spektaklu, który nie cieszyłby się wielkim zainteresowaniem, a przy- 
gotowania do niego dawały się odczuć w miasteczku przez wiele tygodni.  
Magazyn Tuwji Stoczyńskiego służył jako stałe miejsce przedstawień. Był  
to „suchowolski teatr”.

Każdy spektakl stanowił przeżycie dla licznych widzów, którzy po brze-
gi wypełniali „salę” teatralną. Przeżywali oni rzeczywiście role odgrywane 
przez aktorów na scenie. Byli amatorzy, którzy wyróżniali się czystym gło- 
sem, piękną recytacją, deklamacją, wyrazem tragicznym czy komicznym. 
Dochody z przedstawień przeznaczano na potrzeby biblioteki, towarzystwa 
dobroczynnego „Linat ha-Cedek”, a także dla organizacji „He-Chaluc”.

Sztuka „Sprzedaż Józefa” była pierwszym spektaklem wystawionym  
w Suchowoli około 1880 r. Brało w nim udział dziesięciu lub dwunastu 
chłopców. Także rolę Diny córki Jakuba zagrał chłopiec. Aktorzy w ma-
skach pokazywali się w domach między Purim a Pesach i wyśpiewywali  
swoje role. Dochód z tych przedstawień przeznaczony był na wspomożenie  
ubogich przed świętem Pesach.
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W miasteczku jeszcze pamiętali i opowiadali o przedstawieniu „Bar-
-Kochba”, które odbyło się około 1899 r. w domu Szmuela Kolesa (Landi) – 
ojca Szejny Sary Futiel. Także w tym przedstawieniu role kobiece zagrali 
chłopcy.

Sztuka „Sierotka Chasia” z Pni Jzbeski w roli głównej, zapoczątkowała 
intensywniejszy okres przedstawień i została wystawiona na krótko przed 
pierwszą wojną światową.

Od roku 1915 i w dalszym okresie częściej urządzano przedstawienia. 
Sztuka „Nikczemnik” Preca Hirszbejna oraz „Król Lear” Szekspira wywarły 
niezatarte wrażenie. Najważniejszymi uczestnikami byli: Herszl Indurski, 
Mosze Janowski, Cli Szwarc, Pni Izbeski, Rejzł Stoczyńska (Tewł), Kajla 
Biegun, Małka Tablińska, i inni. Baszka Galanty była doskonałą suflerką, 
bez której aktorzy nie mogli dobrze zagrać swoich ról. Ona również wyre- 
żyserowała kilka sztuk.

Aktywny udział w organizacji przedstawień miał Alter Francuz. Był on 
spiritus movens w pierwszych latach istnienia naszego amatorskiego teatru.

Kiedy aktorzy amatorzy wyemigrowali z miasteczka, ich miejsce za- 
jęły młode siły, ale mimo to spektakle urządzano z tą samą żarliwością  
i poświęceniem co przedtem.

Nawet w ostatnich latach przed Zagładą, kiedy w środowisku ży- 
dowskim zapanowało przygnębienie w powodu restrykcji i ograniczeń,  
w dalszym ciągu młodzi amatorzy wystawiali sztuki na rzecz społecz- 
nych instytucji. Przedstawienia odbywały się już w klubie straży pożarnej.

Chana Prybulska

TOWARZYSTWO „LINAT HA-CEDEK”
Eliezer Jeszurun (Zazderi)

Spośród instytucji działających w miasteczku godne szczególnej uwa- 
gi było towarzystwo dobroczynne „Linat ha-Cedek”.

Pomoc medyczna w Suchowoli była niedoskonała i przypadkowa. Nie 
zawsze był tu lekarz, chociaż działał w miasteczku felczer, a także zawsze 
znajdowali się miłosierni Żydzi, gotowi udzielać wsparcia i pomocy cho- 
rym i potrzebującym. Towarzystwo „Linat ha-Cedek” (Sprawiedliwy nocleg)  
w Suchowoli istniało już w okresie pierwszej wojny światowej, a rok 1918 
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uważa się za moment jego założenia. Impulsem były wielkie potrzeby tam-
tego czasu. Najważniejsze z nich to wojna i objęcie pomocą potrzebują- 
cych rodzin w dniach choroby.

W miasteczku znajdowało się dużo ludzi chorych i wycieńczonych, to- 
też zwykła pomoc, jakiej udzielano przez wiele pokoleń, teraz nie wystar- 
czała. Bardzo mało było też instrumentów i środków leczniczych. Naszym  
celem było utrzymanie tej instytucji i zapewnienie sumy osiemdziesię-
ciu marek miesięcznie na opłacenie lekarza, doktora Letza oraz nabycie  
dodatkowych instrumentów medycznych. Było zwyczajem, że w mocaej- 
-szabat, czyli w sobotę wieczorem po zakończeniu szabatu, wchodzili na  
bimę w synagodze, aby zbierać pieniądze na ten cel.

Członkowie organizacji działali z wielkim poświęceniem i czasami ta 
pomoc rzeczywiście ratowała człowiekowi życie. Tak stało się w przypadku 
Dawida Korczesa, który zachorował na ciężką chorobę i miejscowa pomoc 
nie wystarczała. Trzeba było koniecznie przewieźć go do szpitala w Grod- 
nie. Bezinteresownie i ochotniczo towarzyszyli mu w drodze w samym  
środku mroźnych dni i śnieżnej zamieci.

Liczne i różnorodne były formy pomocy członków „Linat ha-Cedek”,  
którzy nie skąpili wysiłków w tym względzie. Świadomość ważności peł- 
nionych zadań usprawiedliwiała wszystko.

Wśród czystych i świętych dusz ludzi miasteczka, którzy z serca świad- 
czyli tutaj wzajemną pomoc, przechowywana będzie z miłością i uznaniem 
pamięć członków Towarzystwa „Linat ha-Cedek”, trudzących się i zabie- 
gających o ulżenie w cierpieniu ludziom chorym i zbolałym.

Eliezer Jeszurun (Zazderi)

Towarzystwo Linat ha-Cedek
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CHEWRA-KADISZA  
ŚWIĘTEJ GMINY SUCHOWOLA

Fusfeld (Woroszylska)

We wszystkich miastach i miasteczkach Polski, także i w naszym mia- 
steczku istniało Święte Bractwo „Chewra Kadisza”, na czele którego stał  
wybierany gabaj, będący także skarbnikiem i prowadzącym „pinkas”, czyli  
kronikę. Służył na tym stanowisku do starości. Gabaj razem z dwoma  
jeszcze członkami Bractwa z reguły zarządzali wszystkimi jego sprawami.

Długie lata posługę na stanowisku gabaja sprawował reb Jaakow Su-
chowolski (Jankiel Szejnes). Kiedy posunął się w latach i zaczął mieć trud-
ności w prowadzeniu księgi rachunkowej, funkcja gabaja przeszła w ręce  
mojego, błogosławionej pamięci, ojca reb Moredechaja Jehudy Woroszyl-
skiego, który trzy razy do roku urządzał zebrania i rozstrzygał sprawy,  
takie jak: niwelowanie ziemi na cmentarzu, naprawa ogrodzenia, wzmoc-
nienie bramy itp. Także wydawano decyzję o przyjęciu do Bractwa no- 
wych członków, jako że topniały ich szeregi w miarę upływu czasu. Jedni  
odchodzili do Wieczności, inni starzeli się i już nie mogli uczestniczyć  
w działalności.

Członkowie Bractwa musieli być zdrowi na ciele i duszy. Było wiele  
trudnych przypadków, wymagających hartu ducha i mężnego serca, aby  
zbliżyć się do zmarłego. Czasami ludzie przychodzili i budzili ich w środku  
nocy, ale członkowie Bractwa zawsze byli gotowi wypełnić swoje zadanie.  
To był ich moralny obowiązek i czuli, że wypełniają wielkie przykazanie,  
przykazanie „chesed szel emet” oznaczające bezinteresowne dobrodziej- 
stwo i ostatnią przysługę. Raz w roku, zimą, w dniach poprzedzających 
Chanukę, odbywało się „wielkie zebranie” Bractwa, któremu towarzyszyła 
prawdziwa uczta, jak to było wówczas we zwyczaju.

Zebrania organizowane były w domu reb Ezriela Sejnera, ale jak  
przestał być gabajem, przeniesiono je do domu mego ojca. Do wielkiego  
zebrania przygotowywano się przez wiele tygodni: tuczono gęsi, zaopatry-
wano się w ryby, itp. Różne gotowane potrawy sporządzała wyspecjalizo-
wana kucharka Elka Mutka dem Szusters albo Asze Cebuli. Ostatnia noc  
przed zebraniem była „nocą czuwania”: pieczono, gotowano i smażono,  
a wszystkie ręce były pełne pracy. W wigilię uczty sames „Chewra Kadisza”,  
Szmerl „kominiarz”, odwiedzał wszystkich członków, zapraszając każdego  
na ucztę. Jeśli któryś nie został zaproszony, było to dla niego znakiem,  
że nie jest już więcej godzien należeć do Bractwa, z powodu popełnio- 
nego wykroczenia.
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W dzień zebrania członkowie „Chewra Kadisza” modlili się we wcze-
snych godzinach rannych, natychmiast potem udawali się na cmentarz,  
aby przepraszać zmarłych i prosić o wybaczenie za to, „że nie postąpili  
z nimi jak należało”. Ten dzień był dniem postu dla wszystkich należą- 
cych do Świętego Bractwa. Wieczorem wszystkie stoły, ustawione przez  
całą długość pokoju, były przykryte białymi obrusami i rozświetlone płoną-
cymi świecami. Wtedy zaczynali zbierać się członkowie „Chewra Kadisza”.  
Byli to dostojni Żydzi o białych, spływających na piersi, brodach. Mieli  
na sobie świąteczne długie chałaty, a na głowach – aksamitne jarmuł-
ki. Ich zjawienie się wprowadzało szczególną atmosferę świętości. Je-
den po drugim umywali rytualnie ręce i sadowili się za stołami, zajmując 
miejsce właściwe swemu wiekowi. Najbardziej zaszczytne miejsce zajmo-
wał reb Berl Szklar, a po nim reb Jankiel Szejnes, reb Jaakow Suchowol- 
ski, reb Jekutiel Kremer, Mordechaj Josef Krucel, reb Jechezkel Krucel,  
reb Tuwia Stoczyński, reb Abraham Mosze Harłaf, reb Jechezkel Gorno-
stajski, reb Menasze Ciriński, reb Mosze Marinberg, reb Mosze Farbsztajn, 
reb Mordechaj Jehuda Woroszylski, reb Alter (Ores) Sidrański. W ostatnim  
okresie zostali przyjęci do Bractwa Tanchum Suraski, Chanan Wyłodziń-
ski i reb Daniel Szklar, który nie uczestniczył w ucztach z powodu choroby.  
Uczta trwała przez dwa wieczory, a na zakończenie szames otrzymywał  
godziwe „potrawy” dla niewiast Bractwa i roznosił do domów. Do nie- 
wiast takich należały: Heni-Rachel Krucel, Małka Krucel, Sara-Lea Kre- 
mer, Hinda Szikucka, Chajka Sejner, Cirla Birger, Riwa Popławska i Sara  
Pesza. Szyły śmiertelne całuny, zajmowały się rytualnym oczyszczaniem  
ciała zmarłego „tahara” i gotowe były wypełnić tę trudną funkcję w każdym  
czasie i o każdej porze.

Oprócz „wielkich zebrań” członkowie Bractwa zbierali się także w dniach  
powszednich czasu świątecznego Pesach, w szabat paraszy „Behaalote- 
cha”30. Zebrania te były krótkie, a towarzysząca im uczta – lekka. Podawano  
wódkę, jajka, ryby i różne wypieki. Także na tych małych zebraniach roz-
wiązywano różne problemy i nie dodawało to żadnej otuchy członkom 
Bractwa. Zajmowano się na zebraniach sprawami pieniędzy, które zawsze 
znajdowały się w kasie i życzono sobie, aby służyły potrzebującym. Jed-
nogłośnie zatwierdzali kwoty na utrzymanie lekarza, rabina, itp. Gabaj  
był także uprawniony do troski w sprawach osobistych jak: wydawanie  
za mąż, wsparcie dla ubogiej położnicy, udzielania wsparcia na leki, na  
zakup drwa na zimę czy butów dla dzieci biedaków.

Żaden człowiek, zwracający się o pomoc, nie odchodził z pustymi rę- 
kami. Wszystko zapisywano do księgi anonimowo.

30 Księga Liczb 8,2.
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Święte Bractwo uczestniczyło w wydatkach pogrzebowych zmarłego 
pochodzącego z rodziny nie mającej potrzebnych środków.

Kiedy przyszła Zagłada na Suchowolę i bractwa, które działały tu przez  
całe pokolenia, zginęła razem z nimi także „Chewra Kadisza”.

Miriam Fusfeld (Woroszylska)

Reb Chackiel i Sara Gornostejscy

Reb Alter i Chana Sidrańscy
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Małka Krucel
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SYJONIZM  
I JEGO URZECZYWISTNIENIE

PIONIERZY
J. Caban

DOSTOJNY STARZEC W OSIEDLU MOCA
Reb Jerachmiel Sztajnberg 

Jeszcze w 1862 r. rodzina suchowolska znalazła drogę do Ziemi Izra- 
ela. Frajdł Sara córka rabina Abrahama-Gerszona Charłafa z Suchowoli  
(syna kierownika jesziwy w Tykocinie, rabina Zeewa Charłafa), razem ze  
swoim mężem Mosze-Fiszelem z rodziny Łapin z Grodna, wyruszyli przez  
Odessę do Ziemi Świętej. W Odessie wsiedli na statek płynący do Jaffy  
i po długiej trudnej wędrówce ujrzeli ojczysty brzeg. Na wielbłądach  
i osłach dotarli do świętego miasta Jerozolimy i tam się osiedlili. Po nich 
wyemigrowało do Ziemi Izraela jeszcze kilkoro suchowolskich Żydów.

Kiedy pewnego dnia byłem w osiedlu Moca, zdarzyła mi się okazja, 
aby porozmawiać z jednym z pierwszych przybyszów z mego rodzinnego 
miasteczka, reb Jerachmielem Sztajnbergiem, który wyemigrował na sta- 
łe do Ziemi Izraela w tym wczesnym okresie pierwszej aliji. Dzisiaj jest  
dostojnym i wspaniałym starcem, jednym najbardziej szanowanych oby- 
wateli nowego hebrajskiego osiedla i jednym z założycieli osady Moca  
w pobliżu Jerozolimy.

Reb Jerachmiel Sztajnberg urodził się w latach sześćdziesiątych XIX w.  
w miasteczku Suchowola. Jego ojcem był reb Hirszel syn Abrahama- 
-Icchaka (lekarza). Dziadek, także rodowity suchowolanin, znał doskonale 
historię rodzinnego miasta i bardzo dużo opowiadał o niej swoim synom  
i wnukom. Wnuk Jerachmiel był złakniony słuchania tych opowieści o mia-
steczku, jego ludziach, ich losach oraz o wszystkich rzeczach, które się tu 
działy w bardzo odległych czasach.

Codziennie przybiegał do domu dziadka i chłonął dziadkowe słowa. 
Wszystkie te opowieści dostojny starzec reb Jerachmiel przywołał w swo- 
jej pamięci podczas mojej u niego wizyty w osiedlu Moca.
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Przyjął nas w pokoju służącym jako dom modlitwy i próbował wydo- 
być z zapomnienia tamte dawne dni, odtworzyć obrazy, które pozostały  
w jego pamięci:

Dom – przy ulicy „arop”, czyli „na dole”, obok domu jego wujka szo-
cheta reb Natana Burego, który był znany jako cudownie prowadzący  
modlitwę dodatkową „musaf” w wielkiej synagodze.

Rodzina – jego brat Michael i reb: „Szlomo” należeli do pierwszych 
chaluców w Ziemi Izraela.

Cheder – zapamiętany obraz to mełamed reb Zalman, koledzy z kla- 
sy, wielka synagoga, w której modlono się tylko w szabaty.

Mieszkańcy miasteczka – stolarz Arie (u którego brat Michael Sztajn-
berg uczył się rzemiosła), Lejzer Chanas, Chone Ecmo (dziadek reb Zalmana  
Jafo błogosławionej pamięci), rodzina Mordechaj Mosze Aharnes i jego 
brat Wulfki, rodzina Josila Wajna, która mieszkała w sąsiedztwie domu 
jego ojca. On sam, reb Jerachmiel ożenił się z jedną z córek Josila, Szej-
ną, na twarzy której widoczne było brzemię wszystkich lat, jak ją ujrzałem 
w dniach jej choroby. Każde słowo, każde zdanie wyrażało siłę woli, aby 
przypomnieć sobie przeszłość, miejsce naszego urodzenia i dorastania,  
w tej Suchowoli, która była, a której już nie ma, w miasteczku tak drogim  
dla jego mieszkańców.

Reb Jerachmiel otworzył usta i mówił:
„Czasy wojny między Polakami a Rosjanami. Ujarzmiona Polska dąży-

ła do zrzucenia jarzma carskiego imperium. Ale na czele polskiego wojska  
stali wielmoże, którym nie leżała na sercu wolność ludu i mieli na wzglę- 
dzie jedynie własne dobro, jakie będzie rezultatem powstania. Oznaki wojny  
najwyraźniej widoczne były w większości polskich miasteczek. Oddziały  
wojsk burzyły wszystko, co było pod ręką; polska ziemia zamieniła się  
w pustynię.

W naszym miasteczku Suchowola znajdowała się polska straż woj- 
skowa, część oddziału rozlokowanego w okolicy. Dowództwo stacjonowało  
we wsi Karpowicze u „znanego dziedzica”. Tam odbywały się narady i tam 
„dziedzice” spiskowali. Było takie zdarzenie, że wojskowy lekarz oślepł i nie 
mógł więcej badać ani leczyć chorych. Na szczęście mój dziadek reb Abra-
ham-Icchak, przypadkiem przybył do tej miejscowości i kiedy zapytano  
go, czy chciałby służyć jako tłumacz i przewodnik ociemniałego lekarza,  
odpowiedział twierdząco.

I tak zaczął pielęgnować chorych według wskazówek ślepego lekarza, 
aż sam zdobył wiele wiadomości z dziedziny medycyny. W końcu nawet  
zajął miejsce niewidomego doktora.
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Mijały miesiące i reb Abraham-Icchak stał się domownikiem u dzie- 
dzica z Karpowicz. Poznał wszystkie tajemnice dowództwa, każdy plan był 
mu znany i w każdej złej godzinie ostrzegał Żydów miasteczka, niosąc im 
wielką pomoc.

Pewnego razu, kiedy mój dziadek Abraham-Icchak przebywał w do- 
mu dziedzica, usłyszał ożywioną rozmowę między dziedzicami. Z pozoru  
zajęty lekarskim zajęciem, nastawiał bacznie uszu. Z rozmowy wywnio-
skował, że dziedzice podjęli knowania o nowych restrykcjach w stosunku 
do Żydów, jakie zamierzali przeprowadzić po zwycięstwie nad Rosjanami. 
Strach obleciał suchowolskich Żydów, gdy usłyszeli o tym z ust reb Abra-
hama-Icchaka. Na szczęście dla nich plan ten nie został zrealizowany,  
ponieważ Rosjanie zajęli miasteczko i urządzili Polakom krwawą łaźnię.

Pod władzą Rosjan sytuacja Żydów Suchowoli była dość dobra. Cią-
gły strach, jaki panował w miasteczku w okresie polskiej władzy rozwiał się  
zupełnie i nadeszły dni spokoju. Żyło się w dostatku.

Jednak nie trwało to wiecznie. Po niedługim czasie gubernator gro-
dzieński wydał rozkaz, na mocy którego każdy żydowski chłopiec w wieku  
poborowym miał zostać zmobilizowany do carskiego wojska. Kiedy sucho- 
wolscy Żydzi to usłyszeli, ogarnęło ich wielkie przerażenie. Wszyscy wie- 
dzieli, że Żyd zabrany do wojska – nie wróci, Boże uchowaj, albo powróci  
jako zupełny goj. Żydowski mur wzniesiony z obawy przed asymilacją  
znalazł się w niebezpieczeństwie upadku. Mój starszy brat, pierworodny  
Michael, został wprawdzie powołany, ale zdążył uciec do Odessy i przez  
Turcję przybył do Ziemi Izraela. Pieniądze na podróż z Turcji do Jaffy  
zarobił u Turków, wynajmując się do różnych prac. Uzbierał kwotę wy-
starczającą na dopłynięcie statkiem z Turcji do Jaffy. Tam zszedł się  
z Jechezkelem Suchowolskim-Daninem, także wychodźcą z Suchowoli  
(jego ojciec reb Abraham-Zeew syn Mosze-Dana i Fejgi, urodził się w Su-
chowoli w 1843 r.). Człowiek ten, Jechezkel, stał się w przyszłości jednym  
z budowniczych tego osiedla. Tak więc razem z nim mój brat Michael do- 
tarł do ojczystego brzegu i natychmiast wysłał list do domu w Suchowoli.

Mam w pamięci piątek, kiedy otrzymaliśmy od niego ten list. Dom nasz  
ogarnął świąteczny nastrój. Ojciec biegał od domu do domu, od rodziny  
do rodziny, aby oznajmić wszystkim radosną nowinę i z dumą pokazywał  
list. Był jedynym, który dostał list z Ziemi Izraela, Ziemi Świętej! Wzru-
szenie tak na niego podziałało, że rankiem następnego dnia, w szabat, wy- 
zionął ducha i opuścił ziemski padół.

Po kilku latach cała rodzina wyemigrowała na stałe do Ziemi Izraela. 
Postanowiliśmy osiedlić się w Moca i rzeczywiście to się nam udało. Tu jest 
moje miejsce osiedlenia od siedemdziesięciu już lat, którego nie opuściłem 
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od tamtej pory do dziś. Przecierpieliśmy wiele zamieszek i pogromów, ja-
kie urządzali nam Arabowie, a głównie nasi sąsiedzi z pobliskiej wsi Kolo-
nia, jednak odpowiedzieliśmy z równą siłą31. W roku 1929 w wyniku ciosu  
arabskich gwałtowników doznałem paraliżu ręki. Stało się to, gdy pospie-
szyłem z pomocą znanej rodzinie Maklef, której większość synów została  
wtedy zamordowana. Jedna z kul trafiła mnie w rękę podczas odpierania 
napastników.

Obecnie mieszkamy tu w ciszy i pokoju, nasze dzieci zapewniają nam 
spokój w kraju.

Moją wolą jest poświęcenie części ziemi na cele społeczne, które będą 
związane z pamięcią męczenników Suchowoli.

Tak więc, jak widzą moje oczy, siedzę w tym świętym pokoju, naprze-
ciwko aronu-ha-kodesz i pilnie wertuję księgę, którą ofiarowała droga  
dostojna staruszka Chana Nisels z Suchowoli. Byli kochanymi i drogimi  
osobami. Niech pamięć o nich będzie błogosławiona.

Ich dzieci są zakorzenione w życiu Kraju Izraela i zaliczają się do  
pierwszych jego budowniczych.

To są słowa, które miałem w ustach, aby ci opowiedzieć. I ja ci dzię- 
kuję, i cieszę się z twojej wizyty”.

J. Caban

Reb Jerachmiel i Szejna Sztanbergowie

31 Użyte zostało tu biblijne wyrażenie z Księgi Proroka Izajasza 28,6: „[Pan Zastę- 
pów będzie] mocą dla odpierających natarcie na bramę” w znaczeniu prowadzenia 
wojny nie przewyższając siły wroga. Przekład za: Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu, wyd. Święty Paweł, s. 1611.
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MICHAEL SZTAJNBERG
Riwka Gilead

Michael Sztajnberg (błogosławionej pamięci), starszy brat Jerach- 
miela, urodził się w Suchowoli około 1889 r. W wieku siedemnastu lat 
wyemigrował do Ziemi Izraela. Marzył o tym, aby być rolnikiem w Ziemi 
Świętej. Po wielu trudach dwuletniej wędrówki dotarł z Odessy do Jaffy.  
Kiedy jego ojciec w Suchowoli dowiedział się, że syn przybył do Ziemi  
Świętej, tak się wzruszył i ucieszył, że dostał ataku serca i zmarł. Po roku 
wyemigrowała przyszła żona Michaela Gitla, córka Eljahu-Beneta, także 
urodzona w Suchowoli. Ich ślub odbył się w Jaffie i zamieszkali w Haderze.

Michael należał do pierwszych osadników w Haderze oraz jej założy-
cieli. Nabył skrawek ziemi i myślał w duchu, że osiądzie tu na stałe. Jednak 
choroba nadszarpnęła mu zdrowie. Został dotknięty żółtą febrą. W kon-
sekwencji musiał opuścić Haderę i razem z rodziną przeniósł się do Jero-
zolimy. Tam uczył się rzemiosła stolarskiego i ciężko pracował na chleb.  
Febra, która go nie opuściła, całkiem zrujnowała mu zdrowie i lekarz  
dr Jafo radził mu, aby wyjechał z Kraju i zmienił klimat.

Michael zawędrował do Afryki Południowej, otworzył w Johannes- 
burgu fabrykę mebli, w której zatrudniał dziesiątki robotników z Ziemi  
Izraela. Kiedy się urządził, chciał, aby żona i dzieci koniecznie do niego  
przyjechały. Jednak Gitla odmówiła spełnienia mężowskiej prośby, upie- 
rając się i argumentując, że „nie po to przybyli do Ziemi Świętej, aby ją 
opuszczać”.

Michael sprzedał zatem swoje przedsiębiorstwo w Afryce Południo- 
wej i powrócił do Ziemi Izraela. Pracował jako przedsiębiorca budowlany  
w Jaffie i był znany jako utalentowany i odpowiedzialny fachowiec. Wzniósł 
wielkie budynki dla towarzystwa „Pardes” i nawet wybudował dom „Sza- 
arej Cijon” („Bramy Syjonu”).

Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, zmuszony został do opusz-
czenia Kraju Izraela razem z rodziną (jako poddany angielski). Z końcem 
wojny powrócił i osiedlił się w Moca. Tam założył pierwszą w Ziemi Izra- 
ela fabrykę cegieł wypalanych dachówek. W Moca mieszkał do śmierci.

Zmarł 3 tewet 609 r. (4 stycznia 1949 r.). Pozostawił synów i córki, 
wnuki i prawnuki. Wszyscy oni zapuścili korzenie w Ziemi Izraela.

Riwka Gilead
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KOWAL MOTI
Gedaljahu Gilead-Grimiczański

Kowal Moti nie należał do nowoczesnych syjonistów, nie czytał książ- 
ki Herzla „Państwo żydowskie”, nie znał Pinskera i nawet nic nie wiedział  
o rabinie Szmuelu Mohylewerze. Swój syjonizm zaczerpnął z modlitw,  
które odmawiał: „Ukaż naszym oczom Twój powrót na Syjon w miłosier- 
dziu”32, „Odbuduj Jerozolime miasto święte”, a także z lamentacji na post  
Tisza be-aw, kiedy przewodniczył modlitwie stojąc przy pulpicie i śpiewał  
smutny nigun: „Opłakujcie Syjon i jego miasta”, to było źródłem jego mi- 
łości do Syjonu.

W naszym miasteczku panował taki zwyczaj: Żyd, który jechał do za- 
morskich krajów chodził od domu do domu i żegnał się z przyjaciółmi. 
Wchodził do domu bliskich przyjaciół i siadał i opowiadał, jak zorganizo- 
wał podróż i kiedy wyrusza w drogę. U dalszych zatrzymywał się przed  
domem, ściskał ręce i mówił „Szalom”. Kiedy emigrowałem do Ziemi Izra- 
ela, spędziłem wieczór przed podróżą na wizytach i pożegnaniu. Jak wra-
całem do domu, zobaczyłem reb Motiego siedzącego na ganeczku swojego 
domu. Zatrzymałem się i powiedziałem:
– Reb Moti, przyszedłem się z panem pożegnać. Jutro rano was opusz- 
czam. Wyjeżdżam do Ziemi Izraela.

Nagle wyraz jego twarzy zmienił się, z oczu zaczęły płynąc łzy, toczyły 
się po policzkach i zrosiły siwą brodę.
– Co ci jest, Moti, że płaczesz? – zapytałem.
– Chciałbym jeden raz odmówić w Ziemi Izraela modlitwę „mincha”  
i umrzeć – powiedział przez łzy zduszonym głosem.

Gedaljahu Gilead-Grimiczański

32 Fragment modlitwy „Birkat awoda”.
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RODZINY, KTÓRE WYEMIGROWAŁY  
NAJWCZEŚNIEJ DO ZIEMI IZRAELA

Elchanan Karmi-Wajnberg

Dziadek reb Gerszon Suchowolski osiedlił się w Suchowoli w 1816 r.  
Zasłynął jako wielki dobroczyńca i przez pięćdziesiąt lat pełnił funkcję  
gabaja w bejt midraszu „na górze”. W 1876 r. wyemigrował do Ziemi Izra- 
ela, pozostawiając dziewięciu synów, żonatych i opiekujących się licznym  
potomstwem. Starcy opowiadali, że w dzień wyjazdu dziadka przynosili 
do niego wszystkie niemowlęta, jakie były w mieście, aby je pobłogosła-
wił. Dziadek zapisał ich imiona w swoim pinkasie, aby wspomnieć je przed  
Ścianą Zachodnią i w Grocie Machpela. Wszyscy mieszkańcy miasteczka 
odprowadzili go, aż do pobliskiej wsi i wzruszenie ich było wielkie.

W 1906 r. po pogromie w Białymstoku, najmłodsza córka dziadka, 
moja mama Szosza (błogosławionej pamięci) przeniosła się ze swoją ro- 
dziną, mężem i dziewięciorgiem dzieci, z wielkim majątkiem, do Ziemi 
Izraela do Jerozolimy. Tam postawili dwa wielkie domy i fabrykę tek- 
stylną. Przenieśliśmy się do Ziemi Izraela dzięki naszemu ojcu.

W 1916 r. w okresie okupacji niemieckiej, kiedy w Białymstoku pano- 
wał głód i kontrola środków żywności, przybyłem do Suchowoli, mia-
steczka, które tak umiłowałem i rozpocząłem wykładać język hebrajski na  
lekcjach dla pojedynczych osób oraz grup, a także uczyć hebrajskich pieśni  
w szkole powszechnej, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia. W tym  
czasie przybył z Białegostoku mój kolega z młodości, Jeruchem Lewin, 
który należał do aktywistów w ruchu „Cejrej Cijon” („Młodzi Syjonu”). 
Razem zaczęliśmy udzielanie lekcji z literatury i prowadziliśmy wykłady 
na tematy syjonizmu. Przekazywaliśmy także wiadomości z Ziemi Izra- 
ela, które czerpaliśmy z gazety syjonistycznej w języku niemieckim pt. „Die  
jüdische Rundschau” (Przegląd żydowski), który dostawaliśmy z Berlina.  
Każde zebranie kończyło się odśpiewaniem „Ha-Tikwa”. Wykonywaliśmy  
pracę wychowawczą dla syjonizmu i Ziemi Izraela, której wpływ i rezul- 
taty ujawniły się po upływie kilku lat wraz z zakończeniem pierwszej woj- 
ny światowej. Odpowiednio do wielkości i liczebności miasteczka liczba  
emigrantów z Suchowoli do Ziemi Izraela była dość wysoka. Miasteczko  
mogło poszczycić się swoimi synami, którzy wyjechali i rozproszyli się po  
całym świecie: synowie rabina Einhorna, rabina Suchowoli (jeden z nich  
profesor Einhorn w ostatnich latach swego życia działał na rzecz Uni- 
wersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i przekazał na „żydowską zjedno- 
czoną kwestę” wielki majątek). Z Suchowoli pochodził także darczyńca Sol 
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Rozenblum, który w 1931 r. podarował temu Uniwersytetowi jakieś pół 
miliona dolarów na założenie Instytutu Nauk Judaistycznych (nazwanego 
od jego imienia „Instytut Rozenbluma”).

I ostatni – reb Dawid Szwarc, który wyemigrował do Ziemi Izraela po 
czterdziestoletnim mieszkaniu w Ameryce i podarował pieniądze na wspa-
niałą budowlę szkoły religijnej „Talmud Tora” w osiedlu Geula i urządze- 
niu w nim także przedszkola.

W Stanach Zjednoczonych, ziemi „landsmanszaftów”, istnieje również 
„Agudat Jocej Suchowola” („Związek Wychodźców z Suchowoli”). Przy  
nim działa kasa pożyczkowo-zapomogowa „Gemilut Chasadim”, udziela- 
jąca wsparcia potrzebującym. W środowisku wychodźców z Suchowoli  
w Ameryce znajdują się osobistości, zajmujące szanowane miejsca w świe- 
cie handlu i przemysłu.

W Izraelu znajdują się pionierzy i pionierki (chaluce), którzy przeszli 
wszystkie stopnie aklimatyzacji, pobudowali domy, są w wojsku, na Pustyni 
Negew i Galilei. Synowie pozostają wierni swoim ojcom, którzy prowadzili 
ich i wychowali w duchu miłości do Ziemi Świętej.

Elchanan Karmi-Wajnberg

OKRES CHALUCOWY W SUCHWOLI
Gedaljahu Gilead-Grimiczański

Po pierwszej wojnie światowej, kiedy kraje Europy odzyskały wol- 
ność i została ogłoszona Deklaracja Balfoura, w naszym miasteczku, tak  
jak w innych miasteczkach, narodził się ruch młodzieżowy: „Cejrej-Cijon”,  
„Ha-Techija”, „Ha-Szachar”, a wraz z początkiem „czwartej aliji” zaczęła się  
rozwijać organizacja „He-Chaluc”. Byłem wtedy gotów wyjechać do Ameryki,  
nawet miałem spakowane już ubrania, gdy zaproponowano mi dołączenie  
do „He-Chaluc”. Zrezygnowałem z podróży za ocean. Rozmawialiśmy z każ- 
dym młodym Żydem i ani jeden z nich nie odmówił udziału w naszym  
przedsięwzięciu. Brakowało jednak człowieka, który objąłby przywódz- 
two. Wszyscy byliśmy bardzo młodzi, mieliśmy po szesnaście-siedemnaście  
lat. Nikt z nas nie mógł się pochwalić doświadczeniem w prowadzeniu  
młodzieżowych organizacji. Zwróciliśmy się do nauczyciela Wonchockera,  
który był odpowiednim człowiekiem do pokierowania nami. Propozycję  
przyjął z entuzjazmem. Na pierwszym zebraniu u kolegi Z.K. zapropono- 
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wałem, aby do związku „He-Chaluc” nie przyjmować dziewcząt. W tamtych  
czasach wstydziłem się spojrzeć na dziewczynę. Jednak propozycja moja  
nie została przyjęta. Wydaliśmy ogłoszenie o przyjmowaniu członków do  
„He-Chaluc” i młodzież zapaliła się do działania. Ten trend nie był jedynie  
spędzaniem wolnego czasu. Jedną z głównych trudności stanowiło geo- 
graficzne rozdzielenie pomiędzy „górą” a „dołem”. Miało ono swoje źródło  
w przeszłości, w „rodowodzie ojców” (jchus awot). Chcieliśmy znieść tę dy- 
skryminację. Widzieliśmy w mieszkańcach „dołu” dobre elementy, tak jak  
i w „górze”. Wiedzieliśmy, że w Ziemi Izraela potrzeba robotników przy- 
wykłych do cierpienia, aby utrzymać jej status i strukturę. Niejeden raz  
w komitecie „He-Chaluc” wybuchał konflikt na tym tle pomiędzy nami,  
a Wonchockerem, który cenił znających język hebrajski i ludzi wszech- 
stronnie wykształconych.

Związek „He-Chaluc” wzrastał z dnia na dzień. Wynajmowaliśmy salę  
w domu Polaka. Zaczęła się „wielka alija” i jako ochotnicy przygotowywa- 
liśmy się do wyjazdu do Ziemi Izraela. Pośród pierwszych byli Mordechaj  
Sidrański i Josef Caban, którzy osiągnęli wiek poborowy do wojska. Kry- 
zys w „He-Chaluc” wybuchł, gdy się okazało, że pewna liczba członków nie  
spełnia warunków i musi zostać usunięta. Ci wyciągnęli pieczęć i sfabry- 
kowali list do „Centrali”, z prośbą, aby nie udzielać pozwolenia na aliję,  
zaproponowanym przez nas, kandydatom. Z niemałym wysiłkiem uda- 
ło się nam wyjaśnić sytuację centralnym władzom związku „He-Chaluc”.  
Ci członkowie założyli potem związek „He-Chaluc Ha-Dati” (Chaluc reli- 
gijny), a my byliśmy zadowoleni, że są w jakiejkolwiek strukturze.

Staraliśmy się wkroczyć we wszystkie obszary życia i do wszystkich  
instytucji: „Keren Kajemet Le-Israel”, „Keren Ha-Jesod”, założyliśmy ko-
misję „Le-Kupat Poalej Erec Israel”. Braliśmy także udział w działalności 
miejscowych instytucji: biblioteki i „Linat Ha-Cedek”.

W celu przyzwyczajenia członków związku do pracy fizycznej, wzięli-
śmy na siebie zadanie zorganizowania im zajęć. Koleżanki zajęły się okopy-
waniem kartofli, a przed świętem Pesach – wypiekaniem macy. Żydowscy  
pracodawcy przyjmowali nasze członkinie do pracy, pomimo, że nie były 
one przyzwyczajone pracować i wiązało się to z dodatkowymi wydatkami.  
Każda pensja szła do kasy „He-Chaluc”. Pracowałem u ojca, i to co od  
niego dostawałem, przekazywałem do naszej kasy.

Był to ciekawy i owocny okres: zebrania i wykłady, nasza walka o bi-
bliotekę i poniesiona porażka. Nasze dyskusje burzliwe i wytrwałe w cza- 
sie zatwierdzania kolegów do aliji.

W moim sercu są ci, którzy należeli do związku „He-Chaluc”, a którym 
nie udało się wyemigrować do Ziemi Izraela. Pamiętam „filozofa Borysa”, 
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mojego dobrego kolegę i najdroższego mi spośród chłopaków, nad którym  
w ukryciu zapłacze moja dusza. Także wspominam Kajlę Tykocką, któ-
ra stała na progu aliji, ale pod wpływem swoich rodziców, nie wyjechała.  
Pamiętam Zejdla Szkupa, Zejdla Pióro i chłopaka o przezwisku „Kurca” 
(zapomniałem jak miał na imię), Noacha Sopla i mojego kolegę Szmuela 
Cabana.

 Gedaljahu Gilead-Grimiczański

„HE-CHALUC” W NASZYM MIASTECZKU
Mordechaj Sidrański

Od założenia w naszym miasteczku organizacji „He–Chaluc” minęły  
dziesięciolecia. Żydowska Polska ze swoimi miasteczkami, w tym także  
Suchowolą, znikła ze świata. Wśród tęsknot wspominamy czas, gdy świa-
tło syjonistycznego odrodzenia zaświeciło nad naszym miastem, rozgrze- 

Przysposobienie chalucowe
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wało serca i przysposobiło je do emigracji do Ziemi Izraela. Wielu spośród  
naszych kolegów uniknęło w ten sposób zagłady.

W naszym kraju są koledzy, którzy przyłączyli się do nas ze związkiem 
„He-Chaluc” i są to pracownicy, synowie pracującego i tworzącego narodu.

Pierwszymi chalucami w Suchowoli, na czele których stał Mosze Won-
chocker, byli: Rywka Szkup, Chawa Woroszylska, Miriam Krucel, Cipora 
Głub, Rywka Wyjadacz, Chana Prybulska, Ahuwa Stoczyńska, Gedaljahu 
Grimczański, Josef Caban, Mordechaj Sidrański.

„He Chaluc” ukształtował się w walce z miejscowymi członkami „Bun-
du”, z którymi mieliśmy długotrwały i niekończący się spór. Kiedy urzą-
dziliśmy wieczornicę i chcieliśmy mieć nasz udział w dochodach, ludzie  
„Bundu”, na czele którego stał Zejdel Kalecki, sprzeciwili się przekazaniu  
nam przypadającej części. Upierając się przy swoich prawach, chwycili- 
śmy się nawet niezbyt poprawnych sposobów, chociaż zmusiła nas do tego 
potrzeba chwili: zabraliśmy z biblioteki pewną liczbę książek jako zastaw.  
Działacze „Bundu” należeli do kierownictwa biblioteki i zagrozili, że wy- 
dadzą nas policji jako „złodziei”. W końcu dostaliśmy połowę dochodów. 
Za te pieniądze zrobiliśmy wiele: posłaliśmy wsparcie dla centrali „He- 
-Chaluc” w Warszawie, wynajęliśmy odpowiednią salę, która służyła nam 
jako ośrodek naszych działań.

„He-Chaluc” rozwijał się powoli, ale skutecznie i rozpoczęliśmy roz- 
gałęzioną działalność: nabywanie hebrajskich książek z dziedziny proble-
matyki syjonizmu i Ziemi Izraela. Książki te czytano w kręgach młodzieży 
wychowywanej w duchu „He-Chaluc” i przygotowanej do rychłej emigracji  
do Ziemi Izraela.

Do akcji podejmowanych w tamtych czasach należały wieczorowe lek-
cje hebrajskiego, prowadzone pod kierunkiem Mosze Wonchockera i przy 
pomocy koleżanek: Cipory Gulub, Chanali Prybulskiej, Kajli Tykockiej  
i Liby Stuczyńskiej, która także była sekretarką.

Najwięcej zajmowała nas sprawa przysposobienia rolniczego. Wiedzie-
liśmy, że nasi młodzi muszą zacząć u nas przyuczać się do pracy na roli,  
i że na nas spoczywa obowiązek zatroszczenia się o to. Kiedy bowiem przy- 
będą do Ziemi Izraela osiądą na wsi i w kibucu, gdzie poświęcą się upra-
wie ziemi. Skontaktowaliśmy się z Żydami pracującymi na roli, z których 
jeden, pan Mosze Grimczański, odniósł się do nas przychylnie i przyjął  
pewną liczbę młodych do pracy na polu. Płacił im więcej niż zwykł wypła- 
cać chrześcijanom z okolicznych wiosek. 

Z głęboką tęsknotą wspominamy tamto życie, w którym widzieliśmy  
coś w rodzaju spełniających się naszych marzeń. Wprawdzie ciągle byliśmy  
na obcej ziemi, ale sercem i duszą żyliśmy już w Ziemi Izraela. Najwięk- 
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szą wartość w naszych oczach było to, że zboczyliśmy z wąskich uliczek  
miasteczka i wyszliśmy na szeroki przestwór pól, na łono przyrody.

Alija do Ziemi Izraela rozpoczęła się w kręgach związku „He-Chaluc”. 
Jego członkowie, którzy otrzymali przysposobienie do pracy na roli, byli 
pierwszymi emigrantami do Ziemi Izraela. Z biegiem czasu dołączyli do 
nich inni.

Związek „He-Chaluc” i jego idee miały w naszym miasteczku powo-
dzenie i spotkały się z pozytywną reakcją w kręgach młodzieży. Prawie  
w każdym domu znajdowali się młodzi ludzie, należący do tej organiza-
cji. Utrzymywaliśmy stałe kontakty z centrum „He-Chaluc” w Warszawie,  
które wyprawiało do nas swoich wysłanników. Rozpowszechnialiśmy akcję  
„szekli” i staraliśmy się zbierać pieniądze na rzecz funduszu narodowego  
„Ha-Keren Ha-Kajemet”, a nie było w Polsce żadnej akcji syjonistycznej,  
w której nie bylibyśmy widoczni.

Wśród pierwszych członków, którzy brali czynny udział w pracy „He-
Chaluc” i należeli do pierwszych jego założycieli, znajdowali się: Joel Kra-
wiec, Josef Caban, Moszel Ciriński, Chaim Wiadacz i ja.

W tamtych czasach istniały obozy przeciwników: „bundyści” prze- 
szkadzali nam w naszej działalności w środowisku hebrajskiej młodzieży  
naszego miasta. My jednak prowadziliśmy z nimi upartą i stałą wojnę  
zaczepną i zwycięstwo było po naszej stronie. Dlatego, także spośród „bun-
dystów” kilkoro uciekło do Ziemi Izraela. Również ich członkowie miesz-
kający w Ameryce i innych krajach, odmieniali swoje serca i uczestniczyli  
w kwestach na rzecz Ziemi Izraela. Czas zatarł w pamięci dawne spory,  
a hebrajskie serce rozpierała duma z powstania Państwa Izrael.

Mordechaj Sidrański
 

ORGANIZACJA „HE CHALUC”  
W SUCHOWOLI

Riwka Mec, Ahuwa Wonchocker

Z końcem pierwszej wojny światowej, która miała wielki wpływ na 
żydowską młodzież, powstawały szkoły hebrajskie; język hebrajski odno- 
wił swoją młodość i młodzież żydowska, w większości wychowana w che- 
derach i jesziwach, obudziła się i zaczęła snuć marzenia o wyzwoleniu  
swego narodu i ojczyzny.
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Ważnym czynnikiem w zmianie wartości była sytuacja gospodarcza.  
W odrodzonej Polsce wyczerpały się źródła utrzymania, które były ogra-
niczone także wcześniej. Wpłynęło to źle na Żydów, stanowiących obcą  
mniejszość wśród panującego polskiego narodu.  Czynnikiem niekorzyst- 
nym była wrogość w stosunku do Izraela. Młodzież czuła poniżenie i prze- 
śladowanie z powodu bycia Żydem. Wrogość w odniesieniu do Żydów  
rozprzestrzeniała się w zastraszającym stopniu. Żydzi zubożeli i stali się  
obywatelami gorszej kategorii. Młodzież czuła, że traci grunt pod nogami  
i nie widziała przed sobą przyszłości w miasteczku. Rozpacz i rozczarowa-
nie zagłuszyły w nas wszystko, co było dobre. Młodzież stała się niczym  
w bliblijnym zwrocie: „pusta i próżna”33, bezczynna i pozbawiona nadziei.  
Kontynuacja nauki, po ukończeniu szkoły powszechnej, była niemożliwa.  
Tylko wyjątkom dane było dostać się na naukę do dużego miasta. Także  
nie rysowała się przyszłość przed żydowskimi rzemieślnikami, ponieważ  
skurczyły się rynki, a Żydzi zostali z nich usunięci. Również szanse były  
znikome w handlu i sklepikarstwie, w zawodach „żydowskich”, a młodzież  
ponadto pogardzała nimi z pobudek ideologicznych. Ostatecznie młodzi  
ludzie znaleźli wyjście z tych duchowych zawiłości i zaczęli organizować się  
w kręgach narodowych, na kursach samokształcenia i w pracy na rzecz  
syjonizmu i Ziemi Izraela. Tu bierze początek najciekawszy rozdział w tym  
okresie, kiedy syjonizm zataczał szerokie kręgi w Polsce i na Litwie. Ruchy  
i partie syjonistyczne wyrastały jak grzyby po deszczu. Powstał ruch urze- 
czywistniający marzenia – „He-Chaluc”, ogarniający młodzież, gotową emi- 
grować do Ziemi Izraela.

Na wiosnę 1924 r. zebrała się grupka chłopaków na tajne rozmowy.  
Dopiero po pewnym czasie ujawniono ich treść i ogłoszono wszystkim za- 
łożenie związku pod nazwą „He-Chaluc”.

Ta wielka żarliwość doprowadziła do tego, że znaleźli się koledzy, któ-
rzy postawili sobie za cel pójście na piechotę do Ziemi Izraela i pozosta-
nie tam na stałe. Jednak dziewczęta nie przystąpiły jeszcze do związku.  
Założycielami „He-Chaluc” byli: Josef Caban, Mordechaj Sidrański, Pesach 
Sidrański, Chaim Wyjadacz i Joel Krawiec. Do nich należała inicjatywa, 
jednak do czynnego działania nie przystępowali z braku przewodnika i ko- 
ordynatora. W końcu znalazł się przewodnik w postaci kierownika szkoły,  
Mosze Wonchockera. Młodzi członkowie związku zwrócili się do niego, 
a kierownik szkoły, sam także będąc młodym, poświęcił się całym sercem  
sprawie „He-Chaluc”.

Ruch stał się znany wszystkim i większość młodzieży przyłączyła się do 
„He-Chaluc”, którego działalność zaczęła zapuszczać korzenie. Na pierw- 

33 Księga Rodzaju.
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szym walnym zebraniu Wonchocker został wybrany prezesem ruchu, Ahu- 
wa Stoczyńska – sekretarzem, a członkami komitetu zostali: Gedaljahu 
Grimczański, Josef Caban i Pesach Sidrański. Siedzibę „He–Chaluc” usta-
nowiono w jednym z okazałych domów w centrum miasteczka. Klub był  
pełen kipiącej życiem młodzieży, interesującej się wszystkimi wydarzenia-
mi w Ziemi Izraela, spragnionej słowa „Pracującej Ziemi Izraela”. Gazety  
„Poalej Erec Israel” (Robotnicy Ziemi Izraela), „Dawar” (Słowo), stały się 
materiałem szkoleniowym dla wszystkich kręgów oddziału związku. Po-
wstała także wielka biblioteka, syjonistyczna w istocie. W swojej działalno-
ści i przedsięwzięciach „He-Chaluc” zacierał różnice statusu społecznego.  
Ludzie ustosunkowani, ci z „góry” i ci z „dołu” należeli do jednej zespolonej 
społeczności i mieli jeden cel: przystosowanie i przygotowanie do pracy  
posłannictwa w naszym Kraju Izraela.

Nauka języka hebrajskiego, jako że nie wszyscy koledzy go znali, była 
najważniejszym przedsięwzięciem i doszło do tego, że hebrajski stał się  
językiem klubu „He-Chaluc”.

Powstały także koła zajmujące się historią, ekonomią polityczną, so-
cjalizmem i geografią Ziemi Izraela. W szabaty odbywały się pogadanki 
polityczne prowadzone przez nauczyciela Brustowa, który był także dyry-
gentem, założonego wówczas, chóru. Oddział związku „He-Chaluc” stał się 
ośrodkiem kultury w miasteczku, z którego korzystali nie tylko członko-
wie ruchu, lecz również ludzie dorośli, uczestniczący w przedsięwzięciach 
związku i niosących pomoc, zwłaszcza w tworzeniu budżetu. W dniach 
„Keren He-Chaluc” (Fundusz chalucowy) pomoc i wsparcie szerzyły się we 
wszystkich kręgach społeczeństwa i nie było instytucji, która odwróciłaby  
się od tego dzieła.

„He-Chaluc” w Suchowoli miał wielki udział w pracy syjonistycznej,  
w narodowych funduszach żydowskich: „Keren Ha-Jesod” i „Keren Ha-
-Kajemet”. Oddział utrzymywał stałą łączność z centralą w Warszawie  
oraz z komitetem okręgowym dla Suwałk i Grodna, który uczestniczył  
we wszystkich akcjach, aż zyskał sławę i był na ustach kolegów w okolicy  
i w centrach. Stał się symbolem i przykładem dla całego okręgu.

„He-Chaluc” zajął się także akcją przysposobienia fizycznego. Z bra-
ku wielkiego przemysłu w naszym miasteczku, który zatrudniłby naszych 
członków, zmuszeni byliśmy do zajęcia się pracami fizycznymi, jak: rąbanie 
drwa, wypiek macy, głównie zaś wykopki ziemniaków na cudzych polach. 
Ta fizyczna praca, którą wykonywaliśmy, wydawała się cudem w oczach  
gojów i wywołała podziw i szacunek, gdy widzieli, że młodzież chce żyć  
z pracy rąk. I stąd etap wychodzenia na przysposobienie w gospodar- 
stwach rolnych „He- Chaluc”.
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Razem z działalnością „He-Chaluc” uczniowie szkół zaczęli organizo-
wać się w związkach: „He-Chaluc ha-Cair” (Młody Strażnik) oraz „Prachej 
he-Chaluc” (Kwiaty Chaluca). Na czele ich stali Mordechaj Tykocki i inni.

Zagadnienie aliji do Ziemi Izraela zaczęło drążyć nasze umysły, ponie-
waż chcieliśmy zobaczyć spełnienie naszych celów. Ten okres pozostał nam  
w pamięci jako złoty wiek młodzieży marzącej i spełniającej marzenia.

Po ciężkiej i wyczerpującej pracy Oddziału szczęście spotkało dwóch 
spośród pierwszych założycieli: zostali wytypowani do aliji do Ziemi Izra- 
ela. Byli to Caban i Sidrański. Wielka radość ogarnęła kolegów, gdy na  
ich oczach spełnia się marzenie. W tej naszej radości uczestniczyli wszyscy 
żydowscy mieszkańcy miasteczka, chociaż tych emigrujących było bardzo 
niewielu. Staliśmy się cudem w ich oczach, ponieważ utorowaliśmy drogę  
do Ziemi Izraela.

Po aliji pierwszych naszych członków praca związku „He-Chaluc” wzra- 
stała i przybierała na sile, a emigracja do Ziemie Izraela stała się central- 
nym punktem życia i dążenia młodego pokolenia.

Ceremonia pożegnania młodzieży wyjeżdżającej do Ziemi Izraela po-
zostawiała w nas niezatarte wrażenie. Miasteczko przywdziewało świątecz- 
ną szatę. Starcy, kobiety i nawet niemowlęta, niesione na rękach, wszyscy  
odprowadzali emigrujących z błogosławieństwem na ustach i ze łzami ra- 
dości w oczach. Jeden z wybitnych dostojnych starców Juchka der Toker,  
w czasie odprawiania jednego z wyjeżdżających, pojawił się trzymając  
w ręku monetę, aby przekazać ją Ziemi Izraela i rzekł ze wzruszeniem:  
„Wypełniający przykazanie nie ponoszą straty”34.

Tak rozwijał się łańcuch: emigrowało także wielu spoza szeregów  
„He-Chaluc”: piekarz Eliezer, Zalman Jafo i Chaim Gulub, rodziny, które 
wyemigrowały w ślad za swoimi dziećmi. Inni odczuwali potrzebę podą-
żenia za pierwszymi emigrantami, członkowie „He-Chaluc” polikwidowali 
swoje interesy i wyjechali do Ziemi Izraela.

Kto wie, może byłoby możliwe pomniejszenie tej strasznej tragedii  
zagłady naszej gminy, gdybyśmy się pospieszyli i tłumnie wyjechali do  
Ziemi Izraela. Teraz, ponieważ tego nie dostąpiliśmy, nie pozostaje nam  
nic innego, jak tylko postawić pomnik pamięci, świętej i drogiej tych, któ- 
rzy kochając i pragnąc ojczyzny umarli śmiercią męczenników.

Widzieli z dala Kraj Izraela i nie weszli do niego.

Riwka Mec, Ahuwa Wonchocker

34 Talmud Babiloński, Traktat Pesachim, strona 8 kolumna 1.
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PRZYSPOSOBIENIE CHALUCOWE
Riwka Mec (Widec)

Rzesze żydowskiej młodzieży, dzieci sklepikarzy i rzemieślników, nie 
miały nic wspólnego z rolnictwem, dlatego koniecznym było przysposobie-
nie ich do prac gospodarskich przed nadejściem wielkiej chwili, w której  
dostąpią aliji do Ziemi Izraela. Z braku gospodarstw rolnych, w którym  
można było przeprowadzić kursy rolnicze, centrala „He-Chaluc” skontak- 
towała się z właścicielami majątków ziemskich, w większości chrześcija-
nami, którzy zgodzili się przyjąć do pracy u siebie żydowskich chłopców  
i dziewczęta. Mieli pracować za darmo w zamian za wyżywienie i mieszka-
nie. Większość chrześcijańskich wieśniaków i żydowskich „iszuwników”35  
(jak nazywano, nielicznych w Polsce, żydowskich właścicieli majątków ziem-
skich) patrzyła na to osobliwe zjawisko z podziwem zmieszanym z gniewem 
i oburzeniem. Nie wierzyli, że żydowscy młodzi ludzie potrafią pracować 
w rolnictwie. „Żydzi nie orali i nigdy orać nie będą”, mawiali chłopi lek-
ceważąco, zaciągając się machorką. Jednak my zaciągaliśmy się zapałem 
i napełnialiśmy się żarliwością w stosunku do syjonistycznej idei, wierząc 
niezachwianą wiarą, że wszystko to się spełni.

Nasza grupka przysposobienia była niewielka: trzech chłopaków i dwie 
dziewczyny. Zostaliśmy przyjęci do majątku położonego w dużej odległo-
ści od naszego miasteczka, w powiecie suwalskim i należącego do chrześci-
janina Niemca. Był to już kraniec Polski, na skrzyżowaniu linii granicznej  
polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. Z początku przyjęto nas na mie-
sięczny okres próbny. Pierwszą naszą pracą było kopanie torfu na bagnach. 
Wykonywali ją chłopcy, stojąc na bosaka po kolana w grząskim gruncie, 
wycinali bagienną ziemię i formowali w kształcie cegły. Następnie układali  
jeden kawał na drugim, bardzo starannie i w najlepszym porządku, aż  
powstały kwadratowe sterty, przeznaczone do suszenia na słońcu. Dziew-
częta natomiast doiły krowy, pieliły grządki, podlewały warzywne ogrody, 
zajmowały się wybielaniem płótna lnianego, praniem, prasowaniem, pie-
czeniem chleba i reperowaniem roboczej odzieży. W niedzielę, dzień odpo-
czynku chrześcijan, pasaliśmy krowy i konie na pastwisku i pilnowaliśmy, 
aby nie przechodziły przez granicę niemiecką czy litewską.

Nasza praca była ciężka i katorżnicza, jednak współzawodniczyliśmy  
z wytrawnymi pracownikami tego majątku o uznanie w oczach właści-
ciela. Oczywiście wzbudzaliśmy przez to zazdrość innych rolnych robot-

35 Słowo pochodzi od hebrajskiego rzeczownika „iszuw” to znaczy osiedle, osiedle- 
nie, kolonizowanie; Wolman, Sieraczkowa, Słownik hebrajsko-polski, t. 1, s. 267.
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ników, którzy starali się przerzucać na nas część swoich obowiązków. Ja  
otrzymałam możliwość wyspecjalizowania się w pieczeniu chleba i chałek.  
Moje bochenki wychodziły z pieca okrąglutkie i rumiane nad podziw. Słu- 
żąca, chrześcijanka, która upiekła przedtem chleb niezbyt udany, stwier- 
dziła, że posłużyłam się czarami i dlatego wypiek mi się udał. Widziała jak 
wzięłam trochę ciasta i wrzuciłam w ogień, mamrocząc coś w swoim ję- 
zyku. Gdy dziedzic majątku poprosił o wyjaśnienie, powiedziałam, że taki  
jest u Żydów zwyczaj religijny nazywana „hafraszat chala”36 i nie ma w tym  
żadnych czarów. Odtąd przydzielono mi funkcję „służby piekarniczej” i mia- 
łam za zadanie wypiekać chałki dla wszystkich mieszkańców majątku.

W czasie żniw w sierpniu pracowaliśmy ciężko przy zbieraniu plonów, 
idąc za maszyną żniwną. Praca trwała od brzasku aż do późnych godzin  
nocnych, gdy na niebie błyszczał już księżyc.

I tak lato upłynęło na przysposobieniu do zajęć rolniczych. Na zakoń-
czenie dziedzic majątku dał nam „świadectwo”, w którym napisał, że zro-
bił wszystko co możliwe, aby nauczyć nas podstaw pracy w gospodarstwie,  
ale jego zdaniem jeden letni sezon nie wystarczy. Radził przy tym, abyśmy 
zostali u niego na dłuższy czas i wtedy staniemy się dobrymi rolnikami.  
To „świadectwo” było jedyną zapłatą za naszą katorżniczą pracę, jednak  
byliśmy zadowoleni i czuliśmy się „rolnikami” w każdym calu.

Kiedy wróciliśmy do domu, ludzie w miasteczku patrzyli na nas jak  
na „bohaterów”. Takimi też byliśmy w oczach gojów, naszych sąsiadów.

Przyszła jesień, a po niej zima. Dni mijały nam na leniuchowaniu i bez-
czynności. Wieczory były długie i nudne. Tęskniliśmy za upalnymi letnimi 
dniami, za przestworem pól i kolegami, z którymi pracowaliśmy. Obrzy- 
dły nam cztery ściany, do których wróciliśmy i wypatrywaliśmy oczy, cze- 
kając na aliję do Ziemi Izraela.

Riwka Mec (Wyjadacz)

36 Zwyczaj ten, a raczej nakaz religijny (micwa) nosi nazwę hebrajską „hafraszat  
chala” albo „paraszat chala”, czyli „wydzielanie chałki”. Dawniej był związany ze 
świątynią jerozolimską, gdy należało część chałki oddać kapłanom. Po zburzeniu 
świątyni, Żydzi utrzymują ten nakaz w ten sposób: kobieta przy pieczeniu chałki, 
po zagnieceniu ciasta, odrywa kawałek, formuje niewielką bułeczkę i odmawia spe-
cjalne błogosławieństwo. Ponieważ tej części ciasta nie wolno spożywać, wrzuca się 
ją do pieca (chlebowego), albo zawija w folie aluminiową, odkłada na bok, a potem 
spala.
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W OKRESIE CHALUCOWYM
Arie Zazderi

Kiedy miałem jedenaście lat uczyłem się w hebrajskiej szkole podsta- 
wowej, mieszczącej się w kilkupokojowym mieszkaniu (w naszym miastecz- 
ku była także okazała szkoła polska obok kościoła w centrum miasta).  
Moim wychowawcą i nauczycielem był w tym czasie Aszer Smolar, Żyd  
wymagający dyscypliny, który potem wyemigrował do Ameryki.

W naszym miasteczku panowała miła atmosfera, przesiąknięta cha-
lucowym (pionierskim) syjonizmem. Pewnego dnia w szkole, na przerwie 
lekcyjnej, Motł Tykocki, Perec Francuz i Wewł Polak wpadli na pomysł zor- 
ganizowania grupy rozmawiających w szkole po hebrajsku. I ja także się  
do nich przyłączyłem. 

Postanowiliśmy prowadzić propagandę wśród młodzieży i upowszech-
niać mówienie po hebrajsku także poza lekcjami w szkole. Liczba członków 
tej grupy stale rosła i rzecz zrozumiała, że każdy kto się do nas zwracał, 
rozmawiał z nami po hebrajsku. Kiedy grupa osiągnęła liczbę piętnastu 
członków, zapragnęliśmy wybrać dla niej jakąś nazwę. Zaczęliśmy nazywać 
ją „Prachej Chaluc” (Kwiaty Chaluca). Po pewnym czasie jeden z kolegów 
Motł Tykocki zaproponował, aby zaprosić do nas z wizytą dwóch chłopa-
ków z pobliskiego miasteczka Janowa, Mosze Urnowskiego i Mosze Szte-
ina. Kiedy oni przybyli, zorganizowaliśmy naszą grupę jako zalążek ruchu  
młodzieżowego „Ha-Szomer Ha-Cair” (Młody Strażnik), którego celem  
było wychowanie socjalistycznej młodzieży syjonistycznej. Musieliśmy za- 
troszczyć się o jednolite umundurowanie, noszenie odznak i niebieskich 
krawatów i wykonywać zadania, czyli organizować i pozyskiwać nowych 
członków dla naszego ruchu, który stanął w obliczu przeciwników swojej  
działalności, takich jak ruch „Betar” i jemu podobne. W domu trzeba było  
przekonać rodziców, aby pozwolili nam wejść na drogę wychowania nie-
zgodną z ich przekonaniami. W tym względzie wzięliśmy na swoje barki  
trudne zadanie i każdy z nas obrał inny styl i sposób działania, aby zmie-
rzyć się z sytuacją w swoim domu. Miałem wówczas trzynaście lat, a oj- 
ciec mój reb Icchak Iserkes był religijnym Żydem, poświęcającym wiele  
czasu na studiowanie „Gemary” w domu i synagodze. Myśl, że jego syn  
będzie wychowywał się w odszczepieńczym ruchu, była w jego oczach nie 
do zniesienia i kłująca niczym ciernie. Jednak na szczęście u mego boku 
stanął sąsiad i kolega Perec-Alter-Josł Liszes. Różnymi sposobami zdo-
łaliśmy wytłumaczyć ojcu, że nie przeszkodzi to w moim wychowaniu. 
Jednak podczas gdy najbliżsi koledzy, Perec i Awraszka Strynkowski, żyli 
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sobie swobodnie w domu i na ulicy z otwartą przyłbicą, moja sytuacja 
przedstawiała się zgoła inaczej. W moich oczach ojciec był człowiekiem 
surowym i zdyscyplinowanym. Wychowanie w tym ruchu nie było zgod-
ne z jego przekonaniami i duchem. Musiałem każdego ranka odmawiać 
modlitwę „szachrit” i zakładać tefilin. Ciężko walczyłem. W każdy szabat 
szedłem z ojcem do synagogi, stałem przy nim „ojfn mizrach sztot” (przy 
wschodnie ścianie), miejscu zaszczytnym w bejt midraszu, które nie każdy  
Żyd miał prawo zajmować. W święta musiałem wchodzić na bimę i głośno  
wypowiadać błogosławieństwo kapłanów wobec słuchających i patrzących  
na mnie37. I jakże cieszył się ojciec, gdy wracałem z nim, aby odebrać swój  
tałes, a wszyscy odnosili się do nas z uznaniem, ze słowami podzięki i po- 
chwały, że ma takiego syna. To zaszczyt a nie ujma: ogarniała mnie ra- 
dość na widok dumy i szczęścia bijących z twarzy ojca. Przez wypełnianie  
przykazania „czcij ojca swego i matkę swoją”, zdołałem przekonać ojca  
i wytłumaczyć mu, że przynależność do ruchu nie przeszkadza w moim  
wychowaniu. Wychodziłem z domu z głową nakrytą czapką, jak chciał 
ojciec i zostawiałem ją u Awraszki Trynkowskiego, a potem razem szliśmy  
dalej w zimowy wieczór do siedziby „gniazda” „Ha-Szomer ha-Cair”. Do  
domu Lipszyca, przy ulicy Karpowicze. Po drodze przyłączali się do nas 
inni koledzy, których przyzywaliśmy umówionym gwizdem: „hu, hu, hu”.  
Niejeden raz dostaliśmy burę od mamy Fiszela Liweranta:
– Wos iz dos far a fajfen, cu hunt fajft men azuj (Co to za gwizdanie? Tak 
się woła na psa)!

Przyjmowaliśmy tę naganę z miłością i w milczeniu. Najważniejsze 
było, żeby pozwoliła Fiszelowi pójść z nami do „gniazda”. Co wieczór, po 
modlitwie „maariw”, padało pytanie mego ojca: „Dokąd pędzisz?”. Odpo-
wiadałam coś tam i szedłem na zebranie.

Liczba naszych kolegów, członków ruchu, stale rosła i doszła do stu 
osób. Uczestniczyliśmy także w pracy na rzecz „Keren Kajemet Le-Israel”.  
Czy padał deszcz, czy śnieg, nie ominęliśmy żadnego żydowskiego domu, 
kwestując z puszkami na rzecz żydowskiego funduszu narodowego. Sprze- 

37 Błogosławieństwo kapłanów „birkat kohanim” to obowiązek i przywilej potom- 
ków kapłana Aarona, czyli kohenów (kapłanów), którzy w czasie istnienia świą-
tyni jerozolimskiej składali ofiary i błogosławili wiernych. Po zburzeniu świątyni, 
pomimo ustania ofiar, ciągłość kapłaństwa, przekazywana z ojca na syna, została 
zachowana do dnia dzisiejszego. Kapłani, czyli koheni we wspólnotach żydowskich 
błogosławią wiernych w synagogach i domach modlitwy, mają pierwszeństwo w pu- 
blicznym czytaniu Tory, a także wiele innych przywilejów i obowiązków. Kohen  
nie może skalać swojej rytualnej czystości przez dotykanie zmarłego, wchodzenie  
na cmentarz. Nie może także ożenić się z rozwódką. Autor tych wspomnień po- 
chodził z rodu kapłanów.
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ciwiającym się wyjaśnialiśmy i wpływaliśmy na nich, aby dali chociaż 
nędzny grosik na ten cel. Pełnomocnikiem z ramienia „Keren Kajemet Le- 
-Israel” w Suchowoli był Mosze Gufersztajn, który mieszkał przy ulicy 
Janowa. Wszystkie pieniądze z kwesty i szczegółowe sprawozdanie o prze-
prowadzonej akcji trzeba było mu przekazywać. Byli jeszcze inni koledzy,  
którzy poświęcali się działalności oddziału „Keren Kajemet” w Suchowoli.  
Do nich należała Baszke Galanty, pomimo że jej mąż był przeciwnikiem 
syjonistycznej działalności. Nasza grupa, kiedy osiągnęliśmy wiek siedem-
nastu laty stała się grupą dorosłych. Według wskazówek centrali związku 
„He-Chaluc” w Warszawie, wszyscy wychowankowie „Ha-Szomer ha-Cair”. 
w wieku siedemnastu lat, musieli wstąpić do ogólnego „He-Chaluc”, odbyć  
przysposobienie oraz czekać na swoją kolejkę do aliji do Ziemi Izraela. Ta  
radosna nowina o wyjeździe na obóz przysposobienia, przyszła do mnie  
właśnie w wieku siedemnastu lat. Myślałem sobie: jak i w jaki sposób  
można powiedzieć o tym ojcu, żeby go nie rozgniewać. Kiedy jeszcze biłem  
się z myślami i powątpiewałem w duchu, ojciec uprzedził mnie i pewnego 
dnia odwołał mnie na bok i zaproponował, abyśmy porozmawiali w czte-
ry oczy („ojf fir ojgn”).Usiłował przekonać mnie, abym nie jechał na obóz 
przysposobienia, lecz otworzył dom handlu zbożem i urządził się z po- 
wodzeniem, tak jak reszta zbożowych kupców w miasteczku, którym uda- 
ło się wzbogacić. Przy tym ojciec dodał, że on także jest syjonistą i że  
można być wiernym syjonistą także tu na miejscu. Nie zgodziłem się z tym  
i poprosiłem ojca, aby nie przeszkadzał mi w mojej drodze, żebym mógł  
dojść do swego celu, czyli wyemigrować na stałe do Ziemi Izraela, jako  
pracujący pionier (chaluc), żyjący z trudu swoich rąk, jak jest napisane:  
„Będziesz spożywał owoce twych trudów, powiedzie ci się i będziesz szczę- 
śliwy”38. Po kilku dniach ojciec zwrócił się do mnie z pytaniem, ile pie- 
niędzy potrzeba mi na wyjazd do przysposobienia. Byłem zupełnie zasko- 
czony. W tym momencie nie mogłem wydusić z siebie słowa, tak byłem  
szczęśliwy, że zgodził się i pozwolił mi pójść dalej drogą chalucową. Po-
czyniłem wszystkie przygotowania, a kiedy nadszedł czas, udałem się fur- 
manką z Suchowoli do Białegostoku i stamtąd pociągiem do Łomży, do  
naszego kibucowego ośrodka, który założyliśmy. Tam dopiero poczuliśmy,  
co to jest pracowite życie. Po kilku dniach napisałem list do rodziców, po  
hebrajsku. Pełno w nim było szczęścia i podziwu ponad wszelką miarę.  
Odpowiedź przyszła bardzo szybko i także po hebrajsku z prośbą, abym  
pisał listy w języku jidysz, aby także mama mogła je przeczytać. Pisałem  
dalej listy często i ze stałą formułką: „Ich bin gezunt un cufridn” (Jestem  

38 Księga Psalmów 128,2; przekład za Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 
wyd. Święty Paweł, s. 1311.
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zdrowy i bardzo zadowolony). Po przysposobieniu, trwającym półtora roku,  
wróciłem do domu, aby przygotować konieczne papiery i świadectwa do  
podróży. Dnia 17 lipca 1935 r. przyszła radosna nowina, że mam jechać do  
Ziemi Izraela. Tego wieczoru pożegnałem się z rodzicami, bratem i sio- 
strami, krewnymi i przyjaciółmi, mając nadzieję i całkowitą pewność, że  
spotkamy się w Ziemi Izraela. Nie przyszło mi do głowy, że już ich nigdy  
nie zobaczę. 

Wszyscy zostali okrutnie zgładzeni przez wroga.

Arie Zazderi 

Zastęp „Alizim” (Radośni) „Ha-Szomer Ha-Cair”

 „Ha-Szomer Ha-Cair”
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HE-CHALUC HA-CAIR (MŁODY CHALUC)
Gedaljahu Furia

Organizacja „He-Chaluc” wniosła wiele zainteresowania w życie mło-
dzieży miasteczka. My, młodzi uczniowie, zazdrościliśmy dorosłym jej 
członkom przeprowadzania związkowych akcji i pragnęliśmy ich w tym  
naśladować.

Zwróciliśmy się do członków „He-Chaluc”, żeby wprowadzili nas także 
w swoje szeregi w charakterze młodych chaluców. To było w 1924 r. za-
nim jeszcze zorganizował się w Polsce „He-Chaluc ha-Cair” (Młody Chaluc).  
Następnie skontaktowaliśmy się z centralą „He-Chaluc ha-Cair”, który  
powstał w tym okresie.

Nasza syjonistyczna działalność była prowadzona w skromnym ką- 
ciku „dorosłego” „He-Chaluc”, w domu Żyda o nazwisku Polak. Naszymi  
przewodnikami zostali nauczyciele ze szkoły Wonchocker i Brustow. Za- 
częła się rozgałęziona praca propagandowa wśród młodzieży. Wykłady  
o Ziemi Izraela i ruchu syjonistycznym, o sposobach przyuczenia się do  
pracy fizycznej, o zbiórce pieniędzy na rzecz narodowych funduszy żydow- 
skich, itp.

Dziesiątki kolegów i koleżanek z żarliwością wstąpiło i działało w na- 
szych szeregach. Razem z kolegami z Goniądza i Augustowa organizowa- 
liśmy wspólne zgromadzenia. A razem z członkami „dorosłego Chaluca”  
wychodziliśmy do prac polowych, na wykopki ziemniaków, trudniliśmy się  
wyrębem drzew, zbieraniem ścinków i ich sprzedażą, itp. Była to praca ka- 
torżnicza, ale wykonywaliśmy ją z ochotą i odpowiedzialnością, a zapłata 
była poświęcona na rzecz Ziemi Izraela.

W wolne dni świąt Pesach i Sukot odbywały się zebrania okręgowe. 
Uczestniczyli w nich mieszkańcy miasteczka i okolicy. Zgromadzenia te  
robiły wielkie wrażenie.

W późniejszym okresie zorganizował się związek „Ha-Szomer ha-Cair” 
(Młody Strażnik) oraz „Betar” i rozpoczęła się walka ideologiczna. Każdy 
ruch przyprowadzał wykładowców, głównie wysłanników z Ziemi Izraela, 
a publiczne zgromadzenia odbywały się w synagodze. Był także sprzeciw  
ze strony członków „Bund”-u, ale nie mieli oni znaczącego wpływu. Więk-
szość młodzieży pozostała wierna Ziemi Izraela.

Część moich kolegów pojechała na zajęcia przysposobienia i zdołała  
rożnymi sposobami wyemigrować na stałe do Ziemi Izraela. Na kilku ko- 
legów nałożono powinność pozostania w miasteczku, żeby wychowywać 
młode zastępy. Los tych drogich kolegów był taki jak wszystkich Żydów 
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naszego miasteczka. Reuwenczyk Rozenberg, mianowany do takiego zada- 
nia, należał potem do najważniejszych przywódców powstania w biało- 
stockim getcie i tam poległ na swoim posterunku.

Gedaljahu Furia

GORYCZ ROZSTANIA
Cwija Dunir (Wajnberg) 

Ostatni poranek w domu. Staliśmy, niczym synowie Izraela w godzi-
nie wyjścia z Egiptu, „biodra ich przepasane, stopy ich obute w sandały,  
a na plecach tobołki”39 i pośpiesznie spożyliśmy śniadanie. Co chwila  
wchodził ktoś z sąsiadów i dostawał coś z ruchomości naszego domu.  
Rzeczy przeznaczone do zabrania ze sobą w długą podróż, zostały spako- 
wane w duże i małe walizki. Po raz ostatni ucałowaliśmy mezuzę i wyszli- 
śmy świętować szabat w domu dziadka.

39 Parafraza z Księgi Wyjścia 12,11; przekład za: Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu, wyd. Święty Paweł, s. 144.

Organizacja „He-Chaluc Ha-Cair”
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Poszłam pobłogosławić i pożegnać się z widokiem z lat dziecinnych, 
osobliwym i bliskim sercu: oto szerokie pola, gdzie skrywałam się wśród 
łanów i traw, zrywałam niebieskie chabry i wiązałam je w bukiety i wieńce, 
przystrajając głowę. Teraz pola odpoczywały w ciszy pod białym śniegiem, 
który spadł na początku zimy. Daleko, daleko na horyzoncie rozpościera się 
las Janowski i widoczne są ramiona dwóch wiatraków, które w dzieciń- 
stwie wydawały mi się olbrzymimi stworami, unoszącymi łapska ku niebu. 
Teraz stoją cicho i nieporuszenie, jakby zamarzły w przestworzach.

Przeszłam na drugą stronę ulicy i oto moje stopy stanęły w bramie  
owocowego sadu przy naszym domu. Wzdłuż płotu wyrastał szpaler śliw, 
dalej malinowe chruśniaki i dzikie wino, a tuż obok krzaki porzeczek. Po-
nad nimi wznosiły się drzewa owocowe: jabłonie, grusze i wiśnie, rzucające  
wokół siebie cień. Panowała tu głęboka, przepojona mistycyzmem, cisza. 
Obnażone z liści drzewa, wyciągały kościste ramiona, a czarne gawrony  
krążyły ponad nimi, rozdzierając zimowe powietrze przenikliwym, chra- 
pliwym krzykiem.

Zwróciłam się ku pochyłości ulicy, w stronę strumienia, rzucając po-
żegnalne spojrzenie na „szuł”, czyli starą synagogę, drewnianą budowlę  
w szczególnym stylu. Zawsze gdy obok niej przechodziłam, serce biło mi 
mocniej, bowiem wszystkie dzieci w miasteczku dobrze wiedziały, że demo- 
ny pragnęły obrać sobie to miejsce na mieszkanie!

Idąc tak, dotarłam do strumienia. I tu przypomniałam sobie wstrzą- 
sające przeżycie, które przytrafiło mi się tego lata:

Ubiegła zima była mroźna i śnieżna. Gdy nadeszła wiosna, śniegi i lody 
stopniały, uwalniając kawały kry, tamującej bieg strumienia. Wody wez-
brały i wystąpiły z brzegów. Rozhukany prąd pchał przed sobą krę, która  
zmiotła wszystko, co było na jej drodze, także drewniany most. Odtąd przez 
strumień można było przejść jedynie po dwóch grubych belkach, przerzu-
conych nad jego wodami. Z początku bałam się przechodzić po tych wą-
skich klocach, ale ponieważ to była jedyna droga do lasu, uczucie strachu  
zostało we mnie pokonane przez pragnienie przyjemnego spaceru. Za każ-
dym razem nabierałam więc odwagi i przeprawiałam się po tym osobli- 
wym mostku.

Pewnego dnia mama posłała mnie po coś i kiedy wracałam, złapała 
mnie za rękę Sara Szmukles i razem przechodziłyśmy po klocach na drugą 
stronę. Kiedy byłyśmy jeszcze na środku, nagle dwaj goje, wyrostki, także  
weszli na tę przeprawę, naprzeciwko nas, nie czekając, aż przejdziemy. Po-
ciemniało mi w oczach i zaczęłam krzyczeć do śmiejących się i potrząsa-
jących klocami. Nawet starsza pani, skurczona i niskiego wzrostu, która  
trzymała mnie za rękę i chciała mnie podtrzymywać, zaczęła krzyczeć i wzy-
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wać pomocy. Wybawił nas z opresji wysoki Żyd, który nadszedł od strony 
miasteczka i wyperswadował smarkaczom, aby zeszli z kloców. Wyciąg- 
nął do mnie mocną rękę i bezpiecznie przeprowadził na drugą stronę.

Słońce chyliło się już ku zachodowi. W domu dziadka zebrali się wszy- 
scy członkowie rodziny, aby spożyć z nami ostatni posiłek szabatowej nocy.

– Tak Bóg dopełnił stworzenia nieba i ziemi wraz z tym, co w nich  
było40 – recytował kochany dziadek, drżącym i łamiącym się głosem. I rów- 
nież drżało i chybotało się światło świec w srebrnych i mosiężnych lichta-
rzach, które dziadek odziedziczył po poprzednich pokoleniach. Podniosłam 
oczy na dziadka, którego miłość rozjaśniała ciemności mego dzieciństwa. 
Była to poorana zmarszczkami twarz doskonałego Żyda, idącego przez  
życie drogą prawości. Żyda, który będąc wielkim uczonym talmudystą i mę-
drcem, trudnił się handlem i znajdował czas na systematyczne studiowa-
nie Tory. Mój wzrok spoczął teraz na babci, sprawiedliwej niewiasty, która  
napełniała mnie w dzieciństwie miłością do Ziemi Izraela. W każdy sza-
bat czytała mi głośno opowieści biblijne i przypowieści ludu z księgi „Cene 
urene” oraz „Noft Cofim”, a w głosie jej rozbrzmiewały tęsknoty do Ziemi 
Świętej. Była gotowa zostawić wszystko i wyjechać na stałe do Ziemi Izraela  
i tam dożyć końca swych dni. A teraz babcia siedzi otulona jedwabną sza-
batową chustą i stara się do nas uśmiechać, bo przecież w szabat nie  
wolno się smucić. Szabatowy świąteczny posiłek spożywany jest z miesza- 
nymi uczuciami. Gorycz i smutek rozstania oraz blask szabatowych anio- 
łów napełniają cały dom.

*
Uczestniczenie wszystkich mieszkańców miasteczka we wzruszeniach 

jednostki, było jednym z charakterystycznych objawów rzeczywistości 
żydowskiego życia w Diasporze. Tak w smutku jak i w radości, w żałobie  
oraz dniu świątecznym, manifestowano braterskie uczucia. I kiedy jedna 
rodzina emigrowała do Ziemi Izraela, wydarzenie to stawało się powodem 
do wzruszeń i przeżyć dla całej społeczności. Także w ten nasz pożegnal-
ny szabat całe miasteczko stanęło jak jeden mąż: szanowani obywatele  
urządzili mojemu ojcu pożegnalną ucztę; kobiety z bliska i daleka napły-
wały do domu dziadka, aby pożegnać się z moją mamą; także znajome  
dzieci przyszły pożegnać się z nami, dziećmi, które wyjeżdżają na stałe do 
Ziemi Izraela. Do tej pory mam w pamięci postać jednej dziewczynki, mo- 

40 Fragment błogosławieństwa „kidusz” nad winem i chałkami, które ojciec rodziny  
odmawia na rozpoczęcie szabatowej wieczerzy w piątek wieczorem, Księga Ro- 
dzaju, 2,1; przekład za Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. Święty 
Paweł, s. 37.
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jej koleżanki Dwory Gornostajskiej: z lekkim uśmiechem przyglądała się  
ukradkiem. Miała na sobie ciemne zimowe palto z futrzanym kołnierzem,  
dodającym wdzięku całej postaci. Podeszłam do niej i spytałam:
– Dwora! Dlaczego nie zrezygnowałaś z przyjścia do nas z drugiego końca 
miasta w taki ziąb?
– Co ty wiesz – odpowiedziała – ty, która jesteś szczęśliwa, co dzieje się  
w sercach tych, którzy tu pozostają?

Również w szkole zostało zorganizowane uroczyste przyjęcie. Ludzie 
wypełniali pokój do ostatniego miejsca. Reb Mosze Putiel, człowiek o szla-
chetnej, jaśniejącej twarzy i niezwykle dostojnej postawie, wygłosił poże-
gnalne przemówienie. Na twarzach wszystkich malowało się wzruszenie. 
Wśród zebranych byli: „Awrahamel He-Chasid”, szlachetny młodzieniec  
o bladej i smutnej twarzy; Zejdka Danieles, który był już w Ziemi Izraela  
i powrócił i wyrzuty sumienia gryzły jego duszę, a tęsknota za Ziemią Izra-
ela nie dawała mu spokoju; był też reb Jaakow Caban, skromny uczony,  
wnoszący do towarzystwa dobra aurę i pocieszenie, który przekazał mi  
podstawową wiedzę na temat Tory; przyszedł również szochet reb Alter  
o krzaczastych brwiach i twarzy wyrażającej uczoność i bojaźń Bożą. Wśród  
obecnych znaleźli się także: syn rzeźnika Libczyka, daleki od spraw zwią- 
zanych z Ziemią Izraela. Wszyscy, przyszli wszyscy odprowadzać członka  
swojej gminy, udającego się na stałe do Ziemi Izraela. I w tej przedwie-
czornej godzinie wylewali z głębi swych żydowskich serc gorzkie pra- 
gnienia wyzwolenia zmieszane z tęsknotami za Ziemią Izraela, tak daleką  
i tak bliską. 

*
Była już połowa miesiąca cheszwan. Ciężkie, płynące nisko chmury  

rozstąpiły się i na niebie rozbłysły trzy gwiazdy. Pod dom podjechał kryty 
wóz. Zaczęto ładować bagaże. Woźnica bez przerwy przynaglał:
– Spóźnimy się na pociąg!

Przyszła pora i nie ma odwrotu. „Daj Boże, żeby nie było to rozstanie  
na wieki” – przepowiadało serce i nie wiedziało, co przepowiedziało.

Jedna ciotka omdlewa, druga ciotka szlocha, mama zalewa się łzami,  
mnie odrywają od szyi babci. Dziadek, osiemdziesięcioletni starzec, wdra- 
pał się na furmankę, aby nas po raz ostatni ucałować na pożegnanie. Jego  
łzy mieszały się z naszymi łzami. Zaświstał bat i wóz ruszył z miejsca.  
Z turkotem kół po kocich łbach ulicy, zrozumiałam, że kończył się właśnie 
etap w moim życiu.

Cwija Dunir (Wajnberg)

SYJONIZM I JEGO URZECZYWISTNIENIE
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RADOŚĆ Z DEKLARACJI BALFOURA  
W MIASTECZKU

Gedaljahu Gilead-Grimiczański

Nasze miasteczko nie obfitowało w nadmiar bogactwa. Nie było tu  
„krezusów”, a zamożnych ludzi można było policzyć na palcach jednej  
ręki. Wszyscy mieszkańcy miasteczka byli obarczeni ciężarem utrzymania  
rodziny, zabiegani i zatroskani o zdobycie chleba powszedniego, a wła- 
dza rujnowała ich i rugowała ze wszystkich gospodarczych obszarów. Żyd  
w miasteczku cały tydzień tłukł się z miejsca na miejsce, dostając zawro- 
tu głowy na myśl o tym, co przyniesie mu kolejny dzień. I tylko w szabaty  
i święta zrzucał jarzmo trosk i zmartwień.

Tylko jeden raz tak się stało, że w środku tygodnia miasteczko do- 
stąpiło „wzniesienia się duszy” i zapanowało w nim coś w rodzaju wywyż-
szenia ducha. Stało się to w bardzo uroczystym czasie po zatwierdzeniu  
mandatu brytyjskiego na Ziemię Izraela. Miasteczko oderwało się wtedy  
od wszelkich spraw, problemów i trudów dnia codziennego. Sklepy po- 
zamykano przed czasem, a Żydzi, w odświętnych szabatowych ubraniach,  
ciągnęli tłumnie do synagogi. A wewnątrz w synagodze „nastały dni świa-

Reb Jaakow i Szejna Suchowolscy
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tłości i wesela”41. Palące się światła splatały się w jedno z wewnętrzną świa-
tłością w sercach, ze „słupem ognia”42, który oświecał Żydom ciemności  
ich długiego rozproszenia (Diaspory) i był oczekiwaniem i nadzieją na  
wyzwolenie. Kto przemówi w tych uroczystych chwilach? Przy aronie ha-
-kodesz stanął szochet reb Szlomo. Twarz mu promieniała, a długa czarna 
broda sprawiała, że wyglądał jak jeden ze starożytnych mędrców. W na- 
bożnym skupieniu i drżeniu czekaliśmy na jego słowa. Gdy przemówił,  
nauczał o Izraelu w ciągu jego pokoleń, który spał długim snem, dwa ty-
siące lat i w ciągu tych wszystkich długich lat Diaspory nie wzeszło jego 
słońce. Jednak teraz – chodźcie i zobaczcie: jak wielkie jest zbawienie  
i pocieszenie, jak potężne dzieją się cuda i dziwy, które Pan Bóg uczynił  
dla nas. Czyż nie spełniają się słowa proroka: „Wyjdź na górę wysoką,  
zwiastunko dobrej nowiny, Syjonie! Niech zabrzmi donośnie twój głos,  
zwiastunko dobrej nowiny, Jerozolimo! Niech zabrzmi, nie bój się! Mów 
miastom Judy: Oto wasz Bóg”43. I reb Szlomo opowiedział, jak liczne prze-
szkody piętrzyły się przed naszymi przywódcami i jak je przezwyciężali,  
jeżdżąc od jednego kraju do drugiego, aż udało się osiągnąć Deklarację  
i zatwierdzenie mandatu. Zebrani wsłuchiwali się w te słowa i rozbrzmiała  
potężna pieśń, podawana sobie z ust do ust. Była to pieśń radości.

Na zgromadzeniu odmówiono „Mi sze-berach” (ten, który pobłogo-
sławił Naszych Ojców) z prośbą o błogosławieństwo dla wszystkich przy-
wódców: dla profesora Weizmana, Nachuma Sokołowa, i innych. I prawie 
„Mi sze-berach”, stało się udziałem Herberta Samuela, gdyby nie uwaga  
reb Zalmana Jafo:
– Przecież to tylko brytyjski urzędnik!

Radosne głosy zgromadzonych przebijały się przez ściany synagogi 
jeszcze długie godziny, aż rozeszli się pełni nadziei i wiary w przyszłość.

Żydzi Suchowoli marzyli o Syjonie i kochali go, ale nie dostąpili przy- 
wileju ujrzenia na własne oczy jego odrodzenia.

Gedaljahu Gilead-Grimiczański

41 Cytat z Księgi Estery 9,16; przekład za Pismo Święte Starego i Nowego Testa- 
mentu, wyd. Święty Paweł, s. 957.
42 Księga Wyjścia 13,21-22; 14,24; przekład za Pismo Święte Starego i Nowego  
Testamentu, wyd. Święty Paweł.
43 Księga Izajasza 40,9; przekład za Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 
wyd. Święty Paweł, s. 1638.
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LIST NAUCZYCIELA  
DO SWEGO PRZYJACIELA W IZRAELU44

(Nauczyciel C. Nowiński do J. Hejlperina)
Cwi Nowiński

Mój przyjacielu i bracie Panie Josefie H.!
Dziękuję z całego serca za Pańskie pozdrowienia i życzenia wszystkie- 

go najlepszego i zainteresowanie moim życiem i sytuacją. Mam dużo do 
opowiadania o rzeczach ciekawych i brzemiennych w treści moim dalekim 
przyjaciołom, o moim życiu w ostatnim czasie, jednak nie mam czasu ani 
cierpliwości. Opowiem pokrótce. Mój wiadomy proces sądowy, za grzech 
przynależności do związku syjonistycznego, przekroczył już dwa kręgi  
piekła: sąd okręgowy orzekł w mojej sprawie, aby zamknąć mnie w gro-
dzieńskim więzieniu na miesiąc i jeszcze mam spłacić wydatki sądowe,  
wynoszące więcej niż całą setkę.

Biuro wileńskie zatwierdziło wyrok sądu. Teraz ja wysyłam skargę do  
senatu, chociaż nie oczekuję dobrego rezultatu. Do tej pory proces już  
kosztował mnie sto pięćdziesiąt rubli, a co będzie jeszcze do końca – kto  
to wie? Gdyby nie proces sądowy i jeszcze jedna klęska, która na mnie spa-
dła w postaci wielkich opłat, nie narzekałbym na swoje położenie. A oto  
zarabiam do siedemdziesięciu na miesiąc i moja praca uczyni wszystko.

Proszę mnie poinformować, na pocztówce albo w liście, z łaski swojej, 
co Pan porabia, jaka jest Pańska sytuacja materialna, cele na przyszłość,  
itp. Jakie wrażenie zrobił na Panu nasz Kraj, Ziemia Ojców i Synów? Jak 

44 Nauczyciel Cwi Nowiński był maskilem, oświeconym Żydem, założycielem pry-
watnej szkoły hebrajskiej „na dole” („arop”), w domu Joski Karpowiczera i praco-
wał jako nauczyciel w Suchowoli do wybuchu pierwszej wojny światowej, kiedy to  
został zmobilizowany i wcielony do rosyjskiej armii. List ukazuje stosunek nauczy- 
ciela do Syjonu, który jeszcze w 674 r. (1914 r.) działał w Suchowoli na rzecz idei 
syjonistycznej z wielkim poświęceniem.
Nowiński został aresztowany w 1913 r. za działalność syjonistyczną. Znaleźli u nie-
go portrety dra Herzla, znaczki i puszki kwestarskie na „Keren Kajemet le-Israel”.  
Siedział w więzieniu w Suchowoli (w „reszotce”) i wyszedł za poręczeniem.
Za taki sam „grzech” został aresztowany Josef Halpern w 1912 r. w Białymstoku. 
Będąc uczestnikiem uroczystości ślubnych w sali „Harmonia”, miał w ręku puszkę 
kwestarską na „Keren Kajemet le-Israel”. Został zatrzymany i osadzony w więzie-
niu. Koledzy natychmiast powiadomili doktora Mohilewera, który pełnił funkcję  
„urzędowego rabina” („kazionnyj rawin”) i był wnukiem reb Szmuela Mohilewera. 
Na jego interwencję Josef Halpern został wypuszczony, a niedługo potem wyemi-
grował na stałe do Ziemi Izraela. (Przypis wydawcy oznaczony gwiazdką, na s. 127.)
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odczuwa Pan atmosferę w Ziemi Izraela, w okolicy, o której jak tylko sły- 
szymy, serce już napełnia się radością i podziwem? Czy odwiedził Pan już 
któreś z żydowskich osiedli Judy i Galilei?

Bardzo proszę o przekazanie mi informacji o treści nauczania dla  
początkujących – z jakich książek tam nauczają? Czy pojawiają się tam 
podręczniki autorstwa nauczycieli z Warszawy, Wilna i Odessy? Proszę, 
aby Pan z łaski swojej zechciał przysłać mi trzy broszury Komitetu Języ-
ka Hebrajskiego, jakie wyszły do tej pory. Należność za nie zwrócę Panu  
z podziękowaniem pod adresem, który mi Pan wskaże, albo prześlę do  
Pańskiej ciotki Blumy.

Jestem pełen nadziei, że nie będzie Pan zwlekał z odpowiedzią na  
moje zapytania i spełni Pan moje prośby. Z góry bardzo Panu za to wszyst- 
ko dziękuję.

Z wyrazami szacunku i poważania. Pozdrowienia i życzenia powodze-
nia przesyła Pański przyjaciel i druh.

Cwi Nowiński
Suchowola, 1 ijar 674 r. (27 kwietnia 1914 r.)
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WSPOMNIENIA I RZECZYWISTOŚĆ

MOJE MIASTECZKO
Arie Szmukler

Miasteczko Suchowola, położone między Grodnem a Białymstokiem,  
charakteryzuje się pięknym krajobrazem. Uroku dodają lasy, które otacza- 
ją je ze wszystkich stron. W lasach tych młodzież spędzała szabaty i wolny  
czas, tam odbywały się uroczystości „Lag ba-Omer”, a przyjezdni korzystali  
z uzdrowiskowego letniska.

Wśród innych miasteczek zajmowała Suchowola poczesne miejsce,  
jednak było w niej ziarenko złego, to znaczy: „barg” i „arop”, czyli „góra”  
i „dół”. Kiedy ktoś z mieszkańców miasteczka znalazł się gdzieś w innym 
mieście, natychmiast padało pytanie: „a barger oder a aroper” („górniak” 
czy „doliniarz”)? I bywało z tego wiele przykrości. Ta rzecz rozłupała mia-
steczko na dwoje, ze społecznego punktu widzenia. „Góra” bowiem, czyli 
„barg”, była częścią miasteczka, w której skupiali się właściciele sklepów  
i kupcy. Natomiast „na dole”, czyli „arop” mieszkali w większości rzemieśl- 
nicy i przekupnie. Stosunki te odbiły swoją pieczęć także na młodzieży  
i nie jeden raz zburzyły między nimi pokój i sympatię. Młodzi ludzie  
z „góry” wywyższali się wobec swoich kolegów mieszkających w „dole” mia- 
steczka. Jednak jedni i drudzy odczuwali strach przed gojami. I nie było  
tu miejsca na pychę i zarozumiałość. Wszakże nie w każdym przypadku 
mieszkańcy „dołu” odczuwali niższość. Oto stał się cud i w ich dzielnicy  
została wzniesiona synagoga („szuł”), sławna i jedna z najpiękniejszych  
i najbardziej znanych w Polsce. Pod względem architektonicznym była  
obiektem o wielkiej wartości i powodem do dumy. Do głównych miejsc 
w dzielnicy „arop” zaliczały się także domy modlitwy, „sztibłech”: „Chewra  
Thilim Sztibł” (sztibł Bractwa Psalmów) i „Chewra Tora Sztibł” (sztibł  
Bractwa Tory), w których skupiało się życie społeczne i administracyjne.  
Jedną z typowych i wyrazistych postaci w okolicy był Szmulke der Szmid  
(Szmulke Kowal) Chorowski, który przynosił modlącym się informacje do- 
tyczące spraw polityki oraz służył objaśnieniami i wiadomościami o tym,  
czego nie wyczytali w gazecie. Jeśli mieszkańcy dzielnicy „arop” odczuwali  
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wielką dumę z synagogi, to posiadali jeszcze ważny skarb, jakim był zna- 
komity prowadzący nabożeństwa, reb Lejzer Mordechaj Chojn (Chewin?). 
Jednak w sporze o niego zwyciężyli ludzie z „góry” (barg) i udało się im 
przenieść go do synagogi na „górze”.

Odczuwało się przegrodę między dwiema dzielnicami i trudno było 
ją zerwać, pomimo prób ze strony organizacji i związków. Wszakże prze-
groda upadła wraz z narodzinami ruchu chalucowego w miasteczku. To,  
co nie udało się obywatelom miasteczka przez wiele lat, zrealizowała mło- 
dzież, przed którą stał jeden cel: umiłowanie Syjonu i alija do Ziemi Izraela.  
I przez to nastąpiła wielka zmiana w życiu miasteczka. Dokonał tego zwią- 
zek „He-Chaluc ha-Cair”, który najlepiej potrafił zjednoczyć młodzież: bied-
nych i bogatych, wykształconych i nieumiejących pisać i czytać. Ruch ten 
znalazł drogę dla wszystkich.

Arie Szmukler

Z CZASÓW DZIECIŃSTWA
Gedaljahu Gilead

1. Mój mistrz i nauczyciel reb Moti
Dziesiątki lat nie zdołały zatrzeć w pamięci jego postaci. Siedzący na 

wysokim krześle, z przymkniętymi oczami, powtarzający rozdział z pa-
mięci, nie zaglądając do księgi „Gemary”. Miał wysokie czoło, szeroki nos  
i krzaczaste brwi. Jego mały domek stał przy ulicy Kościelnej (Tifle – gas). 
Przy domu było malutkie podwórko, na którym bawiliśmy się. Ucieszyłem  
się na wieść, że przejdę do „chederu” reb Motiego. Opowiadano, że reb 
Moti pozwala pobawić się trochę na podwórku, a nie siedzieć cały dzień  
w chederze. Bardzo lubiliśmy uczyć się u niego rozdziału Pisma Świętego 
albo „Gemary”. Istotnie pozwalał wychodzić na zewnątrz, aby się trochę  
pobawić. Ale kiedy przesadziliśmy i rozbrykaliśmy się zanadto, a cheder 
świecił pustkami, wychodził cichutko na podwórko, pochylał się nieco, zsu-
wał kapelusz i wywijał laską na prawo i lewo. Kto podpadł mu pod rękę, 
marny jego los. Natychmiast wracaliśmy do chederu i zaczynaliśmy po-
wtarzać, czego nauczyliśmy się. Kiedy jego gniew wygasał, jeden za drugim 
wymykaliśmy się na podwórko. I tak w kółko od nowa. W szabat cheder 
wyglądał inaczej niż w pozostałe sześć dni pracy. Czuło się w nim „dodat-
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kowa duszę” (neszama jetera) szabatu. Na stole był rozpostarty obrus ni  
to biały, ni to popielaty, rabi siedział wygodnie, na głowie miał jarmułkę, 
a z całej postaci emanował świąteczny nastrój. Zimą czytaliśmy „Barchi  
nafszi” (Uwielbiaj duszo moja Pana!)45, psalm pełen uwielbienia, a latem  
uczyliśmy się „Pirkej Awot” (Przypowieści Ojców). I tutaj pokazywał rabi  
Moti swoją siłę. Ścieżki Miszny i jej mędrców były dla niego jasne i roz- 
wodził się szeroko.

– Cały Izrael ma udział w przyszłym świecie. – Zaczynał – A dlacze-
go cały Izrael? Czyż nie ma Żydów złych i niegodziwych, oszustów i sza- 
chrajów? Ale Żyd jest z gruntu dobry, tylko przywiedziono go do grzechu.  
A kiedy odpokutuje za swój grzech, wchodzi do przyszłego świata jako cał- 
kowicie sprawiedliwy; „Niech znikną grzechy”46 jest napisane, a nie „Niech 
znikną grzesznicy” oraz „Pomimo że Izrael zgrzeszył, pozostał Izraelem”47.

W szabaty, gdy ogarniał go szczególny nastrój, przymykał oczy i roz- 
myślał. Wiedzieliśmy wtedy, że zaraz będą zagadki. Zadawał pytania w for-
mie zagadek i oczywiście, wszystkie były z Tory albo Tanachu czyli z Biblii.  
Kiedy je rozwiązywaliśmy, na jego twarzy pojawiał się szeroki uśmiech,  
jakby mówił:
– Ho, ho, szejgece, macie wy głowy na karku!

Pewnego razu w szabat opowiedział nam, że kiedy był jeszcze mło- 
dzieńcem, utrzymywał go i żywił jego teść. Studiował „Gemarę” w bejt 
midraszu i między jej kartami ukrywał książkę hebrajską. Kiedy nikt nie  
patrzył, zaglądał do niej, pomimo że ta rzecz była naruszeniem prawa tal-
mudycznego. Był wielkim znawcą języka hebrajskiego i gramatyki hebraj-
skiej podśmiewał się z nowych nauczycieli, że ich wiedza gramatyczna jest  
niewielka. Zimą uczyliśmy się wieczorami do godziny pół do ósmej, ponie-
waż o ósmej przychodziła druga zmiana, którą nazywano „studenci Ge-
mary”. Uczyli się oni do godziny dziesiątej. Przyciągaliśmy pod kościół 
wielkie sanki i zjeżdżaliśmy na nich aż pod cheder. Pewnego wieczoru  
jeden ze studentów „Gemary” spóźnił się na lekcje i opowiedział rabiemu  
o psotach jego „skarbów”. Następnego dnia spóźniłem się i rabi Moti pod- 
szedł do mnie, wziął mnie za rękę i spytał:
– No więc „skarbie”, ty także byłeś jednym z tych ślizgających się wczoraj 
wieczorem?

45 Psalm 104,1; przekład za Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 
Święty Paweł, s. 1269.
46 Swobodna interpretacja nauczyciela cytatu z Psalmu 104,35, wynikająca ze spół-
głoskowego zapisu słowa: grzechy i grzesznicy. W tłumaczeniu Pismo Święte Stare-
go i Nowego Testamentu, wyd. Święty Paweł, s. 1270 jest „Niech znikną grzesznicy”.
47 Talmud Babiloński, Porządek Nezikin, Traktat Sanhedrin 72,71.
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Ma się rozumieć, że zaprzeczyłem.
– To daj rękę i uroczyście przyrzeknij przez uścisk dłoni.

Uścisk dłoni jako przyrzecznie ma moc przysięgi, a nawet więcej od 
niej znaczy, więc oczywiście odmówiłem. Byłem gotów oberwać kilka ra- 
zów. Jednak ku mojemu zdumieniu rabi puścił moją rękę i zaczął krzyczeć:
– Popatrzcie na niego i na siebie. On nie dał ręki, a wy skłamaliście!

Okazało się, że wszyscy uściskiem dłoni zapewnili, że nie ślizgali się.  
Ta sprawa bardzo mnie zabolała.

Raz uczyliśmy się w bejt midraszu, obok wielkiej synagogi, nazywa-
nym „aroper bejt midrasz” to znaczy „dolny bejt midrasz”. Dlaczego tam?  
Rozeszła się bowiem w miasteczku pogłoska, że Niemcy zażądają od każ-
dego nauczyciela i mełameda świadectwa uprawniającego do nauczania.  
Nasz rabi nie miał takiego dokumentu, zatem musiał ukryć swój cheder 
przed wzrokiem władzy, przenosząc naukę do bejt midraszu.

Zawsze lubił się chlubić swoją wielką siłą w młodości. I nie darmo 
nazywano go Moti „Wolf”, czyli Moti Wilk. Skąd ten przydomek? Pewnej  
nocy szedł sam jeden przez las i natknął się na wilka. Schwytał go i rozdarł 
niczym koźlę, opowiadał bowiem, że jako młodzieniec, odznaczał się mocą  
i tężyzną fizyczną. W czasie gdy go poznałem, był już słabym, schorowanym 
Żydem. Miał solidną posturę, ale niewiele do jedzenia, bowiem w okresie 
niemieckiej okupacji za całe pożywienie musiało starczyć trochę kaszy i ra-
zowy chleb. Słabe pożywienie nadwątliło jego siły, a także jego żona pod- 
upadła na zdrowiu. Palił fajkę i kiedy musiał kupić paczkę tytoniu „ku- 
ruszkes”, czyli tytoń w pośledniejszym gatunku, wyciągał pod stołem rękę  
z grosikiem i mówił z aluzją: „Przynieś mi proszę paczkę „kuruszkes”. A my  
z radością i ochoczo biegaliśmy, aby spełnić jego życzenie.

Cheder podupadał. Reb Moti tracił siły, chorował i szamotał się między 
życiem a śmiercią. Podniósł się z choroby i wrócił do nauczania w chede- 
rze. Jednak nie na długo. Wkrótce zmarł. W skarbu moich świętych wspo-
mnień jest poczesne miejsce dla mojego mistrza i nauczyciela reb Motiego.

2. Spalenie chamecu
Każdego roku w wigilię święta Pesach rozpalaliśmy wielkie ognisko  

i ogłaszaliśmy: „Chodźcie i spalcie chamec”.
Dom Lipki, wraz z piwnicą, był cały kryty słomianą strzechą. Taki 

dach w wigilię święta Pesach wystawiony był na niebezpieczeństwo. Dom 
ten bowiem z jednej strony przylegał do wąskiego zaułka prowadzącego  
na „Żółtą Górę”; z drugiej zaś strony miał nieogrodzone podwórko. Przed  
świętem Pesach liczyliśmy dni, a Lipka także liczyła i przygotowywała się  
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na najgorsze. Wzdychała, skarżąc się do swoich sąsiadek: „Co powiesz,  
zbliża się sądny dzień na moją głowę”. Znała ona, chwała Bogu, wszystkie 
kary i klątwy opisane w Torze.

W przeddzień 14 dnia miesiąca nisan pomagałem dziadkowi w „spa-
leniu chamecu”, przyświecając mu łojową świecą. Trzymając w jednej  
ręce drewnianą łyżkę, a w drugiej gęsie pióra, dziadek chodził i wymia- 
tał z każdego kąta okruszki chamecu, czyli resztek kwaśnego pożywienia. 
Rankiem zza „Żółtej Góry” buchnęły okrzyki: „Chodźcie spalić chamec!” 
(gejt fabrent chomec). To wyrwało mnie ze snu. Dwóch wyrostków scho-
wało się na podwórku „Mułczychy”, a dwóch poszło prosto przez zaułek  
i wyszarpało kul słomy z dachu. Wyciągaliśmy ręce po cudzą rzecz nie  
tylko w ogrodzie Lipki. Nasza ręka wyciągała się przez każdy płot, aż na-
zbieraliśmy wystarczająco dużo słomy i chrustu. Zgromadziliśmy się wo-
kół ogniska i wzięliśmy chamec od uprzejmych Żydów, którzy przychodzili  
i cieszyli oczy widokiem spalania chamecu. Po tym spaleniu, posłaliśmy 
najmłodszych, aby przynieśli kartofli do pieczenia. Wyciągaliśmy je potem 
z ogniska przyrumienione z wierzchu i twardawe w środku, ale smakowały 
nam wyśmienicie.

Nazajutrz w synagodze mówiliśmy jeden do drugiego: „Wesoło było, 
nieprawdaż? Rozebraliśmy połowę dachu”. Wprawdzie, po wigilii święta  
Pesach, na słomianym dachu domu Lipki widniały wyskubane miejsca,  
jednak do wybrania połowy strzechy było tam jeszcze daleko.

3. Purimowe wybryki
„Tego roku niegodziwiec Haman dostanie u nas tęgie baty” – ogło-

siliśmy w wigilię Purim, a był to czas pierwszej wojny światowej, kiedy  
wynaleziono już nowe narzędzia niszczenia. Dzieci koniecznie chciały - 
unowocześnić „purimowe strzelby”, zgodnie z tymi wynalazkami. Sporzą-
dziliśmy strzelbę z mocną sprężyną i lufą „zapalnika”. Napełniliśmy lufę  
prochem strzelniczym ze znalezionych łusek po pociskach, a w miejsce  
panewki włożyliśmy korek lnianej przędzy. Przy strzale proch zapalał się, 
zapalał przędzę i płomień ognia wylatywał na odległość kilku metrów. Tak-
że naszą starą „strzelbę” przerobiliśmy tak: zamiast klucza napełnionego  
siarką, wzięliśmy miedziane tulejki świeczników z synagogi. Tulejka była 
jakby lufą, a w miejsce gwoździa włożyliśmy śrubę. Siarkę z całego pudeł- 
ka zapałek załadowaliśmy za jednym razem i wystrzał był tak ogłuszający,  
jak z armaty. Taką bronią zaatakowaliśmy niegodziwca Hamana.

Poszliśmy do bejt midraszu i w czasie modlitwy przystąpiliśmy do  
wypełniania przykazania. Podczas czytania Megili nasza cierpliwość się  
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wyczerpała i zaczęliśmy walić w Hamana, zagłuszając jego imię. Atak osią-
gnął szczyt, gdy ogłoszono: „Haman syn Hammedaty Agagita wróg Ży- 
dów”. Wówczas otworzyliśmy krzyżowy ogień ze wszystkich stron.

4. Chanuka
Lodowe sople zwieszają się z dachów, tych słomianych i tych pokry- 

tych dachówką. W oknach połyskują i mienią się płomyki łojowych i wo-
skowych świeczek. Ziemię otula biała śniegowa pierzyna. Tak wyglądało  
nasze miasteczko w chanukowe wieczory.

Dziadek przyszedł z synagogi i drżącą ręka zapalił światła Chanuki.  
Śpiewnym nigunem odmówił nad nimi błogosławieństwo, a wszystkie  
wnuki wokoło słuchały i radowały się. Dziadek opowiadał o cudzie z dzba- 
nem oliwy, o pięciu Hasmonmeuszach, którzy walczyli i oczyścili Święty  
Przybytek, o Chanie i jej siedmiu synach, którzy oddali życie za świętość  
Bożego Imienia. A my chłonęliśmy łapczywie jego słowa. Każdego dnia 
chłopcy spotykali się, wkładali ręce do kieszeni, wyciągali chanukowe pie- 
niążki, jakie otrzymali i przechwalali się kto więcej uzbierał.

Dziewczynki bawiły się w drugim kącie pokoju, grając w grę „lotto” 
zwaną „czykin”. Ojcowie i matki zaś zasiadali do gier karcianych. W cha- 
nukowe święto mogli sobie na to pozwolić.

A my kręciliśmy chanukowym bączkiem, czyli „drejdlem”. Litery „gi-
mel” i „he” – wygrywają, a „nun” i „szin” – przegrywają.

Gedaljahu Gilead

WIZERUNEK MOJEGO MIASTECZKA
Ester Ostrow (Berelkowski) 

Z drżeniem serca, z głębi minionego czasu, wydobywam wspomnienia  
o moim rodzinnym miasteczku.

Miło i spokojnie upływało życie w tym miasteczku, okolonym sosno-
wym borem, gdzie chodziliśmy na spacery.

Małe chatynki, kryjące się pod słomianymi dachami, wydawały mi się 
pałacami. Wszystko tu było piękne, tchnące spokojem i ciszą. Rodzice byli 
ludźmi zamożnymi i szanowanymi. Mój pierwszy nauczyciel, który nauczył 
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mnie czytać i pisać, wydawał się w moich oczach człowiekiem, przed któ- 
rego umysłem nie ma nic ukrytego.

Miasteczko zastygło w swoim kształcie i tradycji. Aspiracje kultural-
ne mieszkańców były dość skromne. Zaspokajała je biblioteka, gdzie znaj-
dowali interesujące dla siebie książki. Raz na jakiś czas, przeważnie dość 
rzadko, można było obejrzeć amatorskie przedstawienie. Aktorzy-amatorzy 
wkładali w to wszystkie swoje siły i cały talent. Społeczeństwo żydowskie 
było przesiąknięte kulturą hebrajską, młodzież studiowała i rozumiała bar- 
dzo dobrze rozdziały Tanachu, czyli hebrajskiej Biblii. Język hebrajski,  
który wypływał z ust młodych ludzi, był czysty i poprawny.

Głównym zajęciem i źródłem utrzymania w miasteczku był handel 
z chłopami. Synowie żyli tak samo jak ich ojcowie, dziadowie i pradzia- 
dowie, niczego więcej nie oczekując i nie żądając. I jeśli mieli trudności  
w utrzymaniu, jeśli ich serce nie było w pełni z czegoś zadowolone, to  
usta ich nie wypowiedziały skargi. Wszystko to przyjmowali jako słusz-
ne zrządzenie. Nie byli burzycielami murów i łańcuch tradycji nie został 
przerwany. Ten styl życia posiadał w sobie szczególne piękno i wdzięk.  
Nad miasteczkiem unosił się duch kultury i czystej swojskości. Ludzie  
gotowi byli nieść bezinteresowną pomoc bliźniemu, wyciągać pomocną  
dłoń do człowieka będącego w kłopocie i biedzie. Dorastaliśmy w takiej  
atmosferze i to miasteczko było dla nas obrazem całego świata.

Nagle na miasteczko spadała szumna wieść: „Deklaracja Balfoura”. 
Wiadomość ta dotarła także do nas, ożywiając tęsknotę i pragnienie Syjonu, 
tkwiące głęboko w sercu. To ożywienie stawało się coraz większe i w mia-
steczku został założony związek „He-Chaluc”. To spowodowało zmianę  
u młodzieży, przed którą otwarły się nowe perspektywy. Otwarcie bram  
Ziemi Izraela, widoku na życie nam przeznaczone, życie, w którym jest  
korzyść dla człowieka ze względu na niego samego i Ziemię Obiecaną.  
Zobaczyliśmy w innym świetle warunki naszego życia w miasteczku, zro-
zumieliśmy, jak zubożeliśmy. Jakie niedostatki przyniesie nam przyszłość, 
bez możliwości zdobycia zawodu, wplecenia się w życie państwowe w Pol- 
sce, odnoszącej się obco do Żydów i ich potrzeb. Zżerał antysemityzm, 
Żyd był wyrugowany ze wszystkich źródeł utrzymania, a poczucie bezpie- 
czeństwa i spokoju zostało zachwiane. Młodzież postrzegała siebie jako 
bezużyteczne narzędzie i ogarniała ją trwoga o swój los, o przyszłość i egzy- 
stencję. Zatem nic dziwnego, że ożywienie narodowe spotkało się z silnym  
odzewem w naszych sercach. Kroki nadchodzącego wyzwolenia pokazały 
nam drogę, którą mamy pójść. Słuszność opuszczenia miasteczka, w któ- 
rym jeszcze nie tak dawno widzieliśmy centrum naszego życia, teraz nie 
dziwiła. Opuszczaliśmy Suchowolę z lekkim sercem, bez uczucia żalu i tę- 
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sknoty. Serce tylko bolało, że zostawiamy rodziców i rodzinę w ich ucisku,  
bez nadziei na poprawę warunków życia. Ich listy pełne były hiobowych 
wieści. Restrykcja goniła restrykcję. Utrudnienia i utrapienia następowały  
szybko i konsekwentnie, było ich coraz więcej, aż do gorzkiego i żało- 
snego końca.

Ester Ostrow (Berelkowski) 
 

TAKA BYŁA SUCHOWOLA
Szoszana Lunińska (Szpecht)

Suchowola była typowym żydowskim miasteczkiem, ze wszystkimi  
zwyczajami i w każdym szczególe. Nie znano tu znakomitych bogaczy, nato- 
miast nie brakowało biedaków. Wszystkim nieobca była troska o jutrzejszy  
dzień. Warunki życia zmuszały do ciężkiego trudu i zadowalania się nie- 
wielkim zyskiem. Brzemię utrzymania spadało nie tylko na ojca rodziny,  
ale również na żonę i najstarsze dzieci. I nie zawsze udawało się zapew- 
nić chleba do sytości i ubrania na grzbiet. Żydzi zarabiali jedni na drugich, 
albo zajmowali się handlem wymiennym z wieśniakami z okolicznych wsi.

W naszym miasteczku ludzie mieli przydomki od imion zmarłych przod- 
ków. Na przykład: Tewe Chaces – od imienia ojca, a z kolei jego syn nazywał 
się: Chackel Tewes. Matkę nazywano: Hejca Lejbes, a jej syna: Lejbł Hejces.

Wszyscy mieszkańcy miasteczka byli ze sobą powiązani, jak członko- 
wie jednej rodziny z dziada pradziada.

I odwrotnie, naturalne były także wzajemne konflikty „w rodzinie”.  
W każdym miejscowym wydarzeniu uczestniczyli wszyscy osobiście, po- 
nieważ wszystkich ono dotyczyło.

Kiedy nadchodził czas wyborów na stanowisko miejscowego rabina, 
stawiało się całe miasteczko jak długie i szerokie. Starcy razem z młodzień-
cami, staruszki i dziewczyny, wszyscy przychodzili do synagogi, aby wy- 
słuchać nauki rabina. Przez całe tygodnie dyskutowali i wyrażali opinie  
o danym rabinie i jego kazaniu.

Kiedy przygotowywano się do uroczystości obrzezania w naszej rodzi-
nie, większość mieszkańców miasteczka uczestniczyła w radości. W zimowy 
dzień, podczas śnieżnej zamieci, dziadek zaprzągł konia do sań i pojechał  
po starszych i słabych krewniaków, aby cieszyli się razem z nami.

Kiedy jedna z rodzin płynęła do Ameryki, albo emigrowała na stałe  
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do Ziemi Izraela, „całe miasteczko” odprowadzało ją do wsi Karpowicze.  
Potem wszyscy czuli głęboko w sercach ból i tęsknotę za tymi, których już  
w miasteczku nie ma. Młodzież skłaniała się do aliji. Pewnego dnia zoba- 
czyłam naszego sąsiada Chackiela Moszesa, łatającego dach swego domo- 
stwa. Spytałam go: „Czy warto wydawać tyle pieniędzy na poprawianie  
dachu? Przecież jeszcze za naszych dni wszyscy Żydzi wyjadą do Ziemi  
Izraela!”. A bystry Żyd odpowiedział mi z całą powagą: „Dlatego właśnie  
reperuję dach, żebyśmy, uchowaj Boże, nie zamarzli w zimie i spokojnie 
mogli tam pojechać”.

Młodzież snuła marzenia na wspólnych spotkaniach w „oddziale” albo 
w kółku literackim czy też w cudownych domach, gdzie ojcowie i dzieci  
byli jednej myśli. Jednym z takich domów był dom Chany i Tuwji Stu- 
czyńskich (Stoczyńskich?). Każdy kto tam wszedł, czuł się jak u siebie. Pan 
domu, Tuwja (Tewe), z bardzo uprzejmym i serdecznym uśmiechem, włą-
czał się do rozmowy albo opowiadał dowcipy. Matka – Chana, stwarzała 
wrażenie, że jest jedną z nas, rozmawiała i dzieliła się z nami życiową mą- 
drością i doświadczeniem.

Wysłannik Syjonu, który przybył do miasteczka, zasiadał z nami przy 
stole i snuł zajmujące opowieści, których słuchaliśmy w napięciu i z wiel- 
kim zainteresowaniem.

W oczach obserwatora z zewnątrz Suchowola jawiła się jako miastecz- 
ko spokojne i nudne, ale po prawdzie, wrzało tu ożywione i aktywne życie.

Kolorytu przydawał miasteczku amatorski zespół teatralny. Przez kil-
ka miesięcy trwały próby i przygotowania do spektaklu. Przedstawienia 
odbywały się w piwnicy Tuwji (Tewe) Chacesa, która wydawała się nam 
cudownym pałacem. Każde przedstawienie było ważnym wydarzeniem  
w miasteczku.

Po wielkim pożarze w 1926 r., przeprowadziliśmy się do Warszawy,  
i ku mojej wielkiej radości, przekonałam się, że wiedza, jaką zdobyłam  
w miasteczku nie ustępuje wiedzy moich rówieśników ze stolicy. Porów- 
nanie to przemawiało na korzyść naszego miasteczka.

Szoszana Lunińska (Szpecht)
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Życie moich rodziców było trudne, jednak ojciec, tokarz Alter, zarabiał 
na godziwe utrzymanie rodziny. Był człowiekiem zadowolonym ze swego  
losu, wszyscy sąsiedzi go szanowali i lubili przebywać w jego towarzystwie,  
a w szabatowe wieczory zbierali się w naszym domu. Moja mama była  
kobietą skromną i dobrą, wszyscy ją kochali i szanowali. Ubogi sprzed  
progu jej domu nigdy nie odszedł z pustymi rękami. Udzielała wsparcia  
biedakom nawet w trudnych czasach. Zmarła młodo, w wieku zaledwie  
trzydziestu sześciu lat. Zastąpiła ją nam najstarsza siostra Sara-Lea. Była 
ona dla nas i matką i siostrą w jednej osobie.

Po śmierci matki oraz naszego brata Mosze-Lejbła na dom nasz spad- 
ła żałość i smutek ogarnął wszystkich. Ale bywały też i weselsze dni. Przed 
świętem Pesach zagościła u nas radość. W naszym domu wypiekano mace  
i radość zapanowała wśród nas i dzieci sąsiadów. Szczególnie lubiłam przy-
gotowania, kiedy poprawiano piec i zapraszano kucharkę Elkę, aby jako  
„kneterke”, wyrabiała ciasto i jako „welgerke” – wałkowała je. Wszystkie 
dzieci miały swój udział w pracy, aby ulżyć rodzicom w świątecznych wy-
datkach. Moim zadaniem było rozdzielanie wody, czego dzieci sąsiadów  
szczególnie mi zazdrościły. W okresie przygotowań do święta Przaśników  
ojciec porzucał swoje zawodowe zajęcia i przeistaczał się w piekarza.  
A w ostatnich dniach „wywracaliśmy dom do góry nogami”, bieliliśmy  
i sprzątaliśmy na powitanie święta Pesach. Szczególnie lubiłam znoszenie 
naczyń ze strychu oraz wieczerzę sederową i chowanie albo inaczej „pod-
kradanie” afikomanu. I za to „podkradanie” nagrodą był kubek orzechów. 

Lata, które spędziłam na nauce w szkole należą do najpiękniejszych 
w życiu. To było zanim jeszcze wzniesiono nowy szkolny budynek. Lekcje 
odbywamy się w domach prywatnych: Chajki Uzielowej, Szymona Mo-
rina (Brezewera) oraz w „sztibele” przy bejt midraszu. W tym ostatnim 
wszyscy trzęśli się ze strachu, ponieważ krążyły pogłoski, że w aronie ha- 
-kodesz zagnieździły się duchy i upiory. Przyjemnie było uczyć się u Chajki 
Uzrielowej. Z powodu niedostatku klasowych pomieszczeń, dzieci zostały 
podzielone na dwie zmiany. Jeszcze w Suchowoli nie było elektryczności 
i klasy oświetlano lampami naftowymi, które nie zawsze się paliły. Lubili-
śmy bardzo nauczyciela Lewinzona, a mimo to wynajdywaliśmy przeróżne 
sposoby, aby przeszkadzać mu w lekcji. Czasami godzina lekcyjna całkiem  
przepadała, bo knot lampy tak był przez nas skręcony, że za nic w świe-
cie nie chciał się zapalić. W każdy piątek pan Lewinzon jeździł do Janowa,  
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a kiedy z powodu jakichś przeszkód, spóźniał się w niedzielę, nasza ra- 
dość nie miała granic. W 1928 r. zapanowała sroga zima, szalały śnieżne 
burze i przez dwa tygodnie nie mogliśmy dotrzeć do szkoły. Kiedy znowu 
przyszliśmy na lekcje, zastaliśmy tak wielkie hałdy śniegu, że mogliśmy 
zjeżdżać z nich na „dół” Suchowoli. Bywały też lekcje bardzo zajmujące  
i bez zakłóceń.

Kochałam Suchowolę i także po zamieszkaniu na stałe w Ziemi Izra- 
ela, ogarniała mnie tęsknota za moim miasteczkiem.

Chaja Suchowolska (Barkai) 
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