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WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

MOJA ALIJA DO ZIEMI IZRAELA
Miriam Rozen-Sidrańska

W domu moich rodziców panowała dobra tradycja oraz ustalony 
i odziedziczony od pokoleń sposób życia. W dni powszednie wszyscy 
ciężko pracowali, a w szabaty i święta oddawali się wzniosłemu 
świętowaniu.

Po tygodniu wytężonej pracy poza domem i poza miasteczkiem 
tatuś przywdziewał świąteczne szabatowe ubranie, a na jego twarzy 
rozlewał się spokój. Oto był gotów na przyjęcie Królowej Szabat, która 
rozciągała swoje panowanie na cały Dom Izraela. Należało ją przywitać 
cudownymi szabatowymi śpiewami.

Z drugiej strony wroga okolica, „szejgece”, czyli łobuzy, którzy 
rzucali kamieniami w czasie, gdy szliśmy kąpać się w strumieniu koło 
młyna, niechętne Żydom kazania księdza w kościele w niedzielę i tym 
podobne rzeczy.

Ostatni Jom Kipur w miasteczku. Jego świętość naruszyły strzały 
przy synagodze. Żydzi zamknęli się w domach modlitwy i bali się wracać 
do domów, bo miasteczko błyskawicznie opuścili rządzący i policja.  
A kiedy w końcu odważyliśmy się wrócić, pozamykaliśmy drzwi i okna. 
Przez całą noc nie zmrużyliśmy oka, czekając co nadejdzie rankiem.

W 1915 r., w okresie niemieckiej władzy, wprowadzono obowiązek 
nauki i poszliśmy do szkoły. Jednak po odejściu Niemców z naszego 
miasteczka zniesiono obowiązkowe nauczanie i została założona szkoła 
syjonistyczna organizacji Tarbut.

Ciężka była walka dzieci z dzielnicy „arop”, czyli „z dołu” o prawo  
do nauki w tej syjonistycznej placówce. Ich rodzice nie mieli pienię- 
dzy na opłacenie czesnego albo też nie rozumieli, po co potrzebne ich 
synom dodatkowe wykształcenie, skoro uczęszczają do tradycyjnych 
chederów. Według ówczesnych pojęć córka w ogóle nie musiała uczyć  
się Tory ani świeckich przedmiotów. Jednak pragnienie wiedzy było  
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wielkie i dzieci przezwyciężyły wszystkie przeszkody, a szkoła syjo- 
nistyczna stała się czynnikiem, który zaważył na zdobywaniu wiedzy  
i wychowaniu pokolenia.

W życiu społecznym klasy nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. 
W tym okresie w Suchowoli został powołany do życia związek „He- 
-Chaluc”. Idąc w jego ślady, zebraliśmy się i założyliśmy „He-Caluc  
ha-Cair”. Wśród pierwszych założycieli znaleźli się: Benjamin Tykocki, 
Jerozolimski, Berl Gornostajski, Gedaljahu Furja, Ajzyk Tykocki, Ici  
Widec, Riwka Caban i inni. Powoli zgromadziliśmy członków, aż stali- 
śmy się wielkim obozem. Zbieraliśmy się w małym pokoiku przy „barg” 
bejt midrasz czyli bejt midraszu „na górze”. Tam przy świetle naftowej 
lampki urozmaicaliśmy sobie życie czytaniem, śpiewem i tańcami.

Zjednoczenie się w „He-Chaluc ha-Cair” stało się dla nas pierwszą 
nadzieją wyzwolenia z kajdan diaspory i niechęci, jaka otaczała ży-
dowskie życie w niej.

Nasza działalność w izdebce przy bejt midraszu „na górze” nie 
trwała długo. Pewnej soboty umówiliśmy się na spotkanie z kolegami 
ze związku „He-Chaluc” na drodze między Suchowolą a Dąbrową. 
Kiedy wróciliśmy zastaliśmy drzwi do izdebki zamknięte i nie dano 
nam więcej pozwolenia na korzystanie z niej. Powodem było to, że 
„przekroczyliśmy granice drogi szabatowej”, przez co znieważyliśmy  
ten dzień odpoczynku.

Nasze działania kontynuowaliśmy teraz pod gołym niebem, dopó-
ki nie udało się wynająć malutkiego pokoiku. Nasze pragnienia stale  
rosły. Od rodziców trudno było wydębić pieniądze, więc postanowili- 
śmy pójść do pracy. Od rana do nocy pracowaliśmy przy wykopkach 
ziemniaków, razem z dorosłymi członkami „He-Chaluc”, zimą zaś 
piłowaliśmy drewno. W ten sposób zarabialiśmy na pokrycie naszych 
związkowych wydatków. Uczestniczyliśmy także w specjalnych akcjach. 
Jakże wielka była nasza radość, że mogliśmy mieć udział w wysłaniu 
telegramu z życzeniami z okazji otwarcia Uniwersytetu Hebrajskiego  
w Jerozolimie.

Praca na polu kultury była prowadzona przez samych członków 
oraz przez dorosłych kolegów z „He-Chaluc”. Angażował się w to mię-
dzy innymi pan Wanchucker. Kiedy zaś przybył wysłannik z centrali  
„He-Chaluc”, z otwartymi buziami słuchaliśmy każdego słowa i każdej 
wieści o tym, co działo się w Ziemi Izraela. Tam bowiem pokładaliśmy 
wszystkie nasze nadzieje i w tamtą stronę zawsze zwrócone były nasze 
twarze.

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI
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Dopisało nam szczęście i otrzymaliśmy pozwolenie na aliję, czyli 
wyjazd i osiedlenie się na stałe w Ziemi Izraela. Ze względu na wielki 
kryzys, który tam wówczas zapanował, tata poprosił, abyśmy odłożyli 
podróż. My jednak nie chcieliśmy czekać i tata bał się, że pojedziemy 
bez niego. To zaważyło na jego decyzji – przystał na nasz termin.  
W sobotę wieczorem, czyli w „mocaej szabat”, w miesiącu tamuz 686 r.  
(1926 r. przełom czerwca i lipca) załadowane furmanki wyruszyły dro-
gą do Karpowicz na stację kolejową. Szliśmy obok piechotą, aby nie 
naruszyć świętości szabatu, który jeszcze się nie zakończył1.

Odprowadzało nas całe miasteczko, od najmniejszego do najstar-
szego, mieszkańcy góry (barg) i dołu (arop). Kto mógł szedł z nami,  
ktoś inny odprowadzał wzrokiem. Pożegnaliśmy się z braćmi i sio- 
strami, z przyjaciółmi i krewnymi. Szalom, szalom wszystkim wam  
mieszkańcy miasteczka Suchowola.

To pożegnanie głęboko zapadło w moje serce i nie zapomnę go.

Miriam Rozen-Sidrańska
 

JAK UCZYŁY SIĘ NASZE MATKI
Ch. Prybulska

W dawnych czasach dziewczęta w Suchowoli uczyły się czytać  
w języku jidysz u żony rabina (jidysz: rebecin). Godzi się tu wspom- 
nieć takie niewiasty jak: Chaja-Ester (Dy Koricinerke), żona Zejdki,  
czy też rabinowa Szprince w domu Josła-Iszesa.

A były i takie, które uczyły się u „rabiego” (mełameda malutkich 
dzieci): Chejkela, Herszla-Lejba i inne.

Działali w Suchowoli także mełamedzi oświeceni, uczący swoje 
podopieczne czytania i pisania oraz rachunków, trochę czytania i pisa- 
nia po rosyjsku i po polsku, a by umiały pisać listy i adresy do Ameryki  

1 Dosłownie: „z powodu świętości szabatu, który jeszcze nie odszedł”. Szabat 
bowiem kończy się formalnie po zachodzie słońca w sobotę i ten czas przedłu- 
ża się do późnego wieczora. Nazywa się „mocaej szabat”, kiedy trwają jeszcze 
ostatnie błogosławieństwa i szabatowy posiłek. Wtedy „odprowadza się Kró- 
lową Szabat” przy uroczystym posiłku „melawe malka” (odprowadzanie królo-
wej). (Przypis tłumacza).

WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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albo do Ziemi Izraela. Garstka suchowolskich dziewcząt zdobywała 
wiedzę w rosyjskiej szkole powszechnej. Zdarzało się czasem, że dziew-
częta samodzielnie z wielkim zapałem i pilnie czytały literaturę jidysz  
i uważano je w tamtych czasach za osoby bardzo wykształcone.

Niecodzienne w tamtych czasach wykształcenie otrzymały córki reb  
Awrahamcze. Pod wpływem swego brata, profesora Einhorna z Nowe- 
go Jorku, opuściły tradycyjny dom i poświęciły się naukom świeckim. 
Iske studiowała filozofię, Rachel i Rejzl medycynę.

W końcu XIX w. nadeszła zmiana w wychowaniu dziewcząt. Jedne 
zerwały ze swoim otoczeniem i zdobyły wykształcenie. Tak zrobiły po-
łożne: Gronia Suchowolska, Chajka Stoczyńska, a także nauczycielka 
Riwce Słonimska i inne.

Odtąd stale powiększała się liczba „gimnazjalistek” w Suchowoli,  
a średnie wykształcenie stało się w miasteczku coraz powszechniejsze.

Pierwsza szkoła. Nauczyciele:  
Jeruchem Lewin, Rejzl Stoczyńska i Małka Tabolińska

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI
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Szkoła, klasa A. 1916 r.

WYCHOWANIE CHŁOPCÓW
Ch. Prybulska

Chłopcy uczyli się w chederach u mełamedów małych dzieci. Dla 
umiejących najlepiej powtórzyć alfabet (alef-bejt), „anioł upuszczał 
z nieba monetę”. Po zakończeniu okresu „zman” uczniowie przecho- 
dzili do mełamedów, uczących Pięcioksięgu (Chumesz) i komentarzy 
Rasziego. A na końcu do mełamedów nauczających Talmudu, głównie 
„Gemary”. I w „morzu Talmudu” pływali w kolejnych latach tak dłu-
go, jak rodzice mogli im zapewnić opłacanie nauki. Zdarzało się, że  
chłopcy uczęszczali także do mełamedów wykładających przedmioty 
ogólne. Tam uczyli się trochę czytania i pisania po rosyjsku i po polsku  
oraz trochę rachunków. We wszystkich chederach panowały te same 
warunki: nauka trwała od świtu do wieczora, przeważnie w ciasnym 
pokoju, który służył rodzinie rabiego jako sypialnia i jadalnia zarazem. 
Mełamedzi wbijali do uczniowskich głów naukę, a jednocześnie „bili  
w ciemię”, garbując im skórę rzemienną „dyscypliną”, którą zawsze 
mieli pod ręką (w tamtych czasach panował taki system zaprowadzania  

WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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posłuchu). Nie wychodziły jednak z tych chederów nieuki. Wynagro- 
dzenie mełameda było tak niewielkie, że za swoją harówkę nie mógł  
utrzymać rodziny, dlatego przeważnie żona musiała zająć się uzupeł-
nianiem braków w rodzinnym budżecie.

Godzi się teraz wymienić mełamedów, o których dotąd pamiętamy:
Reb Wełwł Becaleles Krucel (Taszmiches) – nauczał Gemary, reb 

Reuwen mełamed Łurja – był ojcem Frejdy Jakimowskiej, reb Zalman 
nauczyciel Gemary, którego cheder znajdował się „na dole” w pobliżu 
synagogi, reb Szymon mełamed, reb Muti mełamed (przezywany „ Muti 
Wolf”), reb Jaakow Caban (Jankiel Palminer), nauczyciel Gemary, 
potem wykładowca religii w hebrajskiej szkole powszechnej, reb Ajzyk 
mełamed; reb Chackiel Kalka, reb Chejkel mełamed małych dzieci, reb  
Herszl Lejb mełamed małych dzieci, reb Mosze-Aharon Brurman (Ko-
korelejcuk), mełamed małych dzieci.

Z pewnością byli jeszcze inni mełamedzi, ale zostali zapomniani,  
bo nie ma nikogo, kto by ich upamiętnił.

Wykształcili całe szeregi znawców Tory, uczniów którzy szano-
wali swoich mistrzów, pomimo, że zbierali od nich cięgi. Wielu z nich 
kontynuowało naukę w jesziwach w Wołożynie, Łomży i Słobódce. 
Wśród nich znaleźli się: Szejme Gornostajski, Jaakow Chruwski, Chaim 
Blacharz (der fedrenices) i inni.

Jednym z niesłychanych i rzadkich w Suchowoli wydarzeń był 
przypadek syna reb Abrahama Icchaka Einhorma. Kiedy miał czterna-
ście lat, zwiał z tradycyjnego domu i poświęcił się zdobyciu świeckiego 
ogólnego wykształcenia. Ukończył gimnazjum w Rosji i uniwersytet  
w Niemczech, a potem zasłynął w Nowym Jorku jako profesor medycyny.

Od tego czasu występowały jeszcze takie „zjawiska”, że synowie 
odcinali się od atmosfery chederu uczyli się w gimnazjum i szli na 
uniwersytet.

ZREFORMOWANY CHEDER
Ch. Prybulska

Mój ojciec, Icchak Prybulski, był pierwszym mełamedem, który  
otworzył w Suchowoli zreformowany cheder. Wprowadził w nim sys- 
tem nauczania języka hebrajskiego po hebrajsku, co było w miasteczku 

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI
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nowością. Przekazywał swoim uczniom tajniki i perły języka hebraj-
skiego, Biblii, gramatyki i rachunków.

Był jedynym nowoczesnym nauczycielem w Suchowoli i starał się  
uprzyjemnić atmosferę w swoim chederze, wprowadzając po raz pierw-
szy pauzy lekcyjne.

Szanowani ojcowie rodzin nie rozumieli tego ducha i krzywo pa-
trzyli na te nowości, ale uczniowie przepadali za swoim mełamedem. 
W Izraelu i Ameryce dotąd jeszcze znajduje się wielu jego uczniów, 
pamiętających i czczących jego imię.

W naszym miasteczku działało wielu oświeconych nauczycieli, 
utrzymujących się z dawania prywatnych lekcji. Pamięta się jeszcze 
nauczyciela Reuwena Meira Nojmana, zięcia ubogiej wdowy, Wełwła 
Suchowolskiego, Altera Lazara i innych.

W Suchowoli istniała powszechna szkoła rosyjska („uczyliszcze”), 
do której uczęszczały dzieci chrześcijańskie, a między nimi uczyła się,  
w obcej i nieprzyjaznej atmosferze, garstka uczniów żydowskich, także  
w poprzednim pokoleniu.

Podstawową wiedzę dawała też szkoła nauczyciela Nowińskiego. 
W jednym pokoju, w domu Joski (z Karpowicz) w dzielnicy „na dole” 
Nowiński uczył chłopców i dziewczynki. Kazał mi powtarzać pierwsze 
wersety, jakich nauczyłem się na pamięć: „Kto mi da skrzydła ptaka”  
i objaśniał innej uczennicy rozdział z Biblii oraz dawał komentarz w ję- 
zyku jidysz. Nowiński miłował Syjon i w okresie carskiego panowania, 
w 1913 r., został nawet aresztowany za swoją działalność syjonistyczną.

Szkoła funkcjonowała do 1914 r., kiedy to wybuchła pierwsza woj- 
na światowa i Nowiński otrzymał powołanie do rosyjskiej armii.

OBOWIĄZKOWA NAUKA (CWANGSZULES)
Ch. Prybulska

W okresie niemieckiej okupacji w 1916 r. w Suchowoli została  
założona szkoła z obowiązkowym nauczaniem. Władze okupacyjne na-
łożyły na wszystkich Żydów restrykcję w postaci przymusu posyłania 
dzieci do tej szkoły. Nauczycielami byli tu: Rejzl (córka Tewla) Sto-
czyńska, która uczyła wyższe klasy, Babcze Librent ucząca klasy średnie  
i Cirla Żułtok (Zultok?) opiekująca się najmłodszymi dziećmi.

WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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Większość dzieciarni nie znała przedtem nawet zapachu szkoły  
i pomimo że przychodziły do niej z obowiązku, podobała im się bardzo 
z kilku powodów: charakteru szkoły, wspólnych tańców i śpiewów, 
przedstawień, wycieczek i uczenia się w zespole.

Od czasu do czasu zjawiał się w szkole niemiecki inspektor. Jego 
wizytę uważano za sądny dzień tak dla nauczycieli, jak i uczniów. Dzieci 
bały się, że nie będą umiały lekcji, a nauczyciele modlili się w duchu, 
żeby uczniowie ich nie zawiedli.

Była także jedna godzina lekcji hebrajskiego, prowadzona przez 
nauczyciela Isera Smolara. I była to lekcja przemawiająca do serca  
i radująca duszę, po męczarniach z obcym językiem.

NAUCZYCIELE PRYWATNI
Ch. Prybulska

Dotąd jeszcze chroni się w miasteczku pamięć o prywatnych na- 
uczycielach języka hebrajskiego, takich jak: nauczyciel Josef Halpern 
(wnuk Szmuela-Meira), mieszka w Izraelu, Jaakow Chruwski (Szmul-
kes) – w Ameryce, Borowicz (z Rajgrodu), Lejbl Wajnsztajn (z Kny-
szyna) – zginął w Zagładzie, Szachna Kusoj (Gedaljahu) – zmarł  
w czasie epidemii tyfusu, Iser Smolar – mieszka obecnie w Ameryce, 
Meir Bura – w Izraelu, Chaim Sznejderowski – zginął w Zagładzie, 
Elchanan Karmi-Wajnberg – w Izraelu, Malka Tewelińska – w Izraelu.

Byli także nauczyciele udzielający lekcji języka rosyjskiego: Riwcze 
Słonimska, nauczyciele Kac i Berezun. Od 1918 r. odczuwało się wrzenie 
na polu oświaty w Suchowoli. Rodzice byli zainteresowani zapewnie- 
niem swoim dzieciom wykształcenia hebrajskiego i ogólnego. Prywatni 
nauczyciele tego języka, jak Iser Smolar i Meir Bura, otworzyli klasę  
w domu Smolara. To właśnie był początek szkoły ogólnokształcącej.

W 1919 r. przybyła jeszcze jedna hebrajska szkoła, utworzona pod 
egidą związku „Cejrej-Cijon” w domu Murina. Uczyli w niej także ci 
dwaj nauczyciele: Meir Bura i Iser Smolar. W tym samym czasie Cha-
im Sznejderowski otworzył w swoim domu klasę dla początkujących 
uczniów. Od tego czasu nastąpił zwrot na polu oświaty w miasteczku. 
Wprawdzie w dalszym ciągu wielu rodziców posyłało swoje dzieci do 
chederów, jednak większość opowiadała się za szkołą ogólnokształcącą.

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI
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Kiedy członkowie związku „Mizrachi” spostrzegli, że grunt usuwa 
się im pod nogami, ocknęli się i przystąpili do działania. Z inicjatywy 
Moszel Putiela, Reuwena Kohena, Altera Małego i Aharona-Hirsza 
Tiktina została założona w 1920 r. szkoła pod kierownictwem Chaima 
Sznejderowskiego. Zaproszony do niej został nauczyciel Duński z Ja- 
sionówki. W programie położono nacisk na naukę religii i szkoła pro- 
wadzona była w duchu tradycyjnym także po połączeniu się ze szkołą 
„Cejrej-Cijon”. Jaakow Caban uczył religii przez wszystkie lata, aż do  
swojej tragicznej śmierci w Zagładzie. Nauczycielami języka hebraj-
skiego i przedmiotów ogólnych byli: Iser Smolar (do swego wyjazdu  
do Ameryki), Meir Bura (do aliji do Ziemi Izraela w 1922 r.) i nauczy-
ciel Chaim Sznejderowski, który zginął w Zagładzie.

Przez te wszystkie lata wymieniło się wielu nauczycieli. Wśród 
nich byli: Duński, Brustow, Lewinzon, Lea Białostocka, Kruliński, Niz-
bidowicz z żoną, Zandberg, Szpigelsztajn, Remigulski, Finkelsztajn, 
Goldberg, Wanchucker, Gerszon Gelberd Abramowicz, Eliezer Kohen, 
Perelman. W ostatnich latach przed Zagładą wśród nauczycieli w su-
chowolskiej szkole, znaleźli się także Ejma Szwarc, Jankiel Rabinowicz  
i Gedaljahu Stuczyński.

Ch. Prybulska

DNI TARGOWE I JARMARKI
Sara Kaleko-Wardi

Dni targowe zajmowały poczesne miejsce w życiu żydowskiego 
miasteczka i stanowiły źródło dochodu i utrzymania na resztę dni 
tygodnia.

W naszym miasteczku dzień targowy przypadał we czwartek, ale 
przygotowania do niego rozpoczynały się już we środę. Przekupnie  
z okolicznych miasteczek przywozili swoje towary jeszcze w nocy,  
żeby zapewnić sobie miejsce na targu. A potem, bojąc się złodziei, 
wystawali na straży swojego mienia przez długie nocne godziny. I nie 
tylko oni. Także miejscowi przekupnie przed czasem zajmowali miej-
sca na swoich straganach.

WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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W naszym domu noc poprzedzająca dzień targowy była „nocą 
czuwania”, czyli po hebrajsku „lejl szimurim”2. Tata zawodowo szył 
czapki i kapelusze, pracował cały tydzień i nie nadążał z przyszywa-
niem guzików do czapek przeznaczonych na sprzedaż. W środku nocy  
budził do pomocy wszystkich domowników. Zabieraliśmy się do roboty 
z chęcią i radością, żeby nie tracić swego udziału w tym zajęciu. Ran-
kiem moi bracia i siostry zanosili kapelusze i czapki na targ i układali 
na straganie.

W dzień targowy Suchowola przybierała wygląd gwarnego i ruchli-
wego handlowego miasta. Jeszcze przed świtem ciągnęli tu wieśniacy, 
jedni na furmankach, inni na piechotę. Przywozili ze sobą warzywa, 
owoce, a także drób i krowy. Za pieniądze zarobione ze sprzedaży 
produkcji rolnej, kupowali w żydowskich sklepach i na straganach 
potrzebne do życia przedmioty. Kiedy poczuli, że mają jeszcze jakiś 
grosz w kieszeni, pozwalali sobie na kieliszek czegoś mocniejszego  
i karczmy zapełniały się do ostatniego miejsca. W żydowskich sklepach 
także wykupywano znaczną ilość towarów, jednak największy tłum 
kłębił się na rynku przy licznych straganach. Bardzo lubiłam krążyć  
tam w te targowe dni. Szczególne wrażenie robił stragan Baszki Galan-
tej i czasami moje serce bolało nad losem tej kobiety.

W prawdzie latem, kiedy słońce grzało z całej swojej mocy, dni  
targowe były przyjemnością, ale zimą trudno się je znosiło. Zimno  
przenikało do szpiku kości i nie można było zobaczyć twarzy ludzi 
okutanych po czubek nosa, w baranich czapach na głowach, z na- 
usznikami, w grubych kożuchach z brązowej skóry, w rękawiczkach  
i filcowych buciorach. Kobiety podgrzewały się za pomocą garnków 
wypełnionych żarzącym się węglem drzewnym, zwanych w jidysz  
„fajertop” (ognisty garnek). Oprócz dni targowych, do których przy- 
gotowywaliśmy się przez wszystkie dni tygodnia, były też jarmarki, 
odbywające się w Suchowoli raz lub dwa razy do roku. Przygotowania 
do nich trwały wiele miesięcy, a dzień jarmarku wyglądał podobnie  
jak dzień targowy, tylko handel miał o wiele większe rozmiary i zakres.

2 „Lejl szimurim”, czyli „noc czuwania” to noc poprzedzająca wyjście Żydów 
z Egiptu. Na pamiątkę tej nocy obchodzi się noc sederu, czyli wigilię Pesach, 
gdy Żydzi czuwają, spożywając uroczystą wieczerzę sederową. „Lejl szimurim” 
odbywa się także w innych okolicznościach: przed obrzezaniem chłopca, przed 
świętem Szawuot i Hoszana Raba oraz z innych uroczystych okazji. (Przypis 
tłumacza).
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Jarmarki suchowolskie były najbardziej znane i przybywali na nie 
kupcy z odległych miasteczek. Jarmark w Suchowoli – to było coś!

Sara Kaleko-Wardi

ŚLADY RZECZYWISTOŚCI
Cwi Zalman

Wspomnienia o starym domu, miasteczku, jego blaskach i dźwię-
kach, radościach, smutkach i boleściach. Obszar pomiędzy „górą”  
i „dołem”, dzielący miasteczko na dwoje, rozpoławiał także synagogę  
w wyborach gabajów i w czasie wyboru rabina. Także kościół, stojący  
w środku miasteczka, obok żydowskich sklepów i rynku, był niczym 
cierń i jawił się w oczach żydowskich mieszkańców jako miejsce wszyst-
kich zaburzeń.

Przez ulice i zaułki miasteczka przelewała się młodzież spacerująca 
i wyczekująca z niecierpliwością i ciekawością na przyjazd jedynego 
autobusu, którym do miasteczka przyjeżdżali goście i podróżni.

Synagogi – dostojeństwo i splendor, przede wszystkim w szabaty 
i święta. Istniała konkurencja i rywalizacja ze strony religijnych gor- 
liwców o honory synagogalne, zwłaszcza o aliję do Tory, czyli o honor  
publicznego czytania tygodniowej paraszy na bimie. Święto i cały świą-
teczny okres przydawały miasteczku i jego mieszkańcom szczególnego 
wdzięku i uroku. Panowało wtedy wzniosłe ożywienie, ogarniające 
wszystkie warstwy społeczne.

W Simchat Tora miasteczko „cieszyło się i weseliło”3. Wszyscy  
jak jeden mąż, talmudyczni mędrcy i prostaczkowie, zwracali się ku 
jednej sprawie: wywyższeniu Tory i oddaniu jej czci.

W Jom Kipur wszyscy jednoczyli się w wylewaniu uczuć. I zda- 
rzyło się, że w tym świętym dniu, kiedy Żydzi zebrali się razem, korząc  
się z troską i lękiem przed Zasiadającym na Wysokościach, przejęci 
świętością tego dnia, właśnie wtedy polscy chuligani znaleźli sobie 
dogodny czas, aby napadać, z wrzaskiem i biciem, na każdego Żyda 
napotkanego na swojej drodze.
3 Parafraza z Księgi Estery 8,15, przekład za „Pismo Święte Starego i Nowe-
go Testamentu”, wydanie trzecie poprawione, Pallotinum Poznań-Warszawa  
1980 r., s. 483.

WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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Szczególny rozdział rzeczywistości żydowskiej poświęcony był  
Ziemi Izraela i aliji do kraju ojców. Kiedy żegnano wyjeżdżających na 
stałe do Ziemi Izraela, w miasteczku widać było szczególne poruszenie  
i odświętny nastrój. Czuło się zjednoczenie i bezinteresowną troskę. 
Ruch aliji narastał i miasteczko żydowskie nie miało perspektywy ist-
nienia w diasporze. Zanosiło się na to, że Suchowola opustoszeje, bo 
Żydzi powyjeżdżają do Ziemi Izraela. Tak by się stało, gdyby los nie 
uprzedził i nie zrujnował wszystkiego.

PAMIĘCI MOICH RODZICÓW
Cwi Zalman

Mam przed oczyma postać mojego ojca. Jego poważną twarz okala 
czarna broda. Zanim jutrzenka rozświetliła niebo, on już zasiada przy 
maszynie do szycia. Chude i wątłe ciało pochyla nad kółkiem maszyny. 
Usta poruszają się bezgłośnie, a dusza nuci nabożny nigun. Jako ży-
dowski rzemieślnik borykał się z trudami utrzymania rodziny, ale nigdy  
nie utracił wiary. W słabym ciele mego ojca mieszkała wielka siła woli 
życia, woli uczynienia życia lepszym.

Abraham Icchak i Frejda Zalman

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI
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Moja, błogosławionej pamięci, matka – fundament miłości i do-
broci serca – w dzień i w nocy wspomagała powszedniość mego taty  
i z bezgranicznym poświęceniem służyła nam jedną swoją ręką.

Z odwagą godną najwyższego uznania potrafiła sprostać zadaniu 
pani i gospodyni domu, troszcząc się o swoją rodzinę, przezwycięża- 
jąc swój ból i cierpienie. W prawdzie tylko wtedy mogła coś zrobić,  
jeśli ból przechodził.

Także po tym jak opuściliśmy Suchowolę i przeprowadziliśmy się 
do Białegostoku, rodzinnego miasta taty (błogosławionej pamięci),  
nie zerwaliśmy naszych więzi. Od czasu do czasu przyjeżdżaliśmy do  
Suchowoli na lato, żeby pooddychać powietrzem sosnowych lasów,  
otaczających miasteczko. Codziennie, oboje z mamą, szliśmy do lasu  
koło „długiej wsi”, który upodobali sobie liczni letnicy. Okolica tchnęła  
wdziękiem świeżości, a serce upajało się radością istnienia. Wycho-
dziliśmy do lasu, między drzewami przemykały wiewiórki i zajączki,  
a ptaki urządzały prawdziwe koncerty pieśni.

Cwi Zalman

PRZEGRODA POMIĘDZY 
„GÓRĄ” A „DOŁEM”

Ch. Sz.

Dziadek Abrahama Goluba, tokarz Juchka („Juchka der Toker”), 
opowiadał o tym, co usłyszał z ust swego dziadka:

W dawnych czasach, przed nastaniem władzy pruskiej w naszym 
powiecie, „górę” porastała odwieczna puszcza, a Żydom, mieszkającym 
przy placu naprzeciwko synagogi („szul”), jeszcze nawet się nie śniło,  
że „góra” stanie się kiedyś osiedlem. 

W okresie pruskiego panowania, 1797–1807, pobudowano maga-
zyn, który nazywano „magazynem na wydmach”, a po żydowsku: „ojfn 
geln barg” (na Żółtej Górze). Niemcy mieli tam magazyn towarów i tak 
pozostała ta nazwa.

Również w czasie pruskiej władzy zaczęto stawiać „na górze” mu- 
rowane budynki, a także wzniesiono mury bejt midraszu. I wówczas 
uformowało się „na górze” centralne miejsce miasteczka. Zamożni Żydzi 
„z dołu” zaczęli przenosić się „na górę”, biedota pozostała „na dole”.  

WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ



20

I tak zaogniły się stosunki. Odtąd powstały w miasteczku „góra” i „dół”, 
czego i my staliśmy się świadkami także w naszych czasach.

W tamtych czasach nie było jeszcze w Suchowoli chrześcijańskiej 
świątyni. Okoliczni chłopi z odległych wsi chcieli mieć w Suchowoli 
kościół. Zainteresowani tym z powodów ekonomicznych byli także 
Żydzi, którzy uczestniczyli w wydatkach na budowę drewnianego ko-
ścioła, wzniesionego w miasteczku przed stu pięćdziesięciu laty, czyli 
około 1806 r. Murowaną budowlę kościoła postawiono około 1890 r.

Murowany bejt midrasz „na górze”. (Der mojer bejt midrasz ojfn Barg)

WIELKI PROCES SĄDOWY 
(DY GROJSE SPRAWE)

Ch. Sz.

O tej „wielkiej sprawie sądowej” w Suchowoli opowiadali starzy 
ludzie: Stosunki handlowe pomiędzy Żydami a Prusakami trwały po-
mimo wycofania się tych ostatnich z naszego terenu. Jednak handel  
z Prusami w okresie władzy carskiej był zabroniony. Handel nielegalny 
nazywano kontrabandą (jidysz: „kontraband”), na przemycany towar 
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mówiono „pekl-schora” (paczka towaru), a na strażników granicznych 
„obwieszczikes”.

Pewnego razu strażnicy ci przejęli towar przemycany przez goja. 
Ten próbował ich przekupić, a kiedy nie chcieli okupu, przemytnik 
wdał się ze strażnikami w bójkę i zabił jednego z nich. W konsekwencji  
tego zdarzenia ucierpiało całe miasteczko. Również na Żydów spadły  
represje władzy. Jak mawiali nasi mędrcy: wszyscy Izraelici muszą 
poręczać jeden za drugiego. Mężczyźni razem z rabinem zostali osa-
dzeni w więzieniu. Zdarzyło się to w 1842 r., tego dnia, w którym urodził  
się tokarz Juchka. W jego rodzinie pamiętają, że w dniu jego obrzeza-
nia wypuszczono z więzienia na wolność dziesięciu Żydów.

Na wielką rozprawę sądową (dy grojse sprawe) przybyła komisja  
z Petersburga. Na miasteczko padł śmiertelny strach. Rozprawa sądo- 
wa, komisja z Petersburga – czy to wróżyło coś dobrego?

I stał się cud. Świadek koronny, goj, który siedział na dachu ko-
ścioła i widział, jak grzebali zamordowanego strażnika, dostał podczas 
rozprawy ataku konwulsji. Władze zwolniły Żydów, ale nałożyły na 
miasteczko wielką kontrybucję. I jeszcze przez wiele lat musieli spłacać 
tę bardzo wysoką grzywnę.

Oskarżeni o morderstwo strażnika, uciekli do Ameryki. Ich mu-
rowany dom skonfiskowano. Żydzi kupili ten dom i urządzili w nim 
bejt midrasz (murowany bejt midrasz). Do tego czasu istniał inny bejt  
midrasz „na dole”. To znaczy, że stary bejt midrasz „na górze” zbudo-
wano około 1843 r.

Opowieść o tych zdarzeniach przekazywano sobie z ust do ust  
i możliwe, że szczegóły nie są dokładne.

ZAMIESZKI W SUCHOWOLI W 1920 ROKU
Ch. Sz.

W 1920 r. wybuchły w Suchowoli zamieszki, które wyryły się w pa-
mięci mieszkańców miasteczka. Niepokoje te zaczęły się zaraz po tym, 
jak Suchowolę opuściła Armia Czerwona. Gdy polscy żołnierze zajęli 
nasz rejon i wkroczyli do miasteczka, żona chrześcijańskiego apteka- 
rza, którego bolszewicy stracili, nastawiła ich przeciwko Żydom. Ich 
życie i mienie zostały wydane na pastwę losu.

WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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Polscy żołnierze wyłamali drzwi, wtar- 
gnęli do domów, zaczęli dręczyć Żydów i ra- 
bować ich dobytek. Itmara Nosełkowskiego  
poprosili o wodę. Jeden z żołnierzy wskoczył 
na plecy Mendla, zięcia gospodarza i kazał się  
zanieść do pobliskiej studni.

Szczególnie niemiłosiernie dokuczali bro- 
datym Żydom. Okrutni „hallerczycy” ucięli  
szablami brody kowalowi Motiemu (Tykoc- 
kiemu) i Moszkowi Grymczańskiemu. Pomi- 
mo tych męczarni reb Moti pocieszał Moszka:  
„Nie płacz, przyjacielu, im nigdy nie wyrosną 
takie brody, jak nasze”.

W „czarny szabat” zgromadzili na placu  
rynkowym większość starszyzny miasta i dręczyli ich. Rabinowi Isra- 
elowi ostrzygli połowę brody. Żołnierze dręczyli także pozostałych 
zgromadzonych.

Miasteczko ogarnęła trwoga. Strach przed śmiercią padł na wszyst-
kich. Rodzice zaczęli ukrywać swoich synów i córki u chrześcijańskich 
przyjaciół, dopóki zawierucha nie przeminie. Żołnierze rabowali, ale  
także polscy obywatele wykorzystywali ten stan bezprawia. Byli także 
poważni chrześcijanie, którzy pomagali ratować dobytek swoich ży- 
dowskich sąsiadów.

Szoszana Szpecht opowiadała, że majątek jej wuja, Judela Kru- 
cela, ocalał dzięki pomocy ich sąsiadki gojki, która sama, niby jako 
uczestniczka rabunku, razem z Szoszaną, przebraną za chrześcijańską 
dziewczynkę, wydostały z rąk rabusiów zabrane rzeczy.

Zapamiętano szczególnie straszne morderstwo trzech niewinnych 
ofiar: Chaima-Lejzera Liberanta, Juchki Liberant i Moszki Krucela. 
Zostali pojmani przez morderczych żołnierzy i po wielu udrękach, 
poprowadzeni na śmierć niedaleko Suwałk. Całe miasteczko było 
wstrząśnięte, gdy dowiedziało się o tym tragicznym morderstwie.

Od tych wydarzeń minęły dziesiątki lat, jednak nie zatarły się  
w pamięci. Juchke, urocza młoda dziewczyna, w okresie sowieckiej 
władzy pracowała w „rewkomie” (radzie miasta). Kiedy zaczęły się 
rozruchy, jej serce przeczuwało najgorsze. Rozchorowała się, ale żoł- 
nierze wyciągnęli ją siłą z łóżka. Jej ojca Chaima (Dolistowera) nie było  
w tym czasie w domu i dlatego pojmali młynarza Chaima-Lejzera, 
ponieważ miał także na nazwisko Liberant. Skromny i lubiany Chaim- 
-Lejzer, został zabrany od swojej rodziny i już nie powrócił.

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI
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Trzecia ofiara, Moszko Krucel, oddany syn Nachmana-Chackiela  
i Mirki, mąż Fani, był człowiekiem pokornym, niewinnym popełnie- 
nia jakiegokolwiek przestępstwa.

Dwadzieścia dwa lata później los pozostałych Żydów Suchowoli 
stał się taki sam jak tych trzech ofiar.

W przededniu Zagłady wydarzenia z 1920 r. jawią się niczym 
kropla wody w morzu krwi 1942 r.

Ch. Sz.

ZAMIESZKI W WIGILIĘ JOM KIPUR
Hadasa Chewin-Goldberg

Ta wigilia Jom Kipur przypadła pierwszego dnia tygodnia, w dniu  
świątecznym dla chrześcijańskich mieszkańców. Pod wieczór, gdy wszy- 
scy Żydzi pospieszali do synagogi, szewc Jaśko (?) wlókł się ociężale 
ulicą. Był pijany i chwiał się na nogach, usta miał pełne zniewag, prze-
kleństw i pogardy dla Żydów. Młodzi śmiałkowie nie chcieli słuchać 
słów pogardy i lekceważenia z ust tego nikczemnego i grubiańskiego 
goja. Zareagowali odpowiadając na to i protestując. To poderwało 
chrześcijańskich kolegów szewca, którzy pospieszyli mu z pomocą. 
Wpadli w gniew i ciskali kamieniami na prawo i lewo, a nawet w okna. 
Gniew rozniecił wśród chrześcijan ogień nienawiści wobec Żydów, który 
rozprzestrzenił się i przerodził w prawdziwy pożar pogromu. Wszyscy 
Żydzi pozamykali się w domach. Drzwi i okiennice zostały wyłamane, 
a my siedzieliśmy w środku jak trusie, bojąc się najmniejszego szmeru.

Tego wieczoru, jak zwykle, poszłam nocować w domu Szaszki  
Karo, samotnej sąsiadki. Jej okazały dom był ostatnim domem nad  
brzegiem strumienia. Po obu stronach biegły dwie ulice gojów. Szaszke 
Karo kochała swój dom, który odziedziczyła i nie chciała zamienić go  
na inny, ani przeprowadzić się gdzie indziej. Tej nocy nie rozwodziły-
śmy się nad tym co się stało i usiłowałyśmy rozmawiać o czymś  
innym. Jednak myśl, że mogą przyjść goje, powybijać okna i narobić 
zamieszania, napawała nas przerażeniem. Na szczęście nasze obawy 
okazały się płonne, bowiem do rana wszystko się uspokoiło.

Hadasa Chewin-Goldberg 
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W CZASIE 
PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Szoszana Lunińska

Niezwłocznie po wybuchu wojny wszyscy młodzi mężczyźni zo- 
stali zmobilizowani do rosyjskiej armii. Z początku wojenny front był 
daleko od naszego miasteczka. I nagle wojna do nas przyszła. Po obu 
stronach strumienia, między Suchowolą a Karpowiczami, okopali się  
żołnierze. Wyszedł rozkaz, aby wszyscy mieszkańcy miasteczka opu-
ścili swoje domy. Powstał wielki płacz, przerażenie i rwetes. Ludzie 
pozbierali swoje manatki, załadowali na chłopskie wozy i zbiegli na 
wieś. Dziadek miał przyjaciela we wsi Olszanka, dobrego i poważnego 
chrześcijańskiego gospodarza, który najszybciej, jak mógł, przyjechał 
furmanką i przewiózł nasze rzeczy do siebie.

Schroniliśmy się w domu tego gospodarza, mama pilnowała dzieci, 
a tata strzegł kuferka z kosztownościami, które mama odziedziczyła 
po swoich rodzicach, jako że była jedynaczką. Kuferek miał swoją 
historię: tata nie rozstawał się z nim nawet na moment, a mimo to 
chłopom udało się go ukraść. Stało się to pewnej nocy, kiedy przez 
Olszankę uciekali kozacy i zdążyli jeszcze podpalić wieś. Co sił w no- 
gach i bez tchu wypadliśmy z domu, ale z naszego dobytku zostało 
niewiele. Dziadek cudem uratował konia i wóz. Siedzieliśmy w polu  
i patrzyliśmy, jak ogień pożera domy, niczym suche słomiane wiechcie. 
Zbiedzeni, udręczeni i zrozpaczeni powlekliśmy się do miasteczka. 
Pierwszy otrząsnął się z rozpaczy dziadek Lejbl. Dodawał ducha na-
szemu tacie, tłumacząc mu usilnie: „Synu, głowa do góry! Co to, czy  
niebo zawaliło się nam na głowę? Popatrz, dom stoi cały, zaraz wy-
koszerujemy kuchnię po żołnierskim jadle. Najważniejsze, że uszliśmy 
cało i wszyscy jesteśmy zdrowi. To widomy znak, że Bóg czuwał nad 
nami. Musimy Mu zaufać”.

W miasteczku uprzejmie przywitali nas Niemcy, uradowani swoim 
zwycięstwem. Poczęstowali nas sucharami. Nasi krewni, którzy wrócili 
przed nami, przyszli, aby nas pocieszyć i pomóc. Tak samo postąpili 
nasi sąsiedzi i przyjaciele.

Szoszana Lunińska

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI



25

Szlomo i Chejce Szpecht (Krucel) oraz ich dzieci Menasze i Lejbele

WIELKI POŻAR W 1926 R.
Ester Krucel-Pazi

Zdarzyło się to w środku lata w miesiącu tamuz 1926 r. Dzieci miały 
wakacje i wynajdowały różne sposoby, jak spędzić czas w cienistym 
lesie, pośród sosnowych drzew.

Stałam przed domem i czekałam gotowa do wyjścia, kiedy nadejdą 
koleżanki i zawołają mnie. Miałam spakowane tobołki i tak obłado-
wana wybiegłam na ulicę.

Ledwo moje stopy dotknęły chodnika, gdy stanęłam jak wryta,  
w oczach mi pociemniało i cała zaczęłam się trząść. Naprzeciwko na-
szego domu, po drugiej stronie rynku, wystrzelił słup czarnego dymu  
i przysłonił niebo, a zaraz potem wytrysnął wielki płomień.

Pali się! Na strychu piekarza Moszki spadła iskra na stertę słomy  
i ogień zajął poddasze, aż płomienie buchnęły na zewnątrz.
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Na rynku powstał rwetes. Przerażeni ludzie kręcili się jak obłą-
kani, łapali się za głowy i krzyczeli: „Pali się!”, Pali się!” Ogień szalał 
i rozprzestrzeniał się. Dom piekarza Moszki stał cały w płomieniach. 
Iskry padły na dach i zajął się suszony len. Zerwał się wiatr i płonące 
lniane wiązki rozniósł na wszystkie strony miasteczka. Zapaliły się 
domy przy ulicach Karpowicze i Janowskiej, a także zajął się ogniem 
dach naszego domu.

Panika przybierała na sile. Nie było żadnej możliwości opanowa-
nia pożaru, który szalał coraz bardziej, pomimo wysiłków strażaków.  
Ludzie pośpiesznie wynosili z domów rzeczy, jakie jeszcze dało się 
uratować. Przy murowanym ogrodzeniu kościoła, na środku rynku, 
piętrzyły się sterty ocalonego dobytku.

Kiedy pożoga stawała się coraz groźniejsza, ludzie zaczęli myśleć  
o ratowaniu siebie i swoich rodzin, porzucając mienie.

Mama kazała mi wziąć moją roczną siostrzyczkę i zanieść do któ-
regoś z domów nad strumieniem. W panicznym strachu o mały włos  
nie upuściłam jej na ziemię. Szczęśliwie dotarłam na miejsce i natych-
miast otoczyli mnie ludzie, którzy zostali odcięci od wyżej położonej 
części miasteczka. Nikt nie odważył się tam wracać.

Wielki pożar w 1926 r. (dy grojse srejfe in 1926)
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Gorące słońce lata skłaniało się ku zachodowi i zapadła szara go-
dzina zmierzchania. Wydało mi się, że już do końca życia zapamiętam  
te widoki: na całym rynku dopalały się zgliszcza, tu i ówdzie stały 
ocalałe domy, ludzie powoli zaczynali zbierać to, co dało się jeszcze  
wydobyć. Goje tymczasem korzystali z okazji, aby „ściągnąć”, co było 
pod ręką. W miasteczku nastała „noc czuwania”. Nikt nie zmrużył oka 
z wielkiego przejęcia i strachu, że pożar rozpali się na nowo. Tylko 
dzieci, przerażone i zmęczone, posnęły w objęciach rodziców. Minęła 
noc i jutrzenka rozjaśniła niebo. Ludzie przystąpili do uprzątania 
pogorzeliska.

 Ester Krucel-Pazi

BURZA W SUCHOWOLI
Szoszana Szpecht

Od tego zdarzenia minęło wiele lat. Był to przypadek wyjątkowy 
i starzy ludzie opowiadali, że takiej burzy nigdy w życiu jeszcze nie 
przeżyli. A zaczęło się tak:

Był zwyczajny letni dzień, słoneczny i gorący. Nagle nadciągnęły 
czarne chmury i niczym ogromne czarne ptaszysko, niosące na skrzy-
dłach kamienie i skały, zasłoniły całe niebo. Świat zamienił się w ciem-
ną, ponurą dolinę. Zanim ludzie zdążyli przystanąć i nadziwić się tym 
widokiem, zerwała się straszna burza piaskowa, niczym na pustyni, 
niosąca chmury pyłu na podobieństwo diabelskiego tańca z legend  
i bajek. Porywała wszystko, co napotkała na swej drodze, z ogłusza- 
jącym szumem i świstem. Wirujące powietrze trzaskało okiennicami,  
a niezamknięte na czas wrota stodół i obór wyrywało z futryn. Da-
chówki spadały z dachów i rozbijały się na ziemi. Słomiane strzechy  
fruwały jak latawce, szyby wylatywały z okien. Lunął rzęsisty deszcz, 
jakby otwarły się wszystkie upusty nieba. Serca napełniły się trwogą. 
Ludzie jak skamieniali, nie mogli ruszyć się z miejsca.

Zjawiła się myśl: czy to, uchowaj Boże, świat powraca do stanu, 
kiedy był pusty i próżny? Sekundy wydawały się wiecznością.

Kiedy burza przeszła, nastał cudowny spokój, a powietrze zrobiło 
się czyste i rześkie. Deszcz zmył cały piasek i oczyścił wszystko. Powoli 
ludzie otrząsnęli się ze zgrozy i uczucie wzniosłego świętowania na-
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pełniło serca, jakby stali się świadkami dzieła stworzenia.
Prawdziwa radość ogarnęła dzieci. Przy krawędziach ulic i dróg 

płynęły strumienie wody. Zzuliśmy buty, za pozwoleniem mamy albo  
i bez pozwolenia, taplaliśmy się w tych potokach. Burza poprzewra- 
cała drzewa z korzeniami. W rogu ulicy „Karpowiczer gas”, w polu 
przy domu kowala Mosze-Aharona, rosło wielkie stare drzewo. Teraz 
powalone, z wyrwanymi z ziemi korzeniami, leżało na ziemi.

Kiedy burza ucichła, przyszedł pastuch i zaalarmował właścicieli 
bydła, że stado rozpierzchło się ze strachu na wszystkie strony. Musieli  
iść z nim, szukać i zebrać zwierzęta razem.

Tak oto w pamięci pozostała „sławna burza” w naszym miasteczku.

Szoszana Szpecht

NASZ DOM
Ester Pazi-Krucel

W środku miasteczka stał dom, pomalowany na czerwono, obszer-
ny i cały zatopiony w zieleni. Tata opowiadał, że zbudowano go przed 
ślubem z mamą, jako rodzinne gniazdo, które istniało aż do Zagłady.

Moi rodzice dobrzy i kochani, Judel i Chaszka Krucelowie, opie-
kowali się tym gniazdem z niespotykanym poświęceniem i miłością.

Przy ulicy Karpowicze stał drugi dom, należący do dziadka Itmara. 
Zielony ogród przedzielał dwie posesje, łącząc jednocześnie oba domy  
i zacierając granice.

Dziadek był człowiekiem o pięknej duszy, wielkim sercu, światłym 
i rozumnym. Był bardzo bliski nam, wnukom. Odnosił się pobłażliwie 
do wszystkich naszych psot. Miłością jego serca była Ziemia Izraela. 
Spełnił swoje marzenie i wyemigrował na stałe z całą rodziną w 1920 r.,  
żeby tam zbudować swój dom.

Razem z nimi cała moja rodzina przygotowywała się do wyjazdu  
do Ziemi Izraela. Jednak z powodu małej przeszkody sprawa ta nie 
doszła do skutku. Pozostali w diasporze. To był wielki ból dla moich 
rodziców, ponieważ przez lata snuli marzenie o aliji i połączeniu się 
rodziny.
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Mój ojciec bardzo dużo wysiłku i czasu poświęcał pracy społecznej 
na rzecz Ziemi Izraela. Moja matka przebywała w tym miasteczku 
jakby tylko czasowo. Jej serce i myśli zawsze zwrócone były w stronę 
zamorskiego kraju.

Zostałam posłana do gimnazjum w Grodnie, a kiedy skończyłam 
szesnaście lat, rodzice postanowili wysłać mnie do Ziemi Izraela. 
Pomimo wielkiej miłości i oddania zgodzili się na rozstanie ze mną, 
ponieważ sądzili, że moja alija przybliży także ich do spełnienia prag-
nienia ich duszy.

Po latach wyemigrował do Ziemi Izraela także mój brat Chaim. 
Ponawialiśmy od czasu do czasu próby sprowadzenia rodziców do 
Ziemi Izraela, ale nie udało się im dołączyć do nas. Zginęli w Zagła- 
dzie, jaka spadła na całe miasteczko.

Ester Pazi-Krucel

Dom Judela Krucela

HERSZKE KRUCEL
 (ERSZKE TISZMANICHES)

Brurja Golub-Labani

Wyjaśnienie imienia: w Suchowoli, tak jak we wszystkich żydow-
skich miasteczkach, nie wystarczało człowiekowi jego imię i nazwisko. 
Zawsze dodawano mu przezwisko lub przydomek. Przezwisko „Tisz-
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maniuk” pochodziło od jego dziadka, „który siedział i studiował Gema-
rę i akcentował przeciągle słowo „szema”. Goje, którzy to podsłuchali, 
zaczęli nazywać go „Tiszmaniuk”.

Większość rodzin była bardzo rozgałęziona. Dlatego mnożyły się 
nazwiska i prawie każda rodzina miała swoje własne nazwisko. Jedną 
z przyczyn tego zjawiska był „priziw”, czyli służba wojskowa. Synowie 
jedynacy oraz kalecy byli z niej zwolnieni. Jeśli w rodzinie było takich 
dużo, wtenczas mogła sobie pofolgować. A jeżeli rodzina cieszyła się 
dużą liczbą zdrowych synów, którym nic nie brakowało, nadawano im  
kilka nazwisk. Rodzina Krucel dzieliła się na Ostrów-Krucel i Sztil- 
-Krucel, co wyjaśniano w obcym języku, a nasi żartownisie wymądrzali 
się i mówili: „ajner kruczet un der cwajter blajbt sztil”.

Herszke i Dworka Krucel, Becalel, Rachel i Miriam

Rodzina Krucel zaliczała się do elity miasteczka. Jej synowie w więk- 
szości byli oczytani, mieli przyjemny głos i przewodniczyli modłom 
w synagodze. Reb Wełweł, ojciec Erszki, był uczonym Żydem, lichej 
postury, z twarzą okoloną długą i białą brodą. Cały czas siedział zgar-
biony nad księgą. Jego syn i synowa, kobieta życzliwa i uprzejma, 
okazywali mu cześć jako swemu ojcu. W mroźne zimowe dni ustawiali 
jego krzesło na szerokiej ławie przy piecu, żeby było mu ciepło. W porze 
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zmierzchu, gdy nie mógł już ślęczeć nad księgami, małe dzieciaki 
obstępowały go ze wszystkich stron, a on snuł przypowieści o Bożych 
dziełach. Miał delikatne ręce o długich, smukłych palcach i białych, 
rzadko przycinanych paznokciach.

Zupełnie niepodobnym do ojca był jego syn Erszke. Miał szeroką, 
szczerą twarz o grubych wargach, okoloną przystrzyżoną brodą, po-
sturę mocną i zdrową. Mówił głosem silnym, jak trąba. Ze względu 
na swoje stałe zajęcie, rozmawiał z gojami w ich języku, niczym jeden  
z nich. W młodocianym wieku zaczął zarabiać na życie. Był człowie- 
kiem przeznaczonym do życia nie tylko samą nauką. W ten sposób 
obowiązki i zadania podzieliły się pomiędzy ojcem i synem. Jeden 
zajmował się służbą dla nieba, a drugi troszczył się o sprawy dnia  
powszedniego, o wymiar materialny. Miał interesy z prostym gojem,  
który przychodził, aby pożyczyć pieniądze na zakup napojów wysko-
kowych albo na picie w karczmie. W zamian za to przynosił mu po 
żniwach swoje produkty rolne. W normalnych latach dom jego był 
otwarty dla tego goja, który przychodził tu jak do siebie, rozmawiał 
krzykliwie, a w deszczowe lub śnieżne dni, nanosił na wysokich butach 
błota i śniegu. W niedziele i piątki oraz z okazji urodzin, ten wielki  
dom był tak przepełniony, że nie można było wcisnąć szpilki. W każ-
dym kącie piętrzyły się paczki z ubraniami i żywnością. W powietrzu  
było czarno od dymu z papierosów. Latem, gdy rolnicy pracowali  
w polu, w domu panował większy spokój. Erszke chodził bez pośpie-
chu do nowej synagogi, pomodlić się w minjanie. Po modlitwie wolno  
wracał do domu. Po drodze uprzejmie rozmawiał z napotkanymi ludź- 
mi. Chętnie pomagał sąsiadom i przyjaciołom, lubił towarzystwo, ale  
nie znosił obłudy i nadmiernej świętoszkowatości. Całe swoje jestestwo 
oddawał trosce o utrzymanie domu, znajdując możliwość poświęcania 
czasu dla ojca i rodziny. Jego dom był pełen ciepła i miłości. Nie było 
przyjętą rzeczą w Suchowoli, aby mężczyźni pomagali swoim żonom 
w domowym gospodarstwie. To nie było ich dziedziną. Obowiązkiem 
mężczyzn była jedynie troska o utrzymanie rodziny. Gospodarstwo 
domowe i pielęgnowanie dzieci spoczywało wyłącznie na kobiecie. 
Szczęście, jeśli mogła korzystać z pomocy służącej i ciężko było, jeśli 
nie mogła sobie na to pozwolić. Większość mężczyzn w Suchowoli nie  
wzięło sobie nawet szklanki herbaty. Erszke taki nie był: Wstawał  
o świcie i nie poczytywał sobie za ujmę tego, że zimą sam napalił  
w piecu, albo nanosił wiadrami wody latem, zrobił dzieciom herbaty  
i podarował swojej żonie godzinę snu.
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Kiedy jego najstarsze córki dorastały, nie było jeszcze w naszym 
miasteczku klubu dla młodzieży. Dziewczęta chciały spotykać się  
z chłopcami, ale wstydziły się dorosłych. Umawiały się więc na szosie, 
za miasteczkiem, albo w pobliskim lesie. Przyszedł Erszke i powiedział:

Nie, moje dziecko, nie w umawiajcie się w lesie, ale w moim domu. 
Niech przyjdą do nas i niech będzie wesoło.

Dom jego stał się naszym klubem. Tam tańczyliśmy ludowe izra-
elskie tańce, a on stawał w środeczku i śpiewał „kukt nit was majn  
kop iz groj” („nie patrz na moją siwą głowę”). Tam śpiewaliśmy nasze 
pieśni, a w szabatowe wieczory posilaliśmy się wypiekami, które przy-
gotowywała w obfitości Dworke, żona Erszki. Zajadaliśmy też ogórki  
i pestki z dyni z jego ogrodu. Herszke, niczym jeden z naszych kole-
gów, był najweselszym człowiekiem w naszym gronie. Zwykł mówić:  
„unzer kampanie” to znaczy: nasi kompani. Wprawdzie ta radość i we- 
sołość niemało go kosztowała. Z powodu tych zabaw i uroczystości 
nakładano nań dużo podatków. Żyd nie powinien być wesołym, a jeśli 
się na to odważy, to znak, że mu się dobrze powodzi, jego interesy 
kwitną, więc niech płaci do skarbu państwa.

Erszke zrezygnował z wielu przyjemności, żeby „ludzie nie gadali”. 
Jego ciasny dom przepełniała liczna rodzina, a on nie powiększał  
domu, ani nie odnawiał umeblowania. Jednak nie mógł zrezygnować  
z radości serca swoich dzieci.

Podobnie i jego żona Dworke, była dobrą, śmiejącą się często ko-
bietą, która nie szczędziła dla nas trudu i dzieliła się z nami dobrem  
i szczególnym spokojem swego domu. Z miłości brała na siebie smutki  
i bóle męża, jego radość i gniew, co kładła na karb troski o byt i doku- 
czliwych podatków. Te ostatnie pożerały cała gębą żydowskie interesy. 
Przyszły trudne czasy i bardzo nasiliła się konkurencja w handlu zbo-
żowym. Goje zwykli wcześniej brać od właścicieli domów handlowych  
i oddawać dług po żniwach, a także sprzedawać nadwyżkę zboża. Po- 
tem zaczynali sprzedawać zboże przekupniom, którzy wystawiali się na 
niebezpieczeństwo przez obchodzenie prawa i prowadzenie sprzedaży 
bez zezwolenia. Musieli tak robić z powodu podatkowych obciążeń 
i braku zatrudnienia. Kupcy, wśród nich i Herszke, zostawali z grubą 
książką długów i listą dłużników, bez obrotów w handlu. Goj krążył  
i zapewniał pod przysięgą, że gdy przyjdzie czas zbiorów, spłaci cały  
dług i przywiezie zboże tylko do tego kupca. Herszke wiedział, że nie 
stanie mu na przeszkodzie, a jest nadzieja, że może dotrzyma słowa  
i spłaci dług. Jeśli zaś mu nie da, on sam siebie uwolni. Przecież nie  
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ma żadnego kwitu na pieniądze, a księga długów nie jest dowodem 
w sądzie. Tym sposobem Herszko rujnował się, dopadł go niepokój  
i przedwczesna starość. Zaciągał pożyczki w żydowskiej kasie zapo-
mogowej „Gemilut Chasadim, ale trudno mu było dotrzymać umowy  
i spłacać w terminie.

Brurja Golub-Labani

MOJA RODZINA
Miriam Krucel-Cam

Mój dziadek Wełwł był człowiekiem uczonym. Całe dnie przesia- 
dywał nad Torą. Miał w miasteczku wielu uczniów, a kiedy już się 
pożenili i wychowywali swoich synów – także posyłali ich do mego 
dziadka na naukę. Kochali go i poważali, ponieważ był dobry, skromny 
i cichy, miły i szanujący każdego człowieka. Moi rodzice zaszczepili 
także w nas uczucia szacunku i czci do sędziwego dziadka, a my dzieci 
lgnęliśmy do niego. W długie zimowe wieczory siadywaliśmy wokół 
niego przy piecu, a on snuł opowieści o Ziemi Izraela. W głosie dziadka 
drżał smutek i tęsknota, a my chłonęliśmy łapczywie jego słowa i serca 
w nas zamierały. Latem lubiliśmy się chować na polach albo w lesie  
i wyobrażać sobie, że już wkrótce dotrzemy do Ziemi Izraela.

Mój ojciec Herszka i matka Dworka byli prostymi ludźmi. Ojciec 
we wczesnym dzieciństwie został zabrany z chederu i zaprzęgnięty 
do obowiązków rodzinnych. Mój wujek Mosze, pierworodny syn, wy- 
słany został na studia do jesziwy. Dziadek nie był człowiekiem przed- 
siębiorczym i na mego ojca padł los dźwigania jarzma utrzymania 
rodziny. Ojciec był kupcem zbożowym. Jeździł po wioskach, a w dni 
targowe rolnicy przywozili do nas swoje plony. Goje lubili mego ojca, 
a on pomagał im najlepiej jak mógł. Kochaliśmy naszego ojca, który 
potrafił być naszym kolegą i towarzyszem, starał się uprzyjemnić nam 
życie, zrozumieć naszego ducha. Miał młodą duszę, zawsze był miły  
i wesoły.

Nasz dom zawsze stał otworem dla ludzi i kipiał życiem. W sobot- 
nie wieczory przychodzili nasi koledzy, aby potańczyć i spędzić razem  
czas. Tata przyłączał się do nas ze śpiewem, a mama częstowała wszyst- 
kich swoimi wypiekami. Kiedy biesiadowaliśmy przy stole i wybucha- 
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liśmy radosną pieśnią, głosy nasze niosły się daleko z jednego końca 
ulicy na drugi. Mieliśmy ogród warzywny i tata bardzo lubił w nim 
przebywać. O świcie wychodził do ogrodu i z pieśnią na ustach kopał 
ziemię, podlewał i zbierał plony.

Marzyłam kiedyś, aby sprowadzić ich do Ziemi Izraela, aby pra-
cowali na swojej ojczystej ziemi. Moje marzenie nie spełniło się. Nie 
dostąpili tego przywileju. Jedynie moja starsza siostra Rachel, która 
wyemigrowała do Ziemi Izraela, założyła rodzinę i tam zmarła. Moi 
bracia Becalel i Israel zginęli wszyscy. Moja rodzina przepadła.

Miriam Krucel-Cam

DOM TATY
Jeszajahu Woroszylski

Reb Mordechaj Jehuda znany był jako człowiek sprawiedliwy i pra-
wy, tak w Suchowoli, jak i w Kfar-Saba, gdzie mieszkał przez ostatnie 
dwadzieścia lat swego życia.

Urodził się 9 dnia miesiąca kislew 630 r. (13 listopada 1869 r.) we 
wsi Trzyrzeczki, położonej między Dąbrową a Suchowolą. Jego ojciec 
Meir Nachman był uczonym Żydem, znawcą Talmudu i ksiąg praw- 
nych, pedantycznie przestrzegającym wszystkich przykazań, tak lekkich 
jak i poważnych. W tym duchu wychował swoje dzieci: pięć córek  
i czterech synów. Chociaż mieszkał pośród gojów, nie ulegał ich wpły- 
wom, ale oddziaływał na nich swoimi mądrymi wypowiedziami, pra-
wością serca i bezinteresownością. Rolnik, kiedy orał swoje pole, był 
pewny powodzenia i dobrych plonów, jeśli wyszło błogosławieństwo 
z ust reb Meira Nachmana. Wychowanie na słowach Tory i w tradycji 
stało się dziedzictwem jego synów, także tych, którzy w młodości wy-
emigrowali do Ameryki. Do dziś strzegą Tory, przestrzegają przykazań, 
jak za dawnych czasów.
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Reb Mordechaj Jehuda i Cipa Woroszylscy

Ojciec był jedynym w rodzinie, który nie oddalił się od miejsca 
swego urodzenia i pozostał w Suchowoli aż do aliji do Ziemi Izraela  
w 695 r. (1935 r.). W młodości studiował w jesziwie w Ejszyszkach  
i w Białymstoku. Jak wszyscy studenci jesziw w tamtych czasach sto-
łował się w systemie „jamim” w żydowskich domach i spał na ławce  
w synagodze, zgodnie z sentencją Praojców: „Chleb z solą będziesz jadł, 
a wodę w miarę pił, na ziemi sypiał, a życiem nędznym żył, a do nauki 
się przykładał”4. Zajmował się stale studiowaniem i nie odrywał się 
od ksiąg. W godzinie przedświtu siedział już pochylony nad Gemarą, 
powtarzając szeptem zawiłe talmudyczne rozprawy. Następnie szedł 
na modlitwę poranną do synagogi i był zawsze w pierwszym minjanie. 
Czasami przysłuchiwał się dyskusji na tematy prawa religijnego i wy- 
rażał swoją opinię nie jako hipotezę, ale opartą na fundamencie głę-
bokiej wiedzy, której nie dało się podważyć. Miał silną wolę, abyśmy, 
jego dzieci, byli pilni i wytrwali. Dusza jego nie cierpiała nieuctwa  
i grubiaństwa, w których upatrywał źródło wszelkiego zła. Zabiegał  
o to, abyśmy jednocześnie otrzymali wychowanie w Torze oraz zdo- 
byli ogólne wykształcenie. W 1927 r., kiedy po raz pierwszy zabrał nas  
do Białegostoku, szukał dla mnie placówki szkolnej, dążącej do prze-
kazania uczniom jednocześnie wiedzy religijnej i ogólnej. Znaleźliśmy 
4 Miszna, Pirkej Awot (Sentencje Praojców) VI,4. Przekład zaczerpnięty z „Mo-
dły Izraelitów”s. 385. (Przypis tłumacza).
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szkołę „Tachkemoni”, która właśnie otwierała swoje podwoje. W tej 
szczególnej placówce uczyłem się Talmudu przez pierwsze pół roku, 
natomiast drugie półrocze poświęcałem na poznawanie przedmiotów 
ogólnych. Także gdy byłem uczniem gimnazjum, nie opuszczałem 
codziennego studiowania Gemary. To przykazanie nałożył na mnie 
tata, zgodnie z sentencją: „Jeśli opuścisz dzień, ominą cię dwa dni”,  
to znaczy, że jeżeli człowiek coś opuści i oddali się, nie może oczeki- 
wać, że to pozostanie na miejscu będzie na niego czekać. Tata mój nie 
podzielał skrajnego poglądu, że córek nie należy uczyć Tory i zamęczał 
swoje córki studiowaniem siduru, Pięcioksięgu (Chumesz) itp. Stoso- 
waliśmy się do jego wskazówek i pouczeń bez dyskusji i sprzeciwu nie 
ze strachu, ale z miłości i czci, jaką darzyliśmy naszego ojca. „Słowa 
mędrców słyszane są w ciszy i spokoju” – taką zasadą kierował się  
nie tylko w kręgu rodzinnym, ale także wobec każdego człowieka, któ-
rego spotkał na swojej drodze. Wszyscy poznali, że jego słowa nie mają 
żadnych ukrytych podtekstów. To o czym mówił, wypełniał w swoim 
życiu. Także toczący z nim spory i nie zgadzający się z jego opinią, 
odnosili się doń uprzejmie okazywali mu szacunek, widząc w nim bo-
gobojnego Żyda, który mówił słowa prawdy, tak w ukryciu, jak i wobec 
ludzi. Znał granicę między tym co dozwolone, a tym co zabronione. 
Wiedział, w czym można ulżyć, a co należy przyjąć z całą surowością. 
W bejt midraszu musieliśmy siedzieć obok niego od początku do końca 
modlitwy. Z reguły przybywający do synagogi mieli zwyczaj niezbyt 
przykładać się do czytania Tory i wychodzić na zewnątrz na oburzał. 
Lubił wyławiać ze skarbca Pisma Świętego drogocenne perły i ukazywać 
nam ich blask. I jakże jaśniała jego twarz, jeśli trafnie pojmowaliśmy  
i celnie odpowiadaliśmy na zadane pytanie. Jego oddanie dzieciom  
było sławne. A jego wola czynienia dobra bliźniemu wyznaczała mu 
drogę życia: w sprawach międzyludzkich, dobroczynności i miłosier-
nych uczynków w ukryciu. Został wychowany w duchu współczucia 
człowiekowi cierpiącemu niedostatek i gotów był niezwłocznie spie- 
szyć z pomocą, dbając jednocześnie o niezawstydzanie potrzebującej 
osoby. Kiedy umarł, wielu przyszło, żeby opowiedzieć, jak zostali 
wybawieni z biedy i wielkiego ucisku przez reb Mordechaja Jehudę. 
Dobre uczynki spełniał on z potrzeby duszy i wypełniania przykazań,  
z miłości do ludzi i chęci ulżenia cierpiącym. Ukochał Żydów Sucho- 
woli całym swoim sercem, a oni odwzajemniali mu miłością i sza- 
cunkiem. Wszystkie kręgi miasteczkowej społeczności darzyły go tym 
uczuciem, czy to starzy, czy młodzi, pobożni czy wolnomyśliciele.
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Szczególnie związany był z uczęszczającymi do nowego bejt mi-
draszu, gdzie modlił się przez dziesięciolecia. 10 kwietnia 1953 r., kiedy 
szedł z pobożnym posłannictwem, został potrącony na głównej ulicy 
Kfar-Saba przez policyjny samochód jadący z dużą prędkością. Odniósł 
ciężką ranę głowy, szybko wyzdrowiał i już w Jamim Noraim przyszedł 
do synagogi. Nie mógł jednak wrócić do sił i słabł coraz bardziej. Nie 
uskarżał się i znosił swoje wielkie cierpienia ze spokojem. Próbował je 
przezwyciężyć, ale nie mógł i w wigilię 25 szwat 715 r. zmarł.

W Ziemi Izraela mieszkał jakieś dwadzieścia lat, ale więzi z nią  
nawiązał kilkadziesiąt lat wcześniej. Należał do pierwszych sucho-
wolskich Żydów, którzy nabyli udziały Banku Kolonialnego. Kiedy 
w 1927 r. powstało towarzystwo „Nachalat Achim” („Dziedzictwo Bra- 
ci”) dla skupywania gruntów w Ziemi Izraela, był jednym z tych, którzy  
pospieszyli, aby przystąpić do tego przedsięwzięcia i zakupić połać o po-
wierzchni 25 dunam. Jednak plan towarzystwa nie został zrealizowany.

Nie widział przyszłości w życiu Żydów w miasteczkach, jeszcze 
zanim niebezpieczeństwo antysemityzmu i zagłady nadleciało nad na-
sze głowy. Pięcioro z jego dzieci wyemigrowało do trzech zamorskich 
krajów. Ci, którzy osiedli w Ameryce i Kanadzie pozostali wierni du-
chowi syjonizmu. Tata był dumny, że dziesiątki lat nie oddaliły jego 
syna od korzeni i pozostał wierny ich duchowi, a także zaprzągł się  
do pracy syjonistycznej. Mój brat odwiedził z rodziną Ziemię Izraela,  
a kiedy odprowadzaliśmy ich na lotnisko Lod, tata zalał się łzami.  
Kiedy samolot wzniósł się pod niebo, westchnął: „Może to już ostatni  
raz było mi dane go zobaczyć”.

Nasza mama towarzyszyła tacie w podróży jego życia z najwyż-
szym oddaniem. Cierpliwie znosiła wielki ból, jaki stał się jej udziałem 
w czasie choroby ojca.

Duchową więź z suchowolskimi Żydami zachował ojciec także po 
zniszczeniu miasta i zagładzie jego mieszkańców. Codziennie opłaki-
wał swoich przyjaciół, którym nie udało się wyemigrować do Ziemi  
Izraela i spotkał ich straszny los. Jak wielka była radość taty, gdy do 
Kfar-Saba zawitał Żyd z Suchowoli i odwiedził jego dom. A kiedy leżał 
na łożu boleści, nie przestawał snuć wspomnień z odległej przeszłości –  
z Suchowoli.

Jeszajahu Woroszylski
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ŚWIĘTA W RODZINNYM DOMU
Hadasa Chojn-Goldberg

Jakże wielkie jest znaczenie świąt. Tak w życiu jednostki, jak i spo-
łeczeństwa. Mają w sobie symbolikę wartości narodowych, etycznych 
i przyrodniczych. W życiu żydowskiego narodu święta stały się nośni- 
kami drogich wartości, których zabrakło wygnańcom po utracie nie- 
podległości. Towarzyszyły Żydom na drogach długiego rozproszenia  
i były obchodzone z wiarą i oddaniem. Święta strzegły judaizmu i jed- 
ności żydowskiego narodu między innymi narodami.

W piątek przed wieczorem wszystko już lśni od czystości. Dzie-
ciaki są wykąpane, na stołach bielą się obrusy. Mój ojciec idzie do  
bejt midraszu na „kabalat szabat”, aby przywitać szabat. Mama, która 
przez wszystkie dni tygodnia dźwiga na barkach codzienne życiowe 
obowiązki, odmawia teraz błogosławieństwo nad świecami. Twarz jej 
promieniuje światłem szabatu.

Z każdego kąta tchnie świętością. Mój tata powraca z bożnicy  
z pieśnią na ustach Szalom alejchem malachej ha-szaret, na przywita- 
nie aniołów5. Wszyscy domownicy siadają do stołu i proszą o kidusz6.  
I w tym momencie wstępuje w tatę dobry duch, wszystko znika: troski 
o utrzymanie rodziny, strach przed gojami. Wszędzie panuje świętość  
i spoczynek szabatu.

Gdy w sobotę kończy się popołudniowa uczta, sosnowy bór wy-
wołuje nas za miasto. Ulicami ciągną tłumnie chłopcy i dziewczęta. 
Wszyscy zdążają do lasu, rozległego, z potężnymi drzewami. Tam 
młodzież oddycha pełną piersią i spędza całe godziny.

Przed wieczorem wszyscy mieszkańcy, od najmniejszego do naj-
starszego, wychodzą w towarzyskich grupach, aby pospacerować po 
szosie (ojfn szosej) za miastem. W tamtych czasach na szosach nie 

5 Żydzi wierzą, że w szabat każdemu z nich towarzyszą dwa anioły, które  
odprowadzają go z synagogi do domu. Dlatego wchodząc do domu, jeszcze  
przed kiduszem, śpiewa się pieśń „Pokój z wami, aniołowie służebni, aniołowie  
Najwyższego Króla…”. (Przekład za „Modły Izraelitów”, dr Salomon Spitzer, 
Kraków, przedruk Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991, s. 217. 
(Przypis tłumacza).
6 Kidusz – uświęcenie. Obrzęd rozpoczynający szabatową wieczerzę. Ojciec 
rodziny odmawia nad kielichem wina błogosławieństwo, a następnie wszyscy 
piją po trochu poświęcone wino. (Przypis tłumacza).
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było ruchu autobusów i innych samochodów. Ludzie spacerowali bez 
przeszkód, odprowadzając odchodzący szabat.

Z nastaniem miesiąca elul dźwięk szofaru zwiastuje rychłe na- 
dejście „jamim noraim” czyli „strasznych dni”. Dla nas, miejscowych 
dzieciaków, dni te były zapowiedzią jesieni i mroźnej zimy. Czuliśmy  
jakiś niepokój.

Wigilia Rosz ha-Szana. Miasteczko spowija atmosfera spokoju  
i świętości. Tata wkłada czarny surdut. Przed swoim wyjściem do bejt 
midraszu na modlitwę wieczorną „maariw”, zbiera dzieci, kładzie rękę 
na nasze głowy i błogosławi nas. „Niech Bóg ci szczęści, tak jak Efraimo- 
wi i Menasze, niech Bóg ci szczęści, tak jak Sarze, Riwce, Racheli i Lei”7 .

W święta otwierano starą synagogę „Dy Szuł”, która przez wszyst-
kie dni tygodnia stała zamknięta. Modlono się w niej jedynie w szabaty 
w okresie lata i w święta. Po mieście krążyły legendy i wieści, jakoby 
w tej zamkniętej synagodze mieszkały demony. Wieczorem i o nocnej 
porze straszyły przychodzących. Mrożące krew w żyłach opowieści  
o demonach napełniały przerażeniem miejscowe dzieci, które wieczo-
rami bały się przechodzić obok synagogi. Ja w dzieciństwie nie dawa-
łam wiary tym bajdom i strachom. Wieczorami, wracając z odrabiania  
lekcji, sama jedna z bijącym sercem przechodziłam obok synagogi 
szybkim krokiem. Jednak nie chciałam pogodzić się ze strachem, który 
wkradał się do mego serca. Kiedy więc otwierano synagogę wcho- 
dziłam czasami do środka, aby się rozejrzeć. Przyciągały mnie piękne 
ozdoby, które uświetniały starą synagogę.

Wchodząc do bejt midraszu, ujrzałam mamę. Modliła się z tłumio- 
nym płaczem, łzy spływały jej po policzkach. Nie rozumiałam, za co 
tak przeprasza i o co błaga, przecież nie zrobiła nic złego. Przeciwnie 
surowo przestrzegała wypełniania przykazań i obfitowała w dobre cechy.  
Nie mogłam znieść wyrazu bólu i smutku na jej twarzy. Pośpiesznie  
wyszłam na zewnątrz. Była to godzina pokuty i zadośćuczynienia – 
obrzęd „taszlich”8, gdy wszyscy mieszkańcy miasteczka, młodzi i sta-
rzy, wychodzą nad strumień, na modlitwę „taszlich”. Tłumnie podążają 
ulicą do rzeki, odświętnie ubrani i z modlitewnikami w rękach.
7 Księga Rodzaju 48,20 św. Paweł, s.117.
8 Taszlich (hebr. wrzucisz) – obrzęd pokutny odprawiany w pierwszy dzień  
Rosz ha-Szana. Całe zgromadzenie udaje się nad rzekę lub zbiornik staw czy 
jezioro, gdzie odmawia się modlitwy błagalne i czyta święte teksty. Każdy  
z uczestników wytrząsa dowody okruszki z kieszeni, na znak, że Pan Bóg prze-
bacza grzechy, nie pamięta ich i wrzuca je w morskie głębiny (Księga Proroka 
Micheasza 7,19). (Przypis tłumacza).
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Atmosfera Strasznych Dni („Jamim Noraim”) osiągała szczyt  
w Jom Kipur („Jom ha-Kipurim”). Minęło dziesięć dni pokutnych, od-
mawiania modlitw przebłagalnych („slichot”) pośród nocy, trąbienia  
w szofar. Z drżeniem serca oczekiwałam tego strasznego i świętego dnia.

W wigilię Jim Kipur wszyscy domownicy wypełniali zwyczajowy 
obrzęd („kaparot”9), ja jednak nie mogłam patrzeć na biedne kury, 
przekręcone do góry nogami, oczekujące na rzeź i z oczami jakby 
pytającymi: „Dlaczego ja mam być okupem za ciebie?”

Przed wieczorem rodzice wychodzą na modlitwę „Kol nidrej”.  
W domu zostają dzieci, niemowlęta i płonące świece. Dzieci groma- 
dzą się w jednym pokoju. Paplają, ile wlezie, żeby pokonać strach 
zakradający się do ich serc, strach wobec Dnia Sądu, strach przed 
złodziejami i rabusiami oraz przed gojami. Strach pada na dzieci sie-
dzące same w domu. Ciężkie godziny wloką się bez końca. Nałożono 
na nas wiele zadań: a to pójść do sąsiadów po prawej i zajrzeć przez 
okno, co się dzieje z płonącymi świecami; a to skoczyć do sąsiadów po 
lewej, sprawdzić czy wszystko w porządku, ponieważ w domu nikt nie 
został. Cały wieczór siedzimy i paplamy, paplamy, aby zapełnić pustkę  
w drżących dziecięcych sercach.

Następnego dnia rodzice siedzieli w synagodze przez cały czas. 
Nie przyszli do domu nawet na krótką chwilę, czy to dlatego, że osła-
bli z głodu i pragnienia, poszcząc cały dzień: czy też dlatego, że nie 
chcieli stracić ani jednej godziny modlitwy. Dwa razy weszłam do 
synagogi, przeciskając się do ściany, gdzie siedziała mama, obok prze- 
grody oddzielającej babiniec („ezrat naszim”). Można przez nią popa- 
trzeć na to, co dzieje się w dużej sali synagogi, skąd dochodził śpiew 
chazana. Kobiety dopasowywały swoje modlitwy do jego słów. Wspię-
łam się na ławkę, uniosłam się nieco na palcach i zauważyłam tatę 
otulonego tałesem i poruszającego ustami. Wyczerpani do ostatka 
przygotowywaliśmy się do zakończenia postu. I nadeszła godzina mo-
dlitwy neila, wytężyliśmy resztki sił i poszliśmy wysłuchać dźwięków 
szofaru, ostatnich kończących post Jom Kipur.

Każde święto, jego zwyczaje, wrażenia i wspomnienia, kształto-
wały rodzinę, tworzyły tradycję.

Tradycja świąt w żydowskim miasteczku stała się dziedzictwem 
budzącym drogie wspomnienia w pokoleniu, które porzuciło diasporę 

9 Kaparot – kapparot (hebr. pokuty) to obyczaj zarzynania koguta lub kury 
przed Jom Kipur, jako zastępstwo swojej pokuty za grzechy. Mięso takiej ofiary 
oddaje się ubogim. (przypis tłumacza).
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i zapuściło korzenie w nowej ojczyźnie. Te wspomnienia wyryły się  
w nowym życiu i posłużyły jako niewyczerpane źródło wiedzy o zbu-
rzonym miasteczku. Strażnicy tej tradycji zostali zgładzeni, ale ich 
dziedzictwo pozostało wieczną spuścizną wiecznego narodu.

Hadasa Chojn-Goldberg

WIZERUNEK MIASTECZKA
Abraham Szpira

Przed oczyma jawi mi się obraz miasteczka Suchowola: plac ryn-
kowy w samym środku z wybiegającymi zeń ulicami; Żydzi byli tu 
większością. Patrzę na ulicę Długą, na miasteczkowe zaułki, ogrody, 
pola i pastwiska szeroko rozpostarte, ciągnące się daleko po horyzont, 
na strumień na końcu miasteczka, płynący sobie spokojnie przez więk-
szość roku, a występujący z brzegów w czasie wiosennych roztopów 
między Purim a Pesach. Widzę młyn nad strumieniem. Miasteczko 
otaczają sosnowe lasy, przynoszące orzeźwienie w upalne dni lata nie 
tylko samej Suchowoli, ale także pobliskim miasteczkom.

Suchowola żyła tradycyjnym rytmem. Były tu bejt midrasze i mą- 
drzy uczeni, przepełnieni dobrocią, pobożnością oraz szlachetną 
skromnością. Było tu bogactwo dziedzictwa pokoleń. Była tu młodzież 
niespokojna i żywa, zrzeszająca się w swoich organizacjach, które  
wnosiły ducha nowości i aktywności do spokojnej i zachowawczej atmo-
sfery miasteczka. I wszystko to wpadło w pazury dzikiej bestii. Miastecz- 
ko zostało zgładzone przez drapieżnika i już się więcej nie odrodziło.

A dzisiaj w naszym domu mieszkają ludzie i zasiewają ogród wo- 
kół niego. Spuścizna naszej rodziny należy do obcych.

Z czasów, gdy nad wszystkim zawisła groźba, przypominam sobie 
w każdym szczególe, tych którzy byli bliscy i paląca nienawiść przenika 
moje wnętrzności w bezsilnym bólu, oplata mnie bezgłośnie, a płomień 
zemsty rozpala się we mnie. Jednak co komu po tych wzruszeniach. 
Przecież nie podniosą z grobów świętych męczenników, nie przywrócą 
ich siedzib. Jednak ja wierzę, że krew świętych i czystych męczenni- 
ków, zamordowanych z tak nieludzkim okrucieństwem zostanie kiedyś  
pomszczona.

WSPOMNIENIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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Na nas wychodźcach z miasteczka spoczywa zadanie wzniesienia 
kopca pamięci o nich, żeby tam pamięć nigdy nie została zatarta. Niech 
pokolenie odsłania ją pokoleniu. Przekażemy im opowieść o harmonii 
i pełni dawnego życia, o tradycji dziedzictwa pokoleń, która wyrażała 
się w każdym przejawie życia tak powszedniego jak odświętnego,  
o odczuwaniu neszama jetera dodatkowej duszy, otulającej każde mia- 
steczko w szabaty i święta, o wzniosłym spokoju, błogosławionej i raj-
skiej ciszy.

Ten obfity skarb życia naszych ojców przechowamy dla naszych 
synów, aby umieli uczcić pamięć o nich i uszanować ich praźródło.

Abraham Szpira

Plac rynkowy w centrum miasteczka

BĘDZIE WOŁAŁ KAMIEŃ ZE ŚCIANY
Gedaljahu Grymiczyński-Gled

 

I zdarzy się tak, że jutro twój syn spyta cię, jakie było to mia- 
steczko? A jeśli nie spyta, tylko będzie żartował z mieszkańców małych 
miasteczek, wówczas objaśnij mu, dziecku urodzonemu w Izraelu,  
jak żyło miasteczko bez budżetu i bez urzędników. Było to życie upo-
rządkowane: każdy głód zaspokajała kromka chleba, każdą nagość 
przykrywało odzienie. Życie bez zgiełku i wrzawy. Nie wygłaszano prze- 
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mówień, w prasie nie wychwalano i nie kadzono i nie pisano w książ-
kach. W Torze jest napisne: „Jeżeli twój brat zubożeje i nie będzie miał 
środków do życia, pomóż mu, aby mógł żyć przy tobie przynajmniej  
jak cudzoziemiec i osadnik”10. Torę czytano i stała się dla nich pra- 
wem, z dawien dawna, począwszy od pierwszych założycieli miastecz- 
ka, a skończwszy na ostatnich Żydach tu mieszkających, na długo 
przed suchowolskimi rabinami: dzielnym Danielem, reb Lejzerem i reb 
Awrahamcze.

W tamtych czasach, w piątek przed wieczorem, gdy nadchodził 
szabat, kobiety miotały się po miasteczku, od domu do domu, zbiera-
jąc chałki dla miejscowych biedaków. Dobroczynne niewiasty krążyły 
między małymi chatkami oblepionymi gliną i szybciutko niepostrze-
żenie podrzucały te chałki potrzebującym, jako dobry uczynek speł-
niony w sekrecie (matan be-seter). Czy Żyd w Suchowoli kiedykolwiek  
odmówi błogosławieństwo nad razowym chlebem z otrębami? Nigdy 
to się nie stanie, bo byłoby to znieważeniem szabatu (hilul szabat)! 
A jeśli ubogi gość zbliży się do miasteczka i przysiądzie sobie przy 
pierwszym domu, gospodyni domu przyjmie go z uprzejmością i po-
wie z uśmiechem: „Niech szanowny Żyd wejdzie!”. Zaraz też zacznie 
podawać na stół wszystko, co ma najlepsze.

Jak jakiś Żyd w miasteczku zubożał, sąsiedzi nie wahali się przyjść 
z pomocą. Znalazł się taki, który ładował na swoją furmankę trochę 
żyta, kartofli czy innej żywności, a kiedy się nieco ściemniło, podrzu- 
cał ładunek pod drzwi biedaka.

Bywało, że woźnica wyszedł pewnego ranka do stajni, aby nakar- 
mić konia, który jeszcze wczoraj był zdrowy i wesoły. Zamiast tego 
zastał konia leżącego bez życia. Wówczas miasteczko zadrżało, „na dole”  
i „na górze”. Ten nieszczęsny woźnica został bez kromki chleba! Za-
raz niewiasty zaczęły krążyć parami od domu do domu: „Dajcie coś 
miłosierni Żydzi, synowie miłosiernych, poratujcie rodzinę, zlitujcie 
się nad dziećmi”. I suchowolscy Żydzi chętnie nieśli pomoc. Ofiarowali 
woźnicy nowego konia i do domu nieszczęśnika powróciła radość.

Żyd w miasteczku wspaniale opiekował się córkami. Błyszczały  
jak gwiazdy na firmamencie. Miał jednak zmartwienie. Córki dojrzały  
do zamążpójścia, ale nie było narzeczonego. Zamartwiał się ojciec,  
matka nie mogła spać, płakała i wzdychała: Czy pojawi się ten prze-
znaczony, aby wziąć jedną z córek? I gdy się trafi dobry młodzieniec,  

10 Księga Kapłańska 25,35; przekład zaczerpnięty z: „Pismo Święte Starego  
i Nowego Testamentu”, wyd. Święty Paweł, s. 251.
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a nie starczy posagu. Od domu do domu podają sobie szeptem: „Wy-
bawcie Dom Izraela od hańby i wstydu”, „Hachnasat kala!”11. Nie 
minęło wiele czasu i stanęła chałupa, urządzono ślub jak należy ku 
radości całego miasteczka: Żyd wydał za mąż córkę! 

Biedak krążący od drzwi do drzwi, kiedy przyjdzie do miasteczka 
nie zazna głodu, broń Boże. Troszczy się o to reb Chackiel. Wyśle go 
do jednego z szanowanych gospodarzy z kwitkiem na wszystkie trzy 
posiłki i nie zdarzy się, że biedny wróci z niczym. W Suchowoli ludzie 
życzą sobie, „oby Najwyższy Pochwalony On zaprosił do mnie gościa  
na szabat” („Zoł ich azuj zicher zajn mit a oreach ojf szabos”).

Jak wiadomo w miasteczku nie było szpitala. W przypadku cho-
roby domownicy byli zamęczani podwójnym obowiązkiem: w dzień  
musieli pracować, a w nocy czuwać przy chorym. Wtedy z pomocą 
spieszyło bractwo dobroczynne „Linat Ha-Cedek”. Członkowie bractwa 
licznie przychodzili na nocne dyżury przy chorym, nie pobierając żad-
nego wynagrodzenia. Wypełniali w ten sposób polecenie Pana z Księgi 
Kapłańskiej: „pomóż mu, aby mógł żyć przy tobie”12.

Kiedy w sąsiednim miasteczku wybuchł pożar, szanowani i do-
stojni Żydzi przychodzili zbierać pieniądze dla pogorzelców. Przecież 
nie brakowało Żydów poręczających jeden za drugiego?

Taki był wizerunek miasteczka. Czy mój  
syn zrozumie moje serce i płaczliwe moje 
westchnienia nad zburzeniem Suchowoli?

*
Kilka lat po Zagładzie (Szoa), w wigilie  

Jom Kipur, o szarej godzinie zmierzchania, 
wokół Barg Bejt Midrasz, czyli bejt midra- 
szu „na górze” panuje cisza. Nie widać ani 
jednego Żyda, a wewnątrz nie ma wielkiego 
tłoku. Znikły też Zwoje Tory, wymalowane po 
obu stronach pulpitu chazana, kijor z przed- 
sionka także nie zachował się. Wokół tylko  
cisza i opuszczenie.

11 Hachnasat kala – wydawanie za mąż. W gminach żydowskich dziewczyny  
z ubogich rodzin albo sieroty wydawano za mąż, fundując im posag. Należało  
to do działalności dobroczynnej gminy. (Przypis tłumacza).
12 Księga Kapłańska 25,35; przekład zaczerpnięty z: „Pismo Święte Starego  
i Nowego Testamentu”, wyd. Święty Paweł, s. 251. (Przypis tłumacza).
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W oddali słychać głosy. To pijani goje sprzedali w mieście swoje 
towary i powracają do domów. Powoli ich głosy zamierają i znowu 
wszystko spowija cisza. Słońce zachodzi, dźwięki rozpraszają się. W tej 
godzinie można usłyszeć tylko głębokie westchnienia i stłumiony płacz. 
To płaczą kamienie ze ściany. Płaczą nad wygnaniem Bożej Obecności 
(Szechina), nad świętością, która znikła. I w tym płaczu zaczynają  
snuć wspomnienia.

„Pamiętam ja – mówi jeden – Mordechaja Josła, który rozpoczy-
nał modlitwę na Rosz Ha-Szana od Hineni (Oto jestem), a kiedy do-
szedł do „tig’ar be-satan” (I przeklniesz szatana), wzdychał: „Oj tate”.  
I jego modlitwa otwierała wszystkie bramy miłosierdzia”.

Odezwał się drugi kamień: „A reb Nisł? Najwybitniejszy z całego 
towarzystwa. Jego „milcz oskarżycielu” zatrzęsło kolumnami synagogi.  
A jakiż oskarżyciel może stanąć naprzeciw jego modlitwy i prośby? To  
był chazan, szalijach cibur, czyli wysłannik zgromadzenia!

Kamień rozpoczął opowieść, jednak nie o chazanach, nie o Strasz-
nych Dniach (Jamim Noraim), lecz o dzieciach, które gromadziły się 
z chorągiewkami na procesjach (hakafot) w Simchat Tora, z wielką 
wrzawą i dokazywaniem.

Na ściane zachodniej synagogi kamienie opowiadają chórem o na- 
szych matkach, które w języku jidysz (hebrajsko-niemieckim) wypra-
szały miłosierdzie dla siebie, dla swoich dzieci i mężów.

Nad aronem ha-kodesz słychać głos nigunu: „Przebacz Panie grzech  
tego ludu”. Przebacz temu ludowi? Komu? Temu którego już nie ma! 
Grzech tego ludu? Kto zgrzeszył? Oseski przy piersi? Niemowlęta,  
które nie odróżniały dobra od zła?

Jeśli zniknie miara miłosierdzia, ukaże się miara sądu, ale będzie  
to sąd sprawiedliwości! – Kto zgrzeszył? Oto w Twojej Torze przy- 
kazałeś: „Nie możecie zabijać tego samego dnia krowy lub owcy razem 
z jej małym”13. 

A matka zmęczona, przybita i niemowlę na jej rękach przybyli do  
bram piekła. A nazistowski morderca wyrwał niemowlę z jej ręki i za- 
bił na jej oczach, a matka widzi i sklepienie kruszy się od jej krzyków:  
„– A Ty spoglądałeś z wysokości i milczałeś? Nie przekląłeś słońca 
i nie zszedłeś do jaskini szatana, aby ją zniszczyć jak Sodomę! Komu 
przekazałeś nóż rzeźniczy, rzeźnikowi mego jedynego syna Icchaka, 
tym najemnikom? Czyż oni nie zawinili, nie zgrzeszyli, nie rabowali, 

13 Księga Kapłańska 22,28; przekład zaczerpnięty z: „Pismo Święte Starego  
i Nowego Testamentu”, wyd. Święty Paweł, s. 243. (Przypis tłumacza).
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nie mordowali? I oni bezczelnie przechadzają się zdrowi i cali. Żądam 
sprawiedliwego sądu. Niech będzie sprawiedliwy sąd!”

Koło Barg Bejt Midrasz o północy Jom Kipur panuje cisza. Nie 
ma starych Żydów, siedzących i odmawiających Psalmy przez całą noc. 
Jednak słychać głębokie westchnienia i stłumiony płacz. To płaczą ka-
mienie ze ściany, płaczą głosem wiatru, głosem głuchym i upartym, który  
woła: żądamy sprawiedliwego sądu, niech będzie sprawiedliwy sąd!

Gedaljahu Grimiczeński-Gled
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OSOBISTOŚCI I WIZERUNKI

REB ZALMAN JAFO
Abraham Chefec

Dziesiątki suchowolskich Żydów towarzyszyło w ostatniej drodze 
reb Zalmanowi synowi reb Eliezera Jafo, który zmarł w Tel Awiwie  
6 tewet 714 r. (12 grudnia 1953 r.).

Dla suchowolskich Żydów był reb Zalman Jafo najważniejszą oso- 
bistością i przywódcą. Nie wiadomo w jaki sposób został wybrany lub  
mianowany do pełnienia tej roli, ale wszyscy wiedzieli, że przez dwa-
dzieścia pięć lat był głową żydowskiej gminy. Reprezentował Żydów 
wobec władz państwowych: rosyjskich, niemieckich i polskich, tak  
w czasie wojny jak i w latach pokoju, prowadząc w ich imieniu nego- 
cjacje. Nawiązywał kontakty z urzędnikami miejscowymi i z instytucji  
centralnych, z radnymi magistratu, duchowieństwem, funkcjonariu-
szami wojskowymi. Słowem kontaktował się z każdym, kto miał siłę  
i władzę. Zalman Jafo ujmował się za krzywdami Żydów Suchowoli  
i próbował łagodzić nakładane na nich restrykcje. Obstawał przy ich 
prawach i toczył wojnę w ich obronie. Przy tym wszystkim kładł podwa-
liny organizacji społecznej, jako jeden z założycieli szkoły hebrajskiej, 
rozjemca w wewnętrznych sporach i konfliktach. Kształtował wizerunek 
społeczeństwa miasteczkowego w wielu aspektach.

Jego prawość, ostrość umysłu, umiejętność nawiązywania kontaktu  
z ludźmi, biegłość w skomplikowanych problemach osiedla żydow- 
skiego w Europie Wschodniej, umiał podtrzymywać dobre stosunki 
z obcymi i z Żydami. Wszystko to uzdalniało go i predestynowało do 
wypełniania ważnych funkcji w żydowskim miasteczku.

Pomimo że całe życie spędził w Diasporze, w małym miasteczku, 
nie zamykał się w zaściankowości, nie pogrążał się w małości, ale po-
trafił pozostać człowiekiem wielkiego świata.

Pod wieloma aspektami reb Zalman wyprzedzał i przewyższał 
mieszkańców miasteczka. Większość swego czasu poświęcał sprawom 
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społecznym. Zaniedbywał swoje interesy, ponieważ widział z całą ja-
snością postępującą degradację miasteczka, brak szans mieszkańców 
na wypłynięcie na szerokie wody, na wzmocnienie się i okrzepnięcie  
z powodu postawy ich samych, a także ze względu na niebezpieczeń-
stwa czyhające na miejscowych Żydów z racji sąsiedztwa między gojami  
i zależności od ich łaski.

Jeszcze w końcu XIX w. członkowie jego rodziny zaczęli opuszczać 
miasteczko i wędrować za morze do Ameryki i Ziemi Izraela. On sam  
rozpoczął przygotowania do wyjazdu już w środku pierwszej wojny świa- 
towej. Rewolucja i wojna, liczne problemy żydowskiego społeczeństwa, 
jakie pojawiły się wraz z organizowaniem Państwa Polskiego, człon-
kostwo w radzie miasta i zakładanie miejscowej szkoły hebrajskiej –  
wszystkie te sprawy zatrzymały na kilka lat podróż reb Zalmana.  
Jednak w 1926 r. zakończył wszystkie przygotowania do aliji.

Kilka tygodni przed jego aliją do Ziemi Izraela w miasteczku wy-
buchł pożar, który do cna strawił w ogniu dziesiątki żydowskich domów 
wraz z całym majątkiem ruchomym, towarem i książkami. Spłonął 
także dom Zalmana Jafo z setkami ksiąg i całym dobytkiem. Dla niego 
był to widomy znak, jaki los czeka miasteczko i jaka będzie przyszłość 
jego samego. Wydawało się, że wraz z domem w Suchowoli, spopie- 
liło się także szczęście reb Zalmana. 

Zalman Jafo żył w Ziemi Izraela dwadzieścia siedem lat. A ileż  
bólu, smutku, trudności i klęsk towarzyszyło mu w ostatnich latach życia.

Z początku próbował spełnić marzenie swojej młodości: nabył sobie  
gospodarstwo rolne w Bnej-Barak. Był to sad i obora. Znowu rozpaliła 
się w nim pasja społecznika i wszedł w skład pierwszego w Bnej-Barak  
komitetu drogowego. Zadaniem komitetu były starania o zbudowanie 
pierwszej szosy. Jednak nie mógł znaleźć wspólnego języka z miesz-
kańcami tej osady. Zrezygnował ze stanowiska i więcej już nie powrócił  
do działalności społecznej. Niedługo potem wyprowadził się i zamiesz-
kał w Tel-Awiwie.

Każdy, kto miał do czynienia z reb Zalmanem Jafo, widział w nim 
przymioty prawości, mądrości, gotowość przyjścia z bezinteresowną 
pomocą. Jednak należy wyróżnić jeszcze dwie rzeczy, które robiły szcze-
gólne wrażenie na ludziach, stykających się z nim w ostatnich latach 
jego życia. 

Po pierwsze: „złote ręce” – pomimo, że nigdy nie był robotnikiem 
czy rzemieślnikiem, umiał wykonać każde rzemiosło i każdą pracę, 
każdy remont i każdą naprawę.
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Po drugie: jego troska o Żydostwo w peł-
nym znaczeniu tego słowa.

Reb Zalman Jafo nie zważał przesadnie 
na zewnętrzną formę wypowiedzi, ale na jej  
sens. Najważniejsza była treść słów, ich wew- 
nętrzna istota oraz prawdziwość. On znał  
i rozumiał żydowską tożsamość mieszkańców  
małych miasteczek wschodniej Europy, na  
którą składały się: religia, tradycja, poczucie  
narodowej wspólnoty, mentalność, sposób  
myślenia, obyczaje. I wydaje się, że w głębi  
duszy, w bystrej obserwacji i przenikliwej  
analizie rzeczywistości w Ziemi Izraela i świa- 
towego Żydostwa, jego serce trapiło się  
i drżało: czy będzie kontynuacja, czy będzie miało przyszłość to Ży- 
dostwo, zamykające w sobie całe życie i istnienie tysięcy lat?

Abraham Chefec

***
Josef Caban

Reb Zalman Jafo, błogosławionej pamięci, był szanowany i kocha- 
ny przez wszystkich żydowskich mieszkańców miasteczka. Szanowano 
i kochano go za przymioty, charakter i wiedzę. Widziano w nim talmu- 
dycznego mędrca, sztadlana, kupca, rzemieślnika, prawego przedsię- 
biorcę i działacza. To były cechy stanowiące podstawę dumy miasta.

Reb Zalman całe życie zajmował się działalnością dobroczynną 
otwarcie i w ukryciu. Zwracał się do niego każdy potrzebujący tak  
z miasta jak i z zewnątrz. Adres domu reb Zalmana dla każdego węd-
rownego biedaka oznaczał miejsce, gdzie można otrzymać pomoc.

W mieście było wielu takich, którzy mieli w sobie głęboko wyryte 
cechy ludzi „synów miłosiernych”. Braterski stosunek okazywano szcze- 
gólnie wobec licznych uchodźców, jacy napłynęli do Suchowoli z oko-
licznych miasteczek w czasie pierwszej wojny światowej. Z pomocą 
uchodźcom pospieszyli wszyscy mieszkańcy miasteczka. Cała Sucho- 

Reb Zalman Jafo
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wola była jedną rodziną i jak w każdej rodzinie zdarzały się czasami 
także tarcia.

Podobnie jak reb Zalman, większość miasteczkowych Żydów, oprócz  
tego, że pochłaniały ich zajęcia w handlu i rzemiośle, miało wyznaczo- 
ny czas na studiowanie Tory i na czytanie, czy to w synagodze, czy to  
w młodzieżowych klubach. Oni byli żądni wiedzy, spragnieni lektur  
i słuchania wykładów.

Kupiec reb Zalman kierował się przyzwoitością i prawością serca 
we wszystkich swoich interesach nie tylko wobec Żydów, ale także 
w stosunkach z gojami. Kupujący wiedzieli, że w obróbce i handlu 
skórami, gdzie istniały spore możliwości oszustwa i krętactwa, u reb 
Zalmana dostaną solidny i dobry towar.

Reb Zalman – z zawodu garbarz, wykonywał swoje rzemiosło uczci-
wie. Spod jego ręki wychodziły wytwory godne pochwały. Podobnie  
jak reb Zalman, postępowali inni kupcy, dotrzymując umowy jako  
ludzie poważni. Czasami włościanin ronił łzy, że zgubił sumę pieniędzy,  
jednak w duszy tliła się mu nadzieja, że jeśli Żyd znajdzie te pieniądze, 
z pewnością wypełni przykazanie „zwrotu zguby”, nakazane w Biblii  
i Talmudzie14. I każdy rzemieślnik w miasteczku starał się wykonywać 
swoją pracę sprawiedliwie i uczciwie, a wieść o ich wytworach rozcho- 
dziła się daleko. Wszyscy wiedzieli, że tokarze, stolarze, krawcy, szewcy 
z Suchowoli są mistrzami w swoim rzemiośle. Włościanie zapraszali 
ich do siebie na najbardziej odległe wioski. Suchowolscy rzemieślnicy 
zajmując się swoją pracą nie zaniedbywali przy tym studiowania Tory. 
Między modlitwą popołudniową (mincha), a wieczorną (maariw), mimo  
utrudzenia spieszyli do synagogi, aby słuchać nauki na temat frag-
mentu Tory, przeznaczonego na dany tydzień (paraszat ha-szawua15) 
albo komentarzy talmudycznych („Ajn Jaakow”). Wielu wychowywało 
swoich synów w duchu syjonistyczno-chalucowym.

Jako działacz społeczny był reb Zalman zaangażowany we wszyst- 
kich dziedzinach życia miasteczka. Zwracał się z petycjami do za- 
rządcy miasteczka, czyli „prystawa”, albo do urzędników w powiatowej  
Sokółce. Reb Zalmanowi zawsze udawało się załatwić różne sprawy  
społeczne i cieszył się zaufaniem także w kręgach władzy. A wszystkie 

14 Jedno z 613 nakazów i zakazów nazwane: „haszawat aweda”, mające źródło 
w Torze i Talmudzie. Każdy kto znalazł jakąś zgubioną rzecz, ma obowiązek 
zwrotu jej właścicielowi. (Przypis tłumacza).
15 Paraszat ha-szawua – fragment Tory przeznaczony do publicznego czytania 
na bimie w danym tygodniu. (Przypis tłumacza).
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zabiegi i starania wykonywał całkowicie bezinteresowne, bez jakiejkol- 
wiek zapłaty.

W Suchowoli nie było banku ani instytucji udzielającej kredytu. 
Reb Zalman służył więc jako bankier. Mieszkańcy miasteczka, którzy  
zaoszczędzili nieco pieniędzy, będących zapłatą za ich ciężką pracę, 
przeznaczali je na posagi dla córek, dobudowę izby w nędznej chału- 
pie czy też na wykup syna ze służby wojskowej. Wiedzieli, że najbez-
pieczniejsze miejsce przechowywania oszczędności znajduje się u reb 
Zalmana.

Podobnie jak reb Zalman inni Żydzi w miasteczku także umieli 
wypełniać przykazanie świadczenia dobroczynności w każdym czasie 
biedy i udręki.

Prostota życia reb Zalmana stanowiła wzór dla mieszkańców mia- 
steczka. Wszyscy byli prostymi kupcami w skromnych domach. Wszyst-
ko czego mieli dokonać w handlu i zakupie lub w rzemiośle robili  
w prostocie i skromności.

Żydzi Suchowoli należeli do średniozamożnych właścicieli domów.  
Nie odznaczali się wybitnym bogactwem ani nadmiernym ustosunko- 
waniem w świecie żydowskim. Rzemieślnicy i różni specjaliści nie  
stali na niższej pozycji społecznej niż właściciele domów.

Reb Zalman był obrazem ojca dla wszystkich dobrych ludzi w na-
szym miasteczku, którzy nie zdołali dołączyć do nas i zostali zgładzeni 
przez nazistów.

Josef Caban

***
M.Bury

Nasze miasteczko nie miało dużej liczby mieszkańców. Nie obfito- 
wało w towary i różne bogactwa, jak inne gminy żydowskie w Polsce. 
Ale za to szczyciło się ludźmi, rabinami i osobistościami, jakie z niego 
wyszły. 

Nad mieszkańcami Suchowoli była rozciągnięta nić braterstwa  
i przyjaźni.
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Wśród wyrazistych osobistości, których mądrość i wiedza zawsze 
wprawiały w podziw, wyróżniał się reb Zalman Jafo, człowiek czy- 
nu, siły i poczucia odpowiedzialności społecznej, które towarzyszyły  
wszystkim jego poczynaniom. Suchowolscy Żydzi nadali mu przezwi- 
sko „Mędrzec” (Chacham), które mówiło samo za siebie. Jego dom 
stał otworem dla każdego proszącego o radę, pytającego o kierunek  
i przewodnictwo.

We wszystkich wcieleniach władzy w miasteczku: w czasach cara, 
okupacji niemieckiej i za władzy Polaków, reb Zalman stawał przed 
urzędnikami i siłą swego wpływu potrafił oddalić każdą restrykcję 
groźnych rządów.

W naszym miasteczku było jeszcze więcej ludzi o szlachetnej  
duszy, jak: Kopel Magid, głuchy Hilel (Der Tojber) i inni.

Ich szlachetność, sposób postępowania i obyczaje wpłynęły na ich  
synów, którzy podążali za nimi i tworzyli w miasteczku atmosferę bra-
terstwa, tę właśnie szczególną „atmosferę z Suchowoli”, jaka znalazła 
wyraz w przeżyciach bejt midraszu czy we wspomnieniach z chederu, 
szkoły, biblioteki, teatru w piwnicy piwiarni Tuwji Chackesa oraz we 
wspomnieniach z dni targowych i jarmarków.

W godzinie utrapienia suchowolscy Żydzi jednoczyli się, aby zna-
leźć wyjście i rozwiązanie skomplikowanych problemów. I w każdym 
miejscu, go którego przybywają w swoich tułaczkach, niosą ze sobą 
dziedzictwo ojców swego miasteczka. Dziedzictwo, które stało się świat-
łem dla ich nóg w całym życiu.

M.Bury

 
ICCHAK PRYBULSKI
Chana Sztajberg-Prybulski

Nie miałam szczęścia poznać swego ojca. Umarł, kiedy byłam jesz- 
cze malutka. W pamięci pozostało mi dzieciństwo bez ojca i bez jego 
miłości. Kiedy dorosłam, znalazłam w domu pamiątki po nim. Ojciec 
mój był nauczycielem wiary, uczonym talmudystą, człowiekiem wy-
kształconym także w naukach świeckich oraz pisarzem. Po jego śmierci 
pozostały w domu książki religijne i świeckie w języku hebrajskim, 
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jidysz, a także w językach obcych. Pozosta-
ły listy, rękopisy spisane literami tatusia 
pięknymi niczym perełki. Nie znalazł się  
dobroczyńca, który wydałby drukiem owoce  
jego pióra. Kiedy razem z całym Domem  
Izraela zburzony został nasz dom, przepadło  
także dziedzictwo duchowe mojego ojca.

Postać ojca żyje w mojej wyobraźni  
dzięki opowiadaniom mamy i lekturze ksią- 
żek Pereca Hirszbejna, w których zamieścił  
informacje o nim16. 

Już we wczesnej młodości zasłynął  
z pilności i znakomitej erudycji. Jego oj- 
ciec, a mój dziadek rabin reb Sendler,  
pokładał w swoim synu wielkie nadzieje 
i spodziewał się, że odziedziczy po nim  
fotel rabinacki w Orli. Jednak był to czas  
żydowskiego oświecenia, czyli haskala, 
i nagle nastąpił zwrot w jego życiu, prze- 
łomowy i porażający. Życie to stało się  
pełne sprzeczności: za dnia pływał w mo- 
rzu Talmudu, a nocami czytał „Haasif”  
(„Zbiory plonów”) Nachuma Sokołowa, 
poezję Jehudy Lejba Gordona, utwory 
Smoleńskina, Heinego i innych.

„Wprawdzie z domu rabina dochodził  
jeszcze głos talmudysty, ale głowa Icchaka  
była całkowicie zaprzątnięta innym świa- 
tem. Orlańskie matrony jeszcze zachwycały  
się, słysząc jego piękny głos, ale starzy Żydzi wyczuwali w nim zmianę 
i obgadywali go za plecami. Jednak obstawali przy nim, ponieważ 
był synem rabina i odziedziczył po nim gorliwość i przywileje swoich 
przodków”.

Tak pisał o nim P. Hirszbejn, syn Lipy młynarza z Kleszczel, który 
w tamtych czasach przychodził do bejt midraszu w miasteczku Orla. 
Nigun Gemary zbliżył do siebie tych dwóch talmudystów. Stali się 
braćmi według serca i duszy do końca życia.

16 „Majne Kinder-Jorn” („Moje dziecięce lata”), Warszawa 1932; „In gang fun 
leben” („W nurcie życia”), New York 1948 . (Przypis wydawcy na s. 192)

Icchak Prybulski

Jehudit Prybulska
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Mój ojciec zbliżył Pereca do haskali, a kiedy zrobiło się im za cia- 
sno, obaj opuścili Orlę.

W dążeniu do zdobywania wiedzy i wykształcenia ogólnego tata 
wędrował z miejsca na miejsce. Za nim podążał także Perec. Droga do 
wykształcenia wcale nie należała do łatwych. Bywało, że w serce zakra- 
dały mu się wątpliwości i myślał o rabinacie i o haskali równocześnie. 
Na jednym z przystanków swojej wędrówki, w Kuźnicy koło Grodna, 
ojciec mój zachorował na tyfus. Kiedy podniósł się z tej ciężkiej choro-
by, zaproponowano mu zaręczyny z Suchowoli. To mu się spodobało. 
Ustatkował się z żoną i odnalazł spokój. Jednakże odpoczynek nie był 
mu pisany. Nie osiągnął zadowolenia i nie wyszedł na tym dobrze. 
Zrywając z bejt midraszem, znalazł się jedynie w połowie drogi. Mama 
moja rozumiała go i zachęcała, żeby pojechał do Wilna i uzupełnił  
swoje studia, podczas gdy ona zajmie się utrzymaniem rodziny.

Tata pojechał do Wilna razem z Perecem. Obaj razem studiowali  
i razem cierpieli głód. Nie upłynęło dużo czasu, a dały znać o sobie 
ciężkie warunki, głód i zimno. W rezultacie mój tata, osłabiony fizycz- 
nie, upadł na łoże i nie miał siły ciągnąć dalej studiów ani podążać  
dalej nową drogą. Zgnębiony na duchu opuścił Wilno, do którego tak  
usilnie dążył, pragnąc wiedzy. Powrócił do Suchowoli i zajął się na-
uczaniem języka hebrajskiego i „uczynił z nauki łopatę do kopania”17. 
Otworzył reformowany cheder (cheder metukan). Nauczanie hebraj-
skiego po hebrajsku było nowością w miasteczku i uczniowie uwielbiali 
swego nauczyciela.

Tata nie zadowolił się życiem w opłotkach miasteczka. Był człowie- 
kiem wysokich lotów. Jednak los obszedł się z nim okrutnie. Zdrowie  
rozchwiało się, osłabło serce. Mimo tego dalej uczył swoich podopiecz- 
nych resztkami sił.

W tym czasie zaczął pisać krótkie wiersze, dramaty i felietony. Była 
w nich mądrość i humor. Pisał w języku jidysz, pomimo swej wielkiej 
biegłości w hebrajskim.

Z Perecem Hirszbejnem pozostał w duchowej łączności pomimo 
odległości, jaka ich dzieliła. Kilka razy Perec odwiedzał go w Suchowoli  
i każda wizyta była dla taty przeżyciem. Opowiadał przyjacielowi o swo-

17 Sentencje Praojców 4,5 – cytat został użyty jako zaprzeczenie sentencji ra-
biego Cadoka: „Nie czyń z nauki korony, aby się wywyższać nią, ani też łopaty 
do kopania”. Przekład zaczerpnięty z „Modły Izraelitów”, dr Salomon Spitzer, 
Kraków, przedruk offsetowy, wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1991, s. 361. (Przypis tłumacza).
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im wielkim brzemieniu w miasteczku i interesował się tym, co dzieje 
się w świecie literackim. Reagował żywo na wszystkie wydarzenia  
w literaturze hebrajskiej i jidysz zarazem, pomimo że upodobał sobie 
szczególnie twórczość w języku jidysz. Z wielką ciekawością słuchał 
wiadomości o tym, co działo się w dwóch ośrodkach literackich: Wil- 
nie i Warszawie.

W 1905 r. tata napisał krótką sztukę pt. „Kinder” (Dzieci), której 
wydanie drukiem zdążył jeszcze zobaczyć w czasopiśmie „Roman-Caj-
tung” w Warszawie w 1908 r. na jakiś czas przed swoją śmiercią. Miał 
jeszcze plany literackie, ale było mu przeznaczone krótkie życie. Czas 
naglił, bo zdarzały się często ataki serca. Pisał wtedy dużo do Pereca  
i Dinzona. Listy te przepełniał smutek i ból, a naturalny humor gdzieś 
uleciał. Była w nich aluzja do błota (blates) w miasteczku i w sercu, 
na które nie ma lekarstwa. Był przykuty do łoża boleści, oderwany od 
ośrodków literackich, przedmiotów wszystkich swoich zainteresowań.

Ostatnimi siłami, w dniach między atakami serca, nie przestawał 
pisać. „Chciał nadrobić spóźniony czas, ponieważ pomimo zbliżenia  
się do haskali w tak młodym wieku, czuł siłę do samodzielnego two-
rzenia, chociaż miał rozerwane atakami serce i spętane ręce”. – Pisał 
Perec Hirszbejn o jego ostatnich dniach.

Nawet kiedy życie w nim już dogasało, tliła się nadzieja, że zdoła 
przezwyciężyć chorobę. Tata przeżywał cierpienia i rozczarowania.  
A jego smutek i ból powiększył się, gdy Perec Hirszbejn pożegnał go  
i udał się hen w daleki świat, w drogę, którą tata mu pokazał, podczas  
gdy on sam leżał złożony chorobą i nie miał się już z niej podnieść.

W książce „W kręgu życia” Perec napisał: „Gdyby Icchak Prybulski 
nie umarł tak młodo, z pewnością zaliczałby się teraz do rodziny uta-
lentowanych pisarzy”.

Tata umarł w 1908 r., pozostawiając młodą wdowę Jehudit i czworo  
sierot. Wszyscy postępowi suchowolscy Żydzi pospieszyli odprawiać 
żałobę po człowieku, który był dla nich symbolem postępu i światła. 
Jego uczniowie i wielbiciele w Ziemi Izraela i w Diasporze honorowali  
i czcili jego imię.

Chana Sztajberg-Prybulski
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 MOSZE KAC
Ch.Sz.

Mosze Kac urodził się na południu Rosji. Tam otrzymał średnie 
wykształcenie. Wzrastał i wychowywał się w obcej kulturze. Kiedy był 
jeszcze studentem uniwersytetu, wybuchła wojna światowa i nauka 
została przerwana. Porzucił więc ten daleki kraj i zatrzymał się w Su-
chowoli, ponieważ jego matka Chajka Safirsztajn miała krewnych w na-
szym miasteczku (Dwora Eli-Moszkes Sztil).

W Suchowoli Kac „uczynił ze swojej nauki łopatę do kopania”18  
i zaczął upowszechniać język i literaturę rosyjską wśród miejscowych 
dziewcząt i utrzymywać się z prywatnych lekcji.

Mosze Kac w gronie swoich uczennic

18 Sentencje Praojców 4,5; cytat został użyty jako zaprzeczenie sentencji rabiego 
Cadoka: „Nie czyń z nauki korony, aby się wywyższać nią, ani też łopaty do 
kopania”. Przekład zaczerpnięty z „Modły Izraelitów”, dr Salomon Spitzer, 
Kraków, przedruk offsetowy, wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1991, s. 361. (Przypis tłumacza).
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Dziesiątki lat jakie upłynęły od tamtych czasów nie zdołały zatrzeć 
jego wizerunku: wysokie czoło, szlachetne rysy i bladość twarzy. Od  
rana do wieczora był młodym studentem, zanurzającym mózgi swoich  
uczennic w bogactwach rosyjskiego języka. W przerwach pomiędzy lek- 
cjami widziano go na ulicy, jak szedł szybkim nerwowym krokiem, trzy- 
mając w ręku niebieską czapkę, pamiątkę po studiach na uniwersytecie.

Z początku nie miał wspólnego języka z mieszkańcami miasteczka. 
Pomimo że był synem rabina, obce mu były miejscowe obyczaje i spo- 
sób zachowania. Przyjechał tu przecież z wielkiego i obcego świata. 
Z czasem zbliżył się do kręgu „Bundu” i stał się ich teoretykiem. 
Uczestniczył także w wykładach i odczytach, urządzanych w bibliotece,  
w domu Gufersztajna.

Kiedy miasteczko stało się dla niego za ciasne, przeżył kryzys 
duchowy i w rezultacie opuścił Suchowolę, udając się na Litwę.

Nie wiadomo z jakich przyczyn w 1921 r. przerwało się młode  
i tragiczne życie Kaca. Byliśmy wstrząśnięci do głębi, kiedy dotarło do 
nas zdjęcie naszego nauczyciela na łożu śmierci.

Według informacji Kac stanął na czele ruchu lewicowego w Kow- 
nie. Jego współtowarzysze podążali za nim w ostatniej drodze i oddali 
mu wielkie honory, a także wykonali fotografię Kaca na łożu śmierci.

Był sobie kiedyś młody student, nieszczęsny marzyciel, mający 
wielkie cele.

Ch.Sz. 

CHAIM SZNEJDROWSKI
Maszka Sznejderowski – Jeruszalmi

Moja rodzina spokojna i skromna nie zajmowała w miasteczku 
szczególnego miejsca. Jej członkowie byli ludźmi ciężkiej pracy: cisi, 
skromni i trzymający się na uboczu.

Mój ojciec Zejdka, błogosławionej pamięci, jako krawiec z trudem 
zarabiał na chleb dla sześciorga dzieci, którymi były: Chaim, Chana, 
Meir, Berl, Zełda i Mutka. Moja matka Bejla, niewiasta droga i kochana, 
oddana dzieciom, dźwigała wszystkie ciężary utrzymania i niedostatku.

Mój najstarszy brat Chaim wykształcił zastępy uczniów, którzy 
świadczą o jego poświęceniu się powołaniu nauczyciela. Żyją razem  
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z nami ci, którzy przechowują drogie  
wspomnienia, jakie po nim pozostały. Był  
on dla swoich uczniów podstawą, na któ- 
rej zbudowali drogę ku przyszłości. Z od- 
daniem opiekował się nimi i wpajał małym  
dzieciom język hebrajski, aż stał się dla 
nich językiem rodzimym.

Długi czas nosił w sercu posłannictwo  
i pragnienie bycia nauczycielem w Izraelu.  
Jednak nie nadeszła jego godzina i nie  
zdołał zgromadzić środków pieniężnych.  
Borykał się z wieloma trudnościami, chcąc  
wyprostować ścieżkę do zdobycia wykształ- 
cenia. Początkiem studiów była jesziwa.  
Życie wszystkich studentów jesziwy w tam- 
tych czasach było trudne do zniesienia: sto- 
łowanie się w trybie „jamim” po różnych  
domach, zdanie na łaskę gabajów i właści- 

cieli domów oraz różnego rodzaju doradców. Brzemię na obczyźnie  
pozostawiło głęboką rysę w jego sercu, dlatego stał się milczkiem.  
Czasami, kiedy zawitał do domu, wymykało mu się kilka słów o swo- 
jej sytuacji w miejscu studiów, ale natychmiast milknął. Pragnienie  
wiedzy pomagało mu znosić wszystkie niedogodności i niedostatek.  
Dążył uparcie i zbliżał się do celu, jakim było zdobycie żydowskiego 
wykształcenia i wpajanie Tory swoim uczniom.

Po ukończeniu studiów wrócił do miasteczka uwieńczony jeszcze 
większą predyspozycją do nauczania. Próbował swoich sił w udzielaniu 
prywatnych lekcji, a nawet jako nauczyciel w szkole. Zaliczał się do 
pierwszych nauczycieli, którzy położyli podwaliny pod uruchomieniem  
powszechnej szkoły hebrajskiej w naszym miasteczku. Uczył w tej 
szkole przez dziesiątki lat, dbał o nią i dostąpił oglądania jej wspania-
łych osiągnięć. Wzrastał razem z tą placówką, będącą ośrodkiem życia  
duchowego w małym miasteczku. Dniem i nocą troską jego było ulep-
szanie szkoły.

Uczestniczył także w życiu społecznym miasteczka: działał aktyw- 
nie w związku Cejrej Cijon, udzielał się na rzecz biblioteki i innych  
instytucji i placówek. Wszyscy szanowali go jako człowieka towarzy- 
skiego, przyjaznego, prawego i nauczyciela z powołania.

Nauczyciel  
Chaim Sznejderowski
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Z całej duszy pragnął wyemigrować na stałe do Ziemi Izraela, ale 
nie udało mu się zrealizować tego marzenia. Podzielił los wszystkich 
Żydów miasteczka. Został zgładzony razem z nimi i całą swoją rodziną.

Maszka Sznejderowski-Jeruszalmi

BASZKA SZEFLER-GALANTY
Ch. Sz.

Była jedną z najwspanialszych postaci  
w naszym miasteczku. Niewiasta skromna  
i prostolinijna, jaśniała jako symbol do- 
broci i prawości. Podobnie jak jej ojciec  
reb Zalman, Baszka Szefler była zadowo- 
lona ze swego losu i nigdy nie narzekała  
na troski związane z utrzymaniem domu.  
Mimo, że sama cierpiała niedostatek, umiała  
angażować się w działalność dobroczynną,  
aby w ten sposób znajdować zachętę i siłę  
w znoszeniu ciężarów własnego życia.

Baszka działała na rzecz w biblioteki  
i cieszyła się każdą nabytą książką. Także  
w bractwie dobroczynnym „Linat ha-cedek”  
odznaczała się bezinteresownym świad- 
czeniem miłosierdzia i dobroci. Publiczne  
stanowisko w miasteczku było w jej oczach  
świętością. Była pierwszą recytatorką w gru- 
pach. Upowszechniała najlepszą literaturę jidysz i zaszczepiała w ser- 
cach wielu czytelników szacunek do książki. I nie wypuszczała książki  
z ręki. Zawsze miała otwartą, nawet w sklepie, czekając na klienta,  
który może przyjdzie i coś u niej kupi. Także kiedy zajęta była pracami  
domowymi, wzrok jej śledził zadrukowane stronice. Czytała nocami  
aż do bladego świtu.

Książka i praca społeczna – to był jej świat. Jednocześnie poświęcała  
czas i siły teatrowi amatorskiemu. Była inicjatorką każdego przedsta- 
wienia, wybierała sztuki, aktorów, rozdzielała role i także znakomicie  

Baszka Szefler-Galanty
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podpowiadała. Zawsze siedziała skulona i szeptała aktorom ich role.  
Robiła bardzo wiele, aby nasze przedstawienia zostały zwieńczone po- 
wodzeniem. Była ich ożywczym duchem.

Ch. Sz.

 
REB SZMUEL I REB ISER

Szlomo Berelkowski

Reb Szmuel Kulies (czyli Szmuel Landau, zięć reb Mosze Putiela) 
był człowiekiem niezwykle inteligentnym, jakich niewielu znalazłoby się 
w naszej okolicy. Nazywano go Szmuel Kulies (Kulas?), ponieważ był 
chromy i chodził o kulach. Utrzymywał się z handlu drewnem. Skupował 
kawałki lasu od jednego z okolicznych dziedziców. Obrabiał, sortował 
drewno i następie sprzedawał. Pożyczał także pieniądze okolicznym 
chłopom. Zarabiał sporo i zaliczał się do miasteczkowych bogaczy. 
Należał do tutejszej elity. Reb Szmuel był bystrym człowiekiem, miał 
przenikliwe spojrzenie i nigdy nie zastanawiał się długo, jak i co komu 
odpowiedzieć. Zawsze miał gotową odpowiedź, szybką i trafną. Pew-
nego razu zwrócił się do niego jeden z mieszkańców miasteczka z pro-
śbą o przysługę, on natychmiast odpowiedział:
– Chciałbyś, abym wyświadczył ci dobro? Owszem mój synu. Tylko 
mi powiedz z góry, jakim złem mi odpłacisz, żebym wiedział jak się  
go ustrzec.

Reb Szmuel nie zrobił żadnego interesu, jeżeli nie był przekonany, 
że będzie to opłacalne i przyniesie pewny zysk. Lubił przechadzać się  
po żelaznym moście (ojf a ajzernem brik). Zdarzyło się kiedyś, że je-
den z kawałków zakupionego lasu nie przyniósł dochodu tylko stratę.  
Kiedy go pytali:
– Czy to możliwe, reb Szmuel? Pan taki bystry, sprytny i oblatany 
kupiec, ostrożny w działaniu? Co pan widziałeś w tym bezsensie?
– Złapano mnie w lesie do tej roboty. – Odparł natychmiast reb Szmuel.

Mówiono o nim, że nie ma otwartej dłoni. W pieniężnych intere-
sach nie lubił rozrzutności i umiał pilnować swego zarobku. Reb Szmuel 
wiedział, co sądzą o nim ludzie i objaśniał:
– Mówicie, że jestem skąpcem, więc zobaczcie. Oto zbliża się i przy-
chodzi święto Pesach, a przecież nie brakuje w naszym miastecz-
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ku potrzebujących Żydów. I oto po modlitwie wieczornej „maariw” 
pojawiają się w moim domu dwaj szanowani obywatele miasteczka,  
w odświętnych szabatowych ubraniach. Pięknie się witają, przysiadają 
i rozmawiają o tym i o tamtym, o polityce i o tym co wydarzyło się  
w miasteczku. Rozmawiają o kimś, kto wydał za mąż córkę lub ożenił 
syna. W końcu dochodzą do sedna sprawy, którą jest „kimcha de-
fischa” (mąka na Pesach), czyli zbiórka pieniędzy i żywności na rzecz 
ubogich przed świętem Pesach. W zasadzie to znam cel pojawienia się  
u mnie dwóch szanowanych obywateli, którzy zjawili się zaraz po 
moim powrocie do domu. Otwieram szufladę komody i wyciągam trzy 
ruble z mego zawiniętego w ręcznik portfela. Kiedy trzymam jeszcze 
portfel w ręku, tamci dwaj zaczynają narzekać: „W tym roku są liczni 
potrzebujący, reb Szmuel, więcej niż w innych latach i trzeba dać im 
mało z małego”. Ja waham się i dodaję jeszcze jednego rubla. Obaj 
szanowani obywatele opuszczają mój dom z błogosławieństwami: oby 
Bóg oddał mi w dwójnasób, żebym doświadczył w przyszłym roku 
wszystkiego co najlepsze itp. Odchodząc mówi jeden do drugiego: „Co 
powiesz o Szmuelu Kuliesie? Nigdy nie wpadło mi do głowy wyciągnąć 
od niego cztery ruble. Istotnie, żydowska dusza”.
– A oto – mówi reb Szmuel – ci dwaj wchodzą do domu mojego 
sąsiada z naprzeciwka. To reb Nisł Joszes, znany z dobroczynności, 
szczodrego serca i rąk otwartych dla każdego proszącego. U reb Nisana 
nie potrzeba żadnych wstępnych mów, żadnych długich pogawędek. 
Tutaj przystępują prosto do rzeczy. I reb Nisan wyciąga dziesięć rubli 
i wręcza dwom interesantom. Z reb Nisanem nie targują się. On daje 
to co daje i koniec. Dwaj szanowani obywatele opuszczają jego dom, 
mimochodem rzucają chłodno kilka słów pożegnania. I znowu mówi 
jeden do drugiego: „Co powiesz? W tym roku reb Nisan rozczarował 
mnie. Dał tylko dziesięć rubli”. I wy mówicie, że ja jestem skąpcem?

Święto Pesach minęło. Nastała wiosna. Przed wieczorem miesz-
kańcy miasteczka wychodzą na ulicę zaczerpnąć świeżego powietrza, 
nacieszyć się blaskiem świata. Dzieci bawią się na ulicach, jedne grają  
w klasy inne w chowanego albo w „dzieńczyk” (?) . Któż nie pamięta tej  
gry? Dwaj gracze z dwiema krótkimi pałkami i dwoma kamieniami, 
rozstawieni daleko jeden od drugiego na środku szosy (nie było stra-
chu, że zjawi się samochód i nie daj Boże, kogoś rozjedzie).

A oto krowy powracają z pastwiska. Najedzone, z wymionami 
pełnymi mleka. Idą powoli, kręcąc mordami, przeżuwając całodzienny 
pokarm. Krowa to połowa utrzymania rodziny, mawiali mieszkańcy 
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Suchowoli. Prawie każdy miał w gospodarstwie krowę. Nie tak jak reb 
Szmuel Kulies. On nie miał krowy. A kiedy pytali go sąsiedzi i znajomi: 
„Jak to możliwe reb Szmuel? Taki gospodarz jak pan obchodzi się bez 
krowy? Przecież ma pan wybudowaną gotową oborę i także nie brakuje 
panu pieniędzy na kupno bydlątka!”. Reb Szmuel odpowiadał w swój 
charakterystyczny sposób:
– Co to znaczy: nie mam krowy? Mam i to wspaniałą. Różnica tylko 
taka, że moja krowa nie je i nie wymaga żadnego obrządku. Ile kosztuje 
krowa? Pięćdziesiąt rubli. Ja wkładam sobie do szuflady pięćdziesiąt 
rubli. A kiedy potrzebuję mleka, wtedy zwracam się do mojej krowy.  
Pół skopka mleka, poproszę! Albo, na przykład potrzebne mi masło,  
ser – wszystko jest u niej gotowe. Tylko co? Powiecie: przecież pięć- 
dziesiąt rubli wyczerpie się! A jeśli krowa pada? („in dy ku gefajgert”). 

Reb Iser Jontnes, ojciec Szlomy Isersa, był kupcem zbożowym, 
jednym z suchowolskich bogaczy. Zwykł mawiać: Chłopi na wsi wia-
domości o tym co się dzieje na świecie czerpią z powietrza. Wcale 
nie potrzebują gazet. Nie potrzeba im posłańca z wielkiego miasta 
przynoszącego najnowsze wieści. Przychodzą one do nich w jakiś cu-
downy sposób. A kiedy sklepikarze pytają go:
– Reb Iser, jaka jest dzisiaj cena zboża? – Odpowiadał im:
– Wyjdźcie na wioskę i ile chłop od was zażąda, będzie to cena, jaką 
dostaniecie ode mnie. A co uda wam się obniżyć, targując się z nim, 
będzie waszym zyskiem.

Tacy byli kochani Żydzi Suchowoli. Każdy z nich miał swój szcze-
gólny charakter i sposób życia.

Szlomo Berelkowski

RODZINA RABINÓW – REB MOSZE MILER
I GITL Z DOMU BRUMER

Josef Halpern

Tak nazywano członków rodziny mojego dziadka Szmuela Bru-
mera w Suchowli. W dzieciństwie przyjeżdżałam spędzać każde święto 
w moim rodzinnym miasteczku Suchowoli. Moja matka wysyłała dzieci 
do swego ojca, aby umilić mu świąteczny czas.
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Wschodnia ściana w domu dziadka była ozdobiona, oprawionymi 
w złote ramki, obrazami i zdjęciami członków rodziny.

Reb Mosze Miler uczył się prawa szechity u suchowolskich szo-
chetów, między innymi u reb Natana i otrzymał pisemne uprawnienie  
do wykonywania funkcji szocheta własnoręcznie sporządzone i podpi-
sane przez Gedaljahu Ha-Kohena, przewodniczącego sądu religijnego  
i nauczyciela sprawiedliwości w Goniądzu. Było to powodem dumy reb 
Mosze, który wielce szczycił się i chlubił, że został uhonorowany przez 
tego gaona i sprawiedliwego uczonego. Kiedy otrzymał prawo bycia 
szochetem, zaczął reb Mosze myśleć o kierunkach działania, ponieważ 
opiekował się niemałą rodziną, która postanowiła, żeby pojechał on do 
Ameryki, jawiącą się wtenczas krainą szczęśliwości dla emigrujących 
Żydów. Udał się więc reb Mosze do Ameryki, pozostawiając w Sucho-
woli żonę i dzieci. Miał się tam urządzić a potem sprowadzić ich do 
siebie, jak to wówczas było we zwyczaju.

Po jakimś czasie Gitla Miler wraz z synami stawiła się przed obli-
czem starego rabina Suchowoli i poprosiła o błogosławieństwo na drogę 
do Ameryki, długą i pełną niebezpieczeństw. Mąż jej, reb Mosze Miler, 
sprawował tam ważną funkcję rabina i szocheta gminy żydowskiej  
w Kingston. W Ameryce synowie zostali uwieńczeni powołaniem na 
stanowisko rabina. Rabinat był już tradycją tej rodziny. Pierworodny  
syn Szmuel służył jako rabin i szochet w Jersey City, także reb Josef  
Miler był przywódcą duchowym w synagodze „Szaarej Tora” („Bramy 
Tory”) we Flatbush, będąc aktywnym, lubianym i szanowanym uczo-
nym w tamtejszej żydowskiej społeczności. Pierworodny syn reb Josefa, 
Amos Miler, posługuje jako rabin w synagodze „East End” w Long  
Beach. Certyfikat upoważniający do sprawowania funkcji rabina otrzy- 
mał w żydowskim seminarium teologicznym i służył jako rabin wojsko-
wy w USA. Drugi syn Rafael, absolwent „Brooklyn College”, studiował 
na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i otrzymał certyfikat na 
rabina w żydowskim seminarium teologicznym. Zdobył wyróżnienie  
w znajomości Talmudu oraz tytuł doktora nauk judaistycznych. Inny 
syn został rabinem wojskowym w siłach powietrznych USA.

Reb Josef Miler i jego synowie działają bardzo mocno w ruchach 
kulturalnych w Izraelu. Odwiedził Izrael trzy razy. Dwa razy w okresie 
mandatu był u swoich rodziców osiadłych w Jerozolimie i raz jeden przy-
był tu w czasie powstania państwa Izrael, po śmierci swoich rodziców.

Reb Mosze Miler i jego żona Gitla przynieśli ze sobą z rodzin-
nego miasta Suchowoli gorące żydowskie serca i miłość do każdego 
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stworzenia. Przez wszystkie dni swego życia doskonalili się w dobrych 
przymiotach jak: miłosierdzie, wstydliwość, dobroczynność. Mam w rę- 
kach długą listę instytucji dobroczynnych w świętym mieście Jerozo- 
limie, którym reb Mosze udzielał swego wsparcia i pomocy.

Tych dwoje staruszków zrezygnowało z wszelkiej miłości i czci  
swoich synów i synów swoich synów zajmujących się Torą i przyka-
zaniami w Ameryce i udało się, aby krążyć po ulicach Najwyższego, 
w sercu świętego miasta Jerozolimy. Kiedy powiadomili mnie o dniu  
swego przybycia, wyjechałem przywitać ich na statku w porcie Jaffa. 
Kiedy weszli do mojego domu, staraliśmy się uprzyjemnić im pierwsze 
dni w Ziemi Izraela. Życzeniem rodziców było osiedlenie się w Je- 
rozolimie. Moja żona Mili, błogosławionej pamięci, pojechała z nimi  
do Jerozolimy, wynajęła mieszkanie i zatroszczyła się wyposażenie: 
kupiła prymus i dzbanek na herbatę, zaparzyła herbatę i ponalewała 
do szklanek. Następnie wróciła do domu (tak zwykli urządzać olimów  
w tamtych czasach).

Ta para staruszków zrodziła pokolenie działaczy i przywódców.  
Są to Milerowie, rodzina rabinów w Ameryce.

Josef Halpern 

DZIEJE JEDNEJ RODZINY –  
TOKARZ JUCHKA I JEGO ZIĘCIOWIE  

(REB JOCHANAN RUSIN)
Brurja Golub-Labani

Jeśli powiem jednemu z ocalałych uchodźców z Suchowoli, że 
jestem wnuczką reb Jochanana Rusina, wątpię czy będzie on wiedział  
o kogo chodzi. Ale jeśli powiem, że jestem wnuczką tokarza Juchke  
albo Jochanana z długim nosem (Jochn mitn langen noz), od razu 
wszyscy mnie poznają.

Mój dziadek został obdarzony długim nosem i było to dla mnie 
niemałym utrapieniem w czasach dzieciństwa. Kiedy dzieci żartowały 
i szydziły z dziadkowego nosa, nieraz wylewałam przed mamą gorzkie 
łzy, a ona uspokajała mnie i starała się przekonać, że nie jest to nic złego.
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Jeśli wstydziłam się nosa mego dziadka, niech mi przebaczy mój 
grzech, to jego wspaniała broda napełniała mnie dumą. Była cała biała 
i tak długa, że spływała prawie do stóp. We wszystkie dni tygodnia wy-
glądała na nieco zażółconą, a to przez pachnącą tabakę, którą wąchał.  
Ale w szabat broda była czysta i biała jak śnieg. W Suchowoli wielu Ży- 
dów nosiło białe brody, jednak w pewnym okresie jedynie dziadek  
chodził z taką długą i białą brodą. Zdarzyło się to w latach dwudziestych,  
w czasie gdy miasteczko opuścili bolszewicy, a powrócili Polacy i wylali  
swój gniew na Żydów. Zabijali, rabowali, grabili i znęcali się nad  
każdym, kto wpadł im w ręce. Zostali haniebnie zapamiętani „haler-
czycy” (żołnierze brygady Hallera), którzy odznaczali się wrogością do 
Izraela. Wyciągnęli rabina miasta reb Israela, który miał piękną brodę, 
najwspanialszą, jaką widziałam w swoim życiu. Była to broda długa, 
czarna i lśniąca. Przyprowadzili rabina na miejski rynek i ucięli brodę 
szablą, po czym podpalili włosy i osmalili rabina, pluli mu w twarz,  
dali do ręki lustro i kazali się w nim przeglądać. Był to znak do ostrzy-
żenia i osmalenia każdej brody. W większości Żydzi nie czekali na takie 
poniżenie i sami pogolili sobie twarze. Jednak memu dziadkowi serce 
nie pozwoliło na taki czyn. Przechytrzył złoczyńców, podwinął swoją 
brodę i schował pod kapotą. To wyglądało, jakby miał ostrzyżoną brodę. 
Tak ją chronił, aż ustała zawierucha. Dziadek nie siedział, uchowaj  
Boże, w kryjówce. Kiedy nasza rodzina uciekła na wieś, ukrył się u zna-
jomych gospodarzy, którzy schowali nas w stodole, gdzie leżeliśmy  
zagrzebani w sianie, bojąc się nawet pisnąć. Chłopi, którzy opieko- 
wali się nami nakazali absolutną ciszę, aby sąsiedzi nie dowiedzieli się  
o naszej obecności. Dziadek siedział z nami tylko jeden dzień, po czym 
wrócił do miasteczka, mówiąc: „Jeżeli Najwyższy Pochwalony On po-
zwoli, abym pozostał przy życiu, zaiste będę żył, jeśli zaś nie pozwoli –  
niechaj wezmą moją duszę. Nie będę ukrywał się w tej stodole. Ze-
starzałem się i osiwiałem. Niech się stanie wola Najwyższego.” Wrócił 
dziadek do miasteczka i poszedł modlić się do synagogi.

W tych drapieżnych dniach umarł mój brat w kwiecie wieku i nie  
było członków Chewra Kadisza, którzy zatroszczyliby się o jego pochó- 
wek. W naszym domu, w którym zawsze były spore zapasy płótna, 
nie znalazło się nic na uszycie śmiertelnego całunu dla nieboszczyka. 
Służąca chrześcijanka, które pracowała u nas w szabaty i rozpalała 
w piecu, przyniosła od siebie kawał płótna, aby okryć nim zmarłego. 
Dziadek pomógł ojcu w pogrzebaniu mego brata, bez asysty kahału  
i społeczności. Dziadek przechadzał się pośród nas także po pogromie 
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trwającym przez jakieś dwa tygodnie. Jedyny Żyd z długą białą brodą, 
którego jakimś cudem nikt nie tknął.

Dziadek był bardzo wrażliwy w sprawach nieskazitelności i czysto-
ści. W związku z uprawianym rzemiosłem tokarza jeździł na jarmarki 
sprzedawać swój towar. Kiedyś podano mu w gospodzie filiżankę, na 
której pozostały resztki jedzenia, od tamtej pory nie skosztował niczego,  
co zostało ugotowane poza domem.

Przez całe swoje życie był człowiekiem ciężkiej pracy. Wykonywał 
swoje rzemiosło solidnie i z talentem. Chociaż zatrudniał robotników, 
jego ręce nigdy nie próżnowały. Pracował razem ze wszystkimi. Latem 
przygotowywali metalowe części do krosien, które zimą sprzedawali 
chłopkom. Przed jarmarkami pracowali dniami i nocami, aby uzupeł-
nić produkcję.

Niejeden raz zdarzyło się, że magazyn towarów gotowych do sprze-
daży poszedł z dymem i razem ze wszystkim także zapłata robotników, 
którzy otrzymali jako zadatek jedynie mieszkanie i wyżywienie. Resztę 
trzeba było im dać z uzyskanego dochodu ze sprzedaży towaru, a ten 
strawił ogień. Dziadek nie rezygnował, stawiał od nowa warsztat razem 
ze swymi synami i w końcu wychodził z cienia kłopotów. 

Zawsze mówił z dumą, że zarabiał na chleb uczciwie, nie krzyw-
dząc ani nie ograbiając nikogo. Szczycił się również swoim zawodem, 
w którym nie było możliwe branie „dodatków” (w innych profesjach, 
jak np. w krawiectwie, krawcy zwykli brać dodatkowe ilości materiału. 
Dlatego nazywano to „dodatkiem”).

Praca stała się jego drugą naturą i bez niej nie mógł żyć i funk-
cjonować. W święta odczuwał ból w swoim ciele, ponieważ nie mógł 
pracować. Na starość, kiedy usiłowano odsunąć go całkowicie od  
wykonywania rzemiosła, powiedział „Przyspieszycie mój koniec, jeśli 
zmusicie mnie do rezygnacji z mojej pracy”. I tak ciągnął dalej, aż do  
ostatniego dnia. Umarł w wieku 86 lat. Gdy owdowiał, zaczął także 
gotować się na śmierć, mówiąc: „Przecież te lata, z górą siedemdzie- 
siąt, zostały mi dane jako dar i trzeba być gotowym”. Kupił kawałek 
grobu obok swojej żony, uszył sobie całun i był gotów. Zawsze miał na 
ustach jedną modlitwę: „Niech Bóg ustrzeże mnie od długiej obłożnej 
choroby”. (Got, nor kejn langen geleger zolstu mir nit gebn).

Dwukrotnie, kiedy umarł ktoś w święto, dziadek darował swój 
śmiertelny całun, żeby ludzie z „Chewra Kadisz” nie musieli szyć i na- 
ruszać dnia świętego. I zaraz po święcie szyli mu nowe ubranie. Dzia-
dek oddał czystą duszę w święto Simchat Tora. Na łożu boleści leżał 
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tylko trzy dni. Członkowie rodziny, krewni i przyjaciele otoczyli go  
i opłakiwali. Wtedy jeszcze były dni względnego ładu i spokoju: kiedy  
w danej społeczności umierał Żyd, odprowadzano go do grobu jego 
ojców i opłakiwano żałobnym lamentem.

Dziadek nie dostąpił przywileju pogrzebania w Ziemi Izraela, do 
której pragnął wyjechać, tak jak większość Żydów miasteczka. Kiedy 
zaczął się ruch aliji, także z naszego miasteczka i jedna z jego córek, 
a także dwie wnuczki znalazły się wśród „olimów”, w serce dziadka 
wstąpiła nadzieja, że może i jemu uda się wyemigrować pomimo po-
deszłego wieku. Wielu suchowolan, którzy emigrowali do Ziemi Izra-
ela, uczynił posłańcami przykazania w godzinie pożegnania i dawał 
im srebrną monetę, aby przekazali ją pierwszemu biedakowi, jakiego 
spotkają w Ziemi Świętej.

W każde święto i w świątecznym okresie dziadek rozweselał nas, 
swoich wnuków, dając nam podarki własnoręcznej roboty: piękną laskę  
zwieńczoną gałką, w którą można było wetknąć świeczkę na Simchat 
Tora, bączek do gry na Chanukę, grzechotkę do zagłuszania Hamana  
w Purim. Nie sposób zapomnieć wielkiej radości, jaką było proszko-
wanie macy w wielkim moździerzu w wigilię święta Pesach. Był tak 
ciężki, że z trudnością mogliśmy utrzymać go w dziecinnych rękach,  
a co dopiero podnieść do góry. Moździerz ten wędrował po całym osie- 
dlu, użyczany mieszkańcom, aby mogli wypełnić przykazanie. 

Brurja Golub-Labani

REB ALTER MAŁY
Brurja Golub-Labani

W swoim czasie wyemigrował do Ameryki i powrócił stamtąd nie 
jako bogacz, lecz jako prosty szochet. Jego dom różnił się od wszyst- 
kich domów w miasteczku, do których goje wchodzili i wychodzili  
w sprawach zarobkowych. Dom reb Altera był cichy, czysty i uporząd- 
kowany, ozdobiony w większości kwiatami w doniczkach, oleandrami  
w drewnianych beczułkach, sięgającymi prawie do sufitu, wypełniają- 
cymi cały dom przyjemną wonią. Kwiaty przypominały Ziemię Izraela, 
jako że wujek Szmuel Jafo zaświadczał, że w Ziemi Izraela hodują 
oleandry i kozy obgryzają je dla przyjemności.
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Reb Alter był przystojnym Żydem i służył jako szochet i chazan  
oraz trąbił w szofar w Straszne Dni (Jamim Noraim). Miał głęboki  
i nieco ochrypły głos, który przenikał serca słuchaczy. Należał do 
działaczy organizacji „Ha-Mizrachi” i „Keren Ha-Jesod”. Był jednym 
z założycieli szkoły „Ha-Mizrachi” i członkiem jej komitetu. Dwie naj-
starsze córki Brejnę i Sarę wydał za studentów jesziwy, subtelnych 
młodzieńców, odpowiadających duchowi teścia:
1. Jaakow Pinkosowicz, z jesziwy w Radzyminie, wrażliwy i dobro-
duszny, cichy i skromny. Na twarzy zawsze malował mu się wsty-
dliwy uśmiech. W święta i uroczystości oraz na rodzinnych biesiadach 
uprzyjemniał spotkania, śpiewając pieśni miłym i ładnym głosem.

2. Jaakow Adelfang, mąż cichej i skromnej Sary, absolwent jesziwy  
łomżyńskiej. Był młodzieńcem dobrego serca, towarzyskim i lubianym, 
sympatycznym i żywiołowym. Od swego teścia łatwo nauczył się za-
wodu szocheta i badacza mięsa i znalazł w tym źródło utrzymania  
w Suchowoli. Nawet pragnął wyemigrować do Ziemi Izraela, lecz  
nasza ręka była za krótka, abyśmy mogli go wybawić19. Jego rodzina  
nie zdołała wyemigrować i czekała ją rzeź w getcie.

3. Simcha Berson, mąż Chaszki. Chaszka była mężną niewiastą i przy- 
kładną gospodynią domu. W sklepie „manufaktura” rodzina znalazła 
godne utrzymanie, pomimo to od czasu do czasu trudniła się szyciem. 
Od maleńkości uczyła się, że „żyć oznacza pracować”. Mąż jej Simcha 
Berson chodził zawsze ubrany schludnie, w czystym ubraniu i wypo-
lerowanych butach. Nie wypuszczał papierosa z ust, oprócz szabatów  
i świąt. Był poważnym kupcem, przyjaznym człowiekiem. W wolnym 
czasie, między jednym kupującym a drugim, czytał prasę i prowadził 
rozmowy na tematy polityczne. Oboje z żoną nie zostali uszczęśliwieni 
posiadaniem potomstwa, a ponieważ bardzo kochali dzieci, przybrali 
sobie za córkę Frejdlę, bratanicę Simchy z Wysokiego Mazowiecka.

4. Jaakow Ezra Francuz, mąż Hani. Kiedy się pobrali, dostali w po- 
sagu dom dziadka Juchki, w którym żył do końca swoich dni. Jaakow  
Ezra był postawnym mężczyzną, obdarzonym inteligencją oraz zdol- 
nościami w stolarstwie i budownictwie. Wyremontował i upiększył  

19 Parafraza z Księgi Izajasza 59,1 „Bo oto ręka Pana nie jest za krótka, aby 
nie mógł wybawić”, przekład zaczerpnięty z „Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu”, wyd. Święty Paweł, s. 1682. (Przypis tłumacza).
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także swój dom. Jego żona Hania była kobietą rozgoryczoną i smutną,  
ponieważ nie miała dziecka. To bardzo ją gnębiło i zaprzątało umysł  
i serce do tego stopnia, że przedwcześnie wpędziło ją do grobu.

W domu odbywały się zjazdy rodzinne, te smutne i te radosne.  
W święto Simchat Tora po modlitwie schodzili się członkowie rodzi-
ny, sąsiedzi i przyjaciele z rabinem na czele, aby wypić i weselić się. 
Uczestnicy spotkania napawali się wonią samego święta bardziej niż 
winem, śpiewali pieśni Syjonu i świąteczne, a także szli w tany na cześć 
święta. W takiej chwili jak gdyby wyrastały ludziom skrzydła i wydawało 
się, że miejsce to jest za ciasne dla takiej ciżby. Wchodzili na stoły  
i tańczyli na nich. Te dni radości i światłości dawały życiu smak i siłę  
do znoszenia przeciwności dnia powszedniego. 

5. Szmuel Bunim Jafo, mąż Chaji. Mój wujek, Szmuel Bunim, nie był  
obecny w domu przez długi czas. Został bowiem zmobilizowany do  
armii carskiej, a ciocia Chaja i jej maleńki syn Szymon stali się  
oczkiem w głowie całej rodziny. Każdy chciał jej pomóc, pocieszyć  
i dodać otuchy. Ciocia utrzymywała się ze sprzedaży kwasu i lemo-
niady, składała rubel do rubla i chowała do pończochy. Pod koniec 
wojny pończocha była wypchana setkami nowych rubli, jakby dopiero  
co wyszły z mennicy. Niestety, nie przedstawiały już żadnej wartości.

Z końcem wojny Szmuel wrócił z niewoli i został przywitany  
z wielką miłością, ze łzami radości pośród błogosławieństw. Radość 
w rodzinie nie miała końca. Szmuel miał jakiś wewnętrzny czar i siłę 
wpływania na innych. Wzbudzał także duże zainteresowanie, ponieważ 
był już raz w Ziemi Izraela, jednak z powodu malarii musiał wrócić do 
Diaspory. Tęsknił do Ziemi Izraela i tą tęsknotą umiał zarazić innych. 
Był Żydem głęboko religijnym i prawym. Jego wielka surowość i dba-
łość o przestrzeganie zasad wyrażała się nawet w tym, że nie jadł tref-
nego pokarmu nawet wtedy, gdy odbywał służbę w wojsku carskim. 
Utrzymywał się ze sprzedaży wody sodowej i żeby nie pozbawić spo-
łeczeństwa orzeźwiającego napoju, sprzedawał także w szabat. Znalazł 
szczególne rozwiązanie: przygotował koperty i napisał na nich imiona 
i nazwiska wszystkich swoich klientów. Następnie sporządził małe kar-
teczki, a na nich umieścił ceny produktów, jakie obowiązywały w jego 
sklepie na każdy napój oraz jedzenie – włożył odpowiednią karteczkę  
do koperty, jako stałą cenę za jedną porcję. W tym systemie występo-
waly zakłócenia kiedy kartki się rozproszyły i pomieszały i nie było  
wiadomo w jakiej kopercie siedziały. W rezultacie reb Szmuel ponosił 
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stratę. Jednak „nic się nie stało” mawiał. Uczciwość reb Szmuela była 
ogólnie znana i podziwiana. Gdy na przykład podrożały cukierki, mówił  
do klienta: „Kup pan z tego pudełka, bo tu są jeszcze tanie. Tamte  
nowe pudełka mają wyższą cenę”.

Były to czasy wielkiej aktywności w miasteczku. Czasy działalności 
organizacji syjonistycznych „He-Chaluc” i „He-Chaluc Ha-Mizrachi”, 
czasy dyskutantów i zapaleńców. A Szmuel Bunim swoją żarliwością 
przewyższał ich wszystkich. Niebieską małą puszkę „Keren ha-Jesod  
le-Israel”, ozdabiającą każdy dom żydowski w Suchowoli, zawsze na-
pełniał monetami.

W wigilię Jom Kipur zasiadał w synagodze obok mis na datki 
(k’arot) i wkładał do każdej ofiarę, pod warunkiem, że wrzucą także do 
„jego misy”.

Po wielkim pożarze w Suchowoli, w którym spłonął także jego  
dom, nie powrócił już do swoich interesów i przygotowywał się do  
aliji do Ziemi Izraela.

Kiedy otrzymał certyfikat, czyli pozwolenie na aliję, przeznaczony 
dla weteranów Syjonizmu, wyemigrował razem z żoną i synem Szy-
monem do Ziemi Izraela w ramach czwartej aliji. Osiedlił się w Bnej-
-Barak. Zabrał ze sobą wszystkie urządzenia do wytwarzania wody 
sodowej, ale kiedy zobaczył, że na każdym miejscu i co krok otwierane 
są kioski z taką wodą, zarzucił swoje rzemiosło. Powiedział sobie: „Jest 
dość już gazowników w Ziemi Izraela. Moim zadaniem jest budować 
ten Kraj”.

Bnej-Barak było obszarem piaszczystym i w tym okresie zaczęto 
zasadzać tam drzewa owocowe i tworzyć sady. Budowano baraki i do-
my. Szmuel Jafo w trudnym marszu pokonywał rano wiele kilometrów  
po piasku, żeby dojść do sadu. Tak samo wracał wieczorem do domu, 
ale cieszył się ze swego kawałka. Co innego Chaja, żona reb Szmuela, 
która opadała z sił i cierpiała z powodu osamotnienia w morzu pia-
sków, bez krewnych i bliskich znajomych. Tutejsze choroby atakowały 
ją z całym okrucieństwem i była zgorzkniała i smutna. W listach do 
rodziców wylewała całą boleść serca, a wujek Szmuel dopisywał na 
marginesie: „Czy to możliwe? Jak córka Izraela ośmiela się pisać, że 
tęskni do Suchowoli? Przecież wystarczy wyjść i zobaczyć jak buduje  
się dom przy domu i serce napełnia się radością. I czego jeszcze po-
trzeba?” Także w Bnej-Barak Szmuel Jafo stał się sławny. Robotnik, 
który przybył do osiedla i nie miał możliwości, żeby kupić szpadel, 
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zwracał się do Szmuela, a on zaopatrywał go w to narzędzie i jeszcze 
uczył robić należycie rowek wokół posadzonego drzewka. Szmuel miał 
pewność, że jeśli robotnik zarobi, zwróci mu narzędzie.

Sklepikarz wiedział, że Szmuel Jafo je tylko jajka i warzywa pocho-
dzące od Żydów. Odkąd zaczął pracować w fabryce w mieście Dżudda, 
nosił Szmuel płócienne ubranie wyprodukowane w Ziemi Izraela. Nie  
jadał konserw, ponieważ uważał, że nie wolno wydawać swoich pie-
niędzy poza Ziemią Izraela, a w tamtych czasach nie powstało jeszcze 
zrzeszenie na rzecz produkcji krajowej. Kiedy członkowie związków 
zawodowych poprosili go, aby zastrajkował 1 maja, powiedział, że ich 
posłucha pod warunkiem, że będą przestrzegać szabatu.

Powróciła malaria z gorączką i atakowała go co jakiś czas, aż  
osłabł, a mimo to nie zaniechał swojej pracy. Jego jedyny syn założył  
rodzinę w Ziemi Izraela i osiedlił się we wsi Pines. Wtedy reb Szmuel 
przeprowadził się do tej wsi i został tam szamesem w synagodze. Pil-
nował tam porządku z taką samą gorliwością i oddaniem, z jakim pie-
lęgnował drzewa w sadzie. Cieszył się autorytetem i miał posłuch wśród 
modlących się. Na uroczystościach bar micwa mężczyźni i niewiasty 
musieli zasiadać oddzielnie, w przeciwnym razie reb Szmuel nie zezwa- 
lał na urządzanie ceremonii w głównej sali synagogi.

Mój ojciec, Chaim Golub, (Gołąb?) był z zawodu krawcem, pra- 
wym i pracowitym człowiekiem, zarabiającym na godziwe utrzymanie.  
Moja mama stała przy jego boku i wiernie mu pomagała. Oboje wy- 
chowywali swoje dzieci w duchu miłości do Ziemi Izraela. Ojciec  
nabył posiadłość w Ziemi Izraela za pośrednictwem towarzystwa „Ha- 
-Ma’agal” i wpłacił ratę. Po wydarzeniach z 1920 r. zubożał i nie mógł 
dokończyć spłaty towarzystwu „Ma’agal”, przez co transakcja została 
unieważniona.

Kiedy utworzono w Białymstoku gimnazjum hebrajskie, ojciec był  
jednym z pierwszych, którzy otwarcie sprzyjali przedsięwzięciu i po- 
słał tam na naukę swoją córkę Ciporę. Wyemigrowała do Ziemi Izraela 
w 1926 r. w ramach organizacji „Chaluc”. Po niej ja także wyjechałam 
razem z bratem Abrahamem w 1935 r., a udało się to dzięki naszym 
rodzicom. Ojciec był wówczas w sile wieku, miał 55 lat, ale dokuczała 
mu zaćma w oku i inne choroby. Jednak nie chciał być na utrzymaniu 
dzieci. Mawiał: „Będąc jeszcze w Suchowoli nie siedziałem za piecem  
w synagodze. Także tutaj nie usiedzę bezczynnie. Czy wszystkie szanse 
są stracone? Taki człowiek jak ja musi siedzieć i czekać na śmierć?”.
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Mój brat Abraham Ben Zakkaj, przeprowadził się z żoną do gospo-
darstwa Sade Jaakow (Pole Jakuba) i moi rodzice także przyłączyli się 
do nich.

Rodzice ze swoimi synami przetrzymali wszystkie trudności i cier-
pienia w dziele tworzenia zrębów gospodarstwa w dolinie. Przyjmo-
wali wszystko z miłością i nadzieją na przyszłość, bez narzekania i bez  
buntu.

Krawiec Chaim z Suchowoli stał się w Ziemi Izraela Chaimem 
blacharzem, wytwarzającym urządzenia do kurnika, zajmował się pro-
dukcją wina z odpadów winogronowych. Starał się to robić pomimo 
wszystkich swoich chorób i boleści, które go trapiły.

Moja mama Szoszke znalazła w Ziemi Izraela swoje miejsce. Bla-
szany barak był w jej oczach srebrnym pałacem. Był solidnie zbudo-
wany i zadbany, porządnie urządzony i czysty.

Moi rodzice oglądali pomyślność swego syna Chaima na gospo-
darstwie w Ziemi Izraela.

Brurja Golub-Labani 

Simcha i Chaszke Berson
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Jaakow i Sara Adelfang

GEDALJAHU STOCZYŃSKI
Menachem Zahroni (Jeruszewski)

Wszyscy trzej siedzieliśmy w studenckiej ławce w seminarium 
hebrajskim dla nauczycieli. Dwóch z nas mieszka teraz w Ziemi Izra-
ela, a trzeci przepadł wraz z milionami innych i nie ma go.

Nie tak jak inni jego koledzy, Gedalja przyszedł do seminarium 
jako człowiek dojrzały i ukształtowany. Miał wewnętrzne siły, był po- 
wściągliwy i poważny, jakby chciał sprawiać wrażenie bardziej doro-
słego. Niski wzrost i szerokie ramiona znamionowały moc i siłę. Miał  
czarne kręcone włosy, wydatne policzki i nieco skośne oczy, które 
wyrażały mocną wiarę i budziły sympatię. Był człowiekiem barwnym  
i utalentowanym, prymusem w naszej grupie studenckiej To pierw-
szeństwo należało mu się sprawiedliwie i bezapelacyjnie.

Odznaczał się we wszystkim; w trudnych ćwiczeniach gimnastycz- 
nych pomagało mu muskularne ciało i zwinność. Na lekcjach nauczy-
ciela matematyki, na których większość uczniów nie rozumiała rzeczy 
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zawiłych i niejasnych, on pojmował to jasnym umysłem i wybitną 
inteligencją. Dlatego należał do tych, którzy objaśniali naukę kolegom 
nie mogącym samodzielnie jej zrozumieć.

W naukach hebrajskich czuł się jak u siebie w domu. Znał się na 
Talmudzie i Biblii, a nawet na poezji. Potrafił pisać rozprawy w tym 
języku. Umiał też mówić po niemiecku, wyróżniał się znajomością ję- 
zyka polskiego, co większość absolwentów szkół hebrajskich w mia-
steczkach przyswajała z trudnością, jąkając się i zacinając, chociaż 
wszyscy dobrze wiedzieliśmy, że nasza przyszłość jako nauczycieli 
zależy od znajomości tego właśnie języka.

Gdalke, jak go nazywaliśmy zdrobniale, stronił jedynie od działal- 
ności partyjnej. Nie zajmował żadnego stanowiska w burzliwych spo-
rach i dyskusjach między stronami partii syjonistycznych, a nawet  
w ogniu starć z organizacją „Betar”.

Na egzaminie widziałem go w mundurze wojskowym. Kilka mie-
sięcy przed końcem studiów został powołany do wojska. Od kolegów 
dowiedziałem się, że pracował jako nauczyciel w Grodnie, mieście  
w których uczyliśmy się i które pokochaliśmy.

 Jednak nie spotkaliśmy się już więcej.

Menachem Zahroni (Jeruszewski) 

Gedaljahu i jego siostra Lea Stoczyńscy
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DOM SZOŁEMA MOTIS’A
Chaim Tykocki 

Na podwórzu przy domu Szaloma Motis’a słychać było walenie 
młotów. Dom był nowy i piękny. Moi rodzice, którzy trudzili się przy 
jego wznoszeniu, przedwcześnie się przez to zestarzeli, wkładając  
w budowę domu wiele potu i łez.

Dom miał szczególną strukturę: jedno okno wychodziło na główną  
ulicę, czyli ulicę Janowską, a oszklone drzwi prowadziły do ogrodu  
z owocowymi drzewami, skąd rozciągał się widok na falujące łany 
zbóż. Tata z poświęceniem pielęgnował każdą sadzonkę i drzewo. Pil-
nował, żeby owoce nie uszkodziły się zanim dojrzeją. Z dobrego serca 
i życzliwości obdzielał sąsiadów i przyjaciół pełnymi koszykami śliwek 
i jabłek. Przy domu znajdował się też ogród warzywny i stodoła. Tata 
był władcą w swoim domu. Zarządzał wszystkim i dbał, żeby panował  
w nim porządek i ład. Miał zawsze gotowość niesienia pomocy każ-
demu, kto się do niego zwrócił. Po skończonej pracy zmieniał ubranie 
i zagłębiał się w lekturę gazety „Moment”. Poświęcał czas na pracę 
na rzecz społeczeństwa. Należał do czynnych członków towarzystwa 
dobroczynnego „Linat Ha-Cedek” oraz związku „Mizrachi”.

Moja mama Maszke miała delikatną i wrażliwą duszę. Chętnie po-
magała wszystkim potrzebującym. Pełniłem rolę posłańca w jej trosce  
o ubogich sąsiadów: posyłała im przeze mnie chałki na szabat, kartofle, 
mleko itp. Własnoręcznie szyła ubrania dla dzieci biedaków. Działała 
w towarzystwie „Chewra Kadisza” z wielkim poświęceniem. Mama 
okazywała uprzejmość i życzliwość każdemu człowiekowi, szabato-
wemu gościowi i reszcie nędzarzy. Pracowicie i rozumnie kierowała 
szwalnią i uczyła szycia sukienek miejscowe dziewczęta.

Główną jej troską byli synowie, których wychowywała zgodnie  
z duchem czasu. Mnie wysłała do Białegostoku, gdzie ukończyłem szko-
łę zawodową: Ort, mój brat i siostra uczyli się w miejscowej szkole. 
Wszyscy należeliśmy do ruchów młodzieżowych: „Ha-Szomer Ha-Cair”  
i „He-Chaluc”. Troje z nas zdołało wyemigrować do Ziemi Izraela. 
Najstarsza siostra, Kajla postanowiła nie wyjeżdżać ze względu na 
rodziców. Została zgładzona razem z całą naszą rodziną.

Chaim Tykocki 
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SZKICE PAMIĘCI

1. 
Lea Popławska (Gafkowicz)

Podczas pisania tych kilku zdań ku pamięci dusz rodziców, braci 
i sióstr, płacze moje serce ze smutku i bólu. Oni jawią mi się, jeden po 
drugim w swoich zawodach i trudach życia i zarabiania na chleb. Moja 
matka, Chana Popławska, z domu Cebuli, owdowiała jeszcze w mło-
dym wieku. O swoim tacie Herszlu Popławskim prawie nie wspomnę.

Wspomnę ciebie mamo, jak pilnowałaś drzew, które dawały nam  
utrzymanie. Zimą ptaki skubały w gałęziach ostatki owoców, latem  
łobuziaki zrywały dojrzałe owoce naszego trudu. Z wielkim poświęce-
niem mama prowadziła wojnę o nasz byt, mając zawsze przy swoim 
boku pomocnicę, swoją córkę, a moją siostrę Bejlę. Wieczorne niguny  
w porze, gdy kładła nas spać, brzmią jeszcze echem w moich uszach. 
Śpiew mamy, pełen smutku, wyrażał ducha jaki panował w domu. 
Wspólnym wysiłkiem nas wszystkich zbudowałaś sobie dom. To był 
nasz dar dla ciebie, moja siostro, za twoją wielką pomoc mamie, gdy 
pielęgnowałaś nas i zajmowałaś się nami, gdy byliśmy jeszcze małymi 
dziećmi.

Naszą babcię Riwa-Miriam, widziałam zawsze w wielkiej synago-
dze na czele grupy niewiast, czytającą im modlitwy z siduru w języku 
hebrajskim i jidysz. Jej dom był schronieniem dla biedaków i ludzi 
potrzebujących wsparcia. Zanim upieczony chleb zdążył ostygnąć, już 
dzieliła go między ubogimi. Kiedy odprowadzała mnie, gdy wyjeżdża-
łam do Ziemi Izraela, jej ostatnie słowa brzmiały: „Daj Boże, abyś 
doznawała względów od wszystkich”.

Członkowie naszej rodziny byli muzykami. Jeszcze pamiętam 
dźwięki, które płynęły z instrumentu w czasie, gdy siedzieli wszyscy 
przy stole, śpiewali i grali. Szczególnie wzbudzał podziw mój wujek 
Becalel Szwarc wylewną rozmową ze Stwórcą miłym głosem. Teraz  
głos ich zamilkł i więcej go nie słychać.

Lea Popławska (Gafkowicz)
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2.
Sara Jakimowska-Hendler

Suchowolan chcę oceniać według pochwał, jakie słyszałam od  
mojej mądrej mamy Fridy Reuwen’s. Opowiadała mi stale o ich cha- 
rakterze, który rozsławiał suchowolskich Żydów także tutaj w Ziemi  
Izraela. Wspomnę zatem kilkoro z naszych sąsiadów.

1. Chana – żona reb Nisana (Chana Nisł’s). Była kobietą prostą  
i dobrego serca, zawsze gotową nieść bezinteresowną pomoc.

2. Tojbe Brimer o szlachetnej duszy, córka reb Szmuela Meira, 
która dla wszystkich sąsiadów była niczym matka i siostra.

3. Rodzina Nisłkowskich. Ileż delikatności kryło się w charak-
terze reb Itmara! Ten człowiek był symbolem szlachetności.

4. Heni Rachel Krucel, kobieta o wielkim męstwie i sile ducha. 
Całe życie starała się pomagać każdemu potrzebującemu.

5. Riwce Ostrów. Była to staruszka, którą moja matka miała 
zwyczaj odwiedzać w każdy szabat, pomimo różnicy wieku, ponieważ 
została osamotniona. Jej synowie mieszkali w innych miastach. W dniu  
odwiedzin mojej mamy Riwce przepełniało szczęście. W ogrodach spę-
dzały razem wiele godzin nie rozmawiając ze sobą. Riwce zawsze miała  
w zanadrzu ciekawe anegdoty z minionych czasów.

6. Szymon Kaleka, którego dom zawsze był pełen gości. Każdy 
przybyły z innego miasta znajdował u niego gospodę i Szymon okazy-
wał gościnność, nie żądając w zamian żadnego wynagrodzenia.

Sara Jakimowska-Hendler

3.
Abraham Strynkowski

Minęły lata odkąd plugawi mordercy przerwali nić waszego życia, 
moi kochani rodzice. Wasze trudne życie jawi się przed moimi oczy-
ma. Nie zapomnę twojej twarzy pooranej zmarszczkami od nadmiaru  
trosk, kochany ojcze. A tu moja mamo, boli mnie, że nie dostąpiłaś 
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radości pogłaskania główki swego wnuka. Doprawdy, tylko smutek  
i gniew stały się twoim udziałem. A ty mój bracie Iserze, mężny i piękny.  
Ty, który umiałeś wytrwać w różnych trudnych sytuacjach i mogłeś  
uratować się. Jednak nie opuściłeś mamy i zostałeś, aby nad nią czu-
wać. I wy Chaja i Jona, moje siostry. Jakże byłyście młode! Miałyście 
przed sobą jeszcze całe życie!

Abraham Strynkowski

4.
Chana Frojnd (Dytkowska)

Nasz dom, dom Aszera Meira i Maszy Dytkowskich, stał po drugiej 
stronie ulicy Kościelnej. Pamiętam jeszcze las w pobliżu naszego domu  
i jakbym dotychczas widziała synów mojego brata Eliezera i mojej 
siostry biegnących za mną do lasu. Podobnie jawią mi się przed oczy-
ma drogie dzieci, proszące i błagające mnie, abym z nimi śpiewała  
i tańczyła, tańczyła!

Nie zawsze miałam na to czas. Musiałam pomagać w domu. Mie- 
liśmy sklep z naczyniami i wszyscy pomagaliśmy mamie, która owdo-
wiała i musiała dźwigać na swych barkach ciężąr utrzymania rodziny. 
Pomimo wszystkich trudności, na niej przecież spoczywał obowiązek 
nakarmienia sierot, mama codziennie chodziła do bejt midraszu na 
modlitwę poranną (szachrit), popołudniową (mincha) i wieczorną 
(maariw). W piątek zrywała się wczesnym rankiem, aby zacząć przy-
gotowania do szabatu i czuwać nad zapalaniem szabatowych świec.

W 1932 r. pożegnałam się z domownikami i wyjechałam na stałe 
do Ziemi Izraela w nadziei, że spotkamy się jeszcze, jako że wszyscy 
dążyliśmy do aliji. Niestety nie udało się moim drogim wyjechać. Po 
mojej rozgałęzionej rodzinie nie pozostał w Suchowoli żaden ślad ani 
pamięć.

Brat mój Eliezer i trzy siostry: Gitla, Rachel i Lea wraz z rodzi- 
nami zostały zgładzone przez morderców.

Wielka to klęska i ogromny ból. Szczególnie kiedy wspominam 
małe dzieci wyrwane z życia niczym kwiat. Nie zaznam spokoju i nigdy 
ich nie zapomnę.

Chana Frojnd (Dytkowska)
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5.
Jafa Olrat-Chewin

Mój ojciec reb Ozer Mordechaj bar Abraham Icchak Chewin bło-
gosławionej pamięci był Żydem skromnym i zadowolonym ze swego 
życia. Zajmował się stale studiowaniem Tory oraz pracą. Szabaty i świę- 
ta spędzał na modlitwie w synagodze. Kiedy umarł w 697 r. (1937 r.)  
z wielką czcią poprowadzono go w pogrzebowym kondukcie na sucho-
wolski cmentarz.

Moja mama, skromna Chawa, oddana żona i matka, ciężko i dużo 
pracowała, dźwigając ciężar utrzymania domu. Została zgładzona  
w jednym z obozów zagłady razem z naszym bratem Jehoszuą i naszą 
siostrą Rachel Sztajn z jej rodziną.

Jafa Olrat-Chewin

6.
Pesia Sokołowska (Librent)

Ojciec mój dzierżawił młyn wodny u dziedzica i co roku płacił 
czynsz. Za każdym razem gdy nadchodził dzień spłaty czynszu dzier-
żawnego, starał się o pożyczkę, żeby zapłacić dziedzicowi, co mu się 
należy. Pracował ciężko okrągły rok i nie wystarczyło pieniędzy tak 
na utrzymanie domu, jak i na zapłacenie za dzierżawę. Na twarzy taty 
zawsze malowała się powaga i troska. Ta sytuacja doprowadziła do  
tego, że także jego miłość do mnie była nieco powściągliwa, pomimo 
że byłam późnym dzieckiem, beniaminkiem przyzwyczajonym do przy-
milania się i pieszczot.

Mieszkaliśmy nad brzegiem rzeki i miałam zwyczaj skakać z drze- 
wa na drzewo, z pieńka na pieniek w drodze prowadzącej z naszego 
domu do domu kowala Szmuelke (Chorowski). Oczyma wyobraźni 
widzę te drzewa nie takimi jakimi przedtem były, ale jak gdyby niosły 
swój dług rzeczy wielkich i cudownych, pięknych i pełnych tajemnic.  
Był to cudowny okres dzieciństwa, zanim przenieśliśmy się do domu 
babci Marki.
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Byłam wstrząśnięta do głębi w dniu, w którym zjawili się w naszym 
domu obcy ludzie i poprowadzili ze sobą mego tatę. Jego i jeszcze 
dwóch innych powieźli do Suwałk. Podejrzewali bowiem ojca, czło- 
wieka najdoskonalszego i najuczciwszego z ludzi oraz tych dwóch 
koszernych Żydów o związki z działalnością przeciwko polskiemu rzą-
dowi. Zabili ich i wrzucili do dołu. Jakiś czas po śmierci ojca mój brat 
Abraham przywiózł jego ciało, aby pochować na żydowskim cmentarzu  
w grobie synów Izraela.

Wiele lat nie wiedziałam o tej sprawie. Nie mówiło się w domu 
za wiele. Jednak od śmierci taty radość znikła z naszego domu. Odtąd  
już zawsze panował tu smutek i boleść.

Moja matka Gołda osłabła i załamała się. Od śmierci męża nie 
zaznała pociechy i ani nie radziła sobie z utrzymaniem domu. Na jej 
słabe barki spadł ciężar wykarmienia i wychowania trojga dzieci niczym  
groźba klęski. Sieroctwo i troski domowe wlały w nasze serca silną 
nienawiść do Polaków i wszystkiego co się z nimi wiązało. A kiedy 
przyszedł czas i mój brat Jechezkel został powołanie do polskiej armii 
(Dinen dem Polak), mama także uznała, że lepiej będzie wyemigro-
wać do jakiegokolwiek kraju byle nie pozostać w Polsce i nie służyć  
w polskim wojsku i nie należeć do tej społeczności.

Alija mojego brata Abrahama do Ziemi Izraela przyniosła do na-
szego domu rewolucję, ponieważ sytuacja brata w Suchowoli była nad 
wyraz dobra. Po roku ja i mama także wyemigrowałyśmy do Ziemi 
Izraela. Tak oto ze zła wyrosło dobro, a wielka klęska jaką było dla naz 
zamordowanie naszego ojca spowodowało to, że wszyscy opuściliśmy 
nieczysty kraj jeszcze przed przybyciem masowych morderców i rzeź-
ników Żydów Europy.

Pesia Sokołowska (Librent)

 7.
Chaja Majk (Tykocki)

Matka umarła w moim wczesnym dzieciństwie i pozostałam z oj- 
cem. Nigdy nie zapomnę jego pięknego głosu, którym wylewał duszę 
swoją w obecności swojego Boga. Pewnego ranka, przed moją aliją do 
Ziemi Izraela, ojciec wstał, podszedł do mego łóżka i błagalnym gło- 
sem ze łzami w oczach prosił, abym go nie opuszczała. Wspomniał 
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swoją pierworodną córkę, która wyemigrowała do Ameryki i więcej 
jej nie zobaczył. Moje serce rozdarło się z bólu, jednak nie mogłam 
przychylić się do jego prośby. Zapewniłam go, że zrobię, co tylko będę 
mogła i będę się starała zabrać ich także do Ziemi Izraela. Jednak 
obietnicy nie dotrzymałam. Uprzedzili mnie przeklęci mordercy. Ta 
przepowiednia, że więcej się już nie zobaczymy, zagnieździła się też 
w sercu mojej siostry Frumy. Także ona próbowała wpłynąć na mnie 
i odciągnąć od aliji. Moje serce bije dla niej, drogiej i skromnej. Jak 
wiele dobra kryło się w jej duszy, z jak wielu rzeczy umiała dla mnie 
zrezygnować. W ostatnich dniach mego pobytu w domu bardzo dużo 
rozmawiałyśmy i spacerowałyśmy. Moja siostra bardzo kochała kwiaty 
i podczas spaceru pośród szerokich pól zrywała chabry i wiła z nich 
wianki. Prosiła mnie, abym przysłała jej kwiaty z Ziemi Izraela. Tę 
obietnicę rzeczywiście spełniłam i jakże wielka była jej radość. Założyła 
w Suchowoli swoją rodzinę. Jednak nie długo się nią cieszyła. Razem 
ze wszystkimi świętymi i czystymi męczennikami także moja siostra 
została zgładzona.

Chaja Majk (Tykocki)

8.
Zeew Binsztajn

Szczególną postacią była babcia, nazywana pieszczotliwie Babe 
Riwce, żona mojego dziadka błogosławionej pamięci reb Abrahama  
Awy Ostrowa. Wzrostu średniego, mocnej budowy ciała, nigdy nie 
zamykała ust i umiała recytować z pamięci wszystkie modlitwy, a tak-
że wszystkie Psalmy. Swoje wypowiedzi zawsze okraszała sentencjami 
naszych błogosławionej pamięci mędrców. Była biegła w „Szulchan 
Aruch”i znała objaśnienia modlitw, Psalmy i „Maamdot”, czyli zbiory 
czytanek z Pisma Świętego. W Suchowoli znano ją ze wzniosłych 
przymiotów: dobroci serca, mądrości i bojaźni Bożej. Z łagodnością  
i delikatnością częstowała swoich wnuków słodyczami i owocami i pa-
rzyła dla nich herbatę w wielkim mosiężnym samowarze, z którego 
korzystał każdy przychodzący do jej domu.

Była niewiastą skromną, symbolem prawości i przyzwoitości.

Zeew Binsztajn
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AKUSZERKA GRUNA
Cwija Dunir-Wajnberg

Gruna była matką każdego żyjącego w Suchowoli.
Delikatna dusza, której całe życie poświęcone było bliźniemu, po-

maganiu każdemu cierpiącemu i udręczonemu. Gotowa była oddać 
serce, poświęcić się bez granic, zupełnie nie troszcząc się o siebie.

Istotnie, jedynie z powodu wewnętrznego uczucia miłości do każ- 
dego stworzenia, opuściła w młodości dom rodziców w małym mia-
steczku w 1906 r. i wyjechała do Warszawy, zgiełkliwej metropolii, aby  
uzupełnić wykształcenie i przygotować się do zawodu akuszerki. Już 
bowiem w czasach młodości ukształtowała się w jej duszy rzadka  
i wzniosła cecha miłosierdzia i gotowości ulżenia w cierpieniu człowie-
kowi przeżywającemu ciężkie chwile. To była tajemnica czaru, który 
promieniował z twarzy Gruny.

Nas dzieci Suchowoli, które jej wierne ręce przyjęły przy wyjściu 
na świat, witała zawsze z matczyną miłością i śledziła z prawdziwym 
zainteresowaniem nasz rozwój. I nieraz kiedy dziecko zachorowało, 
rodzice woleli zawołać Grunę, a nie miejscowego lekarza.

Cwija Dunir-Wajnberg

SŁUŻĄCA HENIA
Batija Peles

Henia była samotna, osierocona przez ojca i matkę. Wszystkim  
co jej zostało na tej ziemi była chorowita, przykuta do łóżka siostra  
Etka i woreczek z cynowymi bączkami chanukowymi po mamie. Była 
młodą dziewczyną, gdy przyszła do naszego domu i uznałam ją za 
siostrę. Nie mogłam zrozumieć dlaczego mówiła do mojej mamy Ra-
chel, a nie mama, jak ja. I dlaczego nie chodziła do szkoły, jak wszystkie 
inne dzieci?

Kochałam ją i przepadałam za nią. Była dobra i wyrozumiała. 
Rodzice moi przez większość dnia zajmowali się pracą i wtedy Henia 
siadała przy mnie i snuła opowieści o zbójach i śpiącej królewnie.

SZKICE PAMIĘCI
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Wiedziała o wielu rzeczach, jednak przy całej obfitości rozmaitych 
wiadomości nie znała żadnego rzemiosła i nie umiała czytać. Odpro- 
wadzałam ją do domu „karcinerke”, dokąd została posłana, aby uczyć  
się hebrajskiego. Malutka kobieta otulona wielką chustą siadała wy-
godnie obok niej za stołem i wyciągała tablicę w alfabetem „alef-bejt” 
i wygładzoną szczapką drewna, w kształcie ołówka, nakazywała Heni 
czytać. Ale dla nieszczęsnej Heni czytanie było zbyt ciężką pracą. 
„Karcinerke” pomagała jej szeptem, ale bez powodzenia. Było to dla 
Heni za trudne.

Myśli jej krążyły wokół Etki, leżącej w pokoju przy starym bejt 
midraszu. Henia biegała do niej wiele razy w ciągu dnia. Sąsiedzi, 
litościwe niewiasty i miłosierni mężczyźni, trudzili się i starali pomóc 
nieszczęśliwej. Ale ich możliwości były niewystarczające. Kilka już dni 
Etka pogrążona była w drzemce i nie budziła się. Przerażenie i nadzieja 
kołatały sercami. Henia podnosiła ją i łyżeczką wlewała do ust herbatę  
albo kompot, Etka ciągle spała. W nocy przychodzili członkowie brac-
twa dobroczynnego „Linat Ha-Cedek”, aby czuwać przy łóżku chorej.

Pewnej nocy obudziłam się i usłyszałam, jak moja mama krzyczy: 
„Nie ma Heni, łóżko jest puste!”. Ojciec szybko wyszedł na zewnątrz 
i pobiegł prosto do starego bejt midraszu. W wejściu natknął się na 
Henię, siedzącą na progu. Bała się o siostrę, która była w krytycznie 
ciężkim stanie. Nie chciała przeszkadzać czuwającym przy łóżku cho-
rej. Dlatego postanowiła być na straży i nocować za drzwiami.

Mijały lata. Henia dorosła służyła u obcych ludzi. Jednak nie na-
uczyła się ani pisać ani czytać. Zwierzała mi się ze wszystkich swoich 
sekretów: kiedy pojechała do pobliskiego miasteczka, spotkała chło-
paka. Poprosiła mnie, abym pisała listy do jej przyjaciela.

Dobrze rozumiała swoją samotność i ubóstwo. Zawsze marzyła  
o dobrych czasach, w których Etka będzie zdrowa, a ona swoją pensję 
uskłada grosz do grosza i pojedzie do Ziemi Izraela. „Ludzie mówią, że 
tam wszyscy pracują i nikt się nie wstydzi swojej pracy” – powtarzała.

Jej siostra cudem wyzdrowiała i stała się samodzielna. Ale Henia 
zrezygnowała z podróży do Ziemi Izraela. A to dlatego, że trzeba zapi- 
sać się do „He-Chaluc” i pojechać na obóz przysposobienia. Na to 
wszystko Henia była zbyt już dorosła.

Znalazła śmierć z wszystkimi Żydami naszego miasta. Z pewnością 
nieliczni są ci, spośród suchowolskich Żydów, którzy ją wspominają.

Batija Peles
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ZAGŁADA I SPUSTOSZENIE

JAK OCALELIŚMY –
PRZESŁUCHANIE ŚWIADKÓW 

Z RODZINY ZELA
Ch. Sz.

Z około dwóch tysięcy mieszkańców ocalały jedynie dwadzieścia 
trzy osoby. Oto garstka uchodźców:

Wyemigrowali do Izraela:

Berl, Motł, Bracha (Brocha) Mari Zela
Mosze Wajnsztajn syn Meira (tynkarz)
Jente Popławska (Jehudit Bursztajn)

Dowka i Chaja Liba Cybula
Masza Bagner-Fiszer

Szymon Cymbał
Israel Karoliński

Sara Tykocka-Iwri

Wyemigrowali do Ameryki:

Szejna Fajnberg
Mendel Druker

Bejla Cybula
Herszel Brumer

Liba i Lejbl Płutniak (wnuki Efraima Mendla)
Elka Sokólska
Cypka Biliak

Simchełe Lazar
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Wyemigrowali do Kanady:
Meir Bernsztajn
Icchak Kaleka

A oto przerażające opowiadanie przekazane przez braci i siostry 
z rodziny Zela, którzy ocaleli z zagłady i ujawnili wszystkie straszne 
szczegóły zagłady miasteczka Suchowoli:

We wrześniu 1939 r., gdy wybuchła druga wojna światowa, do 
Suchowoli wkroczyli Rosjanie. W 1940 r. zostały wprowadzone trzy 
dywizje sowieckie i powstało lotnisko we wsi Dolistowo, na którym 
stacjonowało trzysta samolotów. Jednocześnie Rosjanie zaczęli two-
rzyć struktury obronne w okolicy i zmusili całą ludność do pracy przy 
budowie fortyfikacji. W czerwcu 1941 r. wybuchła wojna między Rosją 
a Niemcami.

To było w sobotę wieczorem po zakończeniu szabatu (mocaej 
szabat). Zaczął się nieoczekiwany atak niemiecki. W kilku miejscach 
w miasteczku, jak dom Daniela Szklara, dom Pulikca (chrześcijanina) 
na ulicy Janowskiej oraz w innych miejscach odbywały się seanse fil-
mowe dla rosyjskich żołnierzy. Nagle rozległy się odgłosy wybuchów, 
jakby kanonada pocisków od strony Sztabina. Stało się jasne, że armia 
niemiecka otoczyła Rosjan ze wszystkich stron.

Tymczasem zostaliśmy bez jakiejkolwiek władzy. Serce przepowia-
dało złe rzeczy i baliśmy się nadejścia Niemców. Szukaliśmy sposobów, 
aby się ukryć, a część naszego dobytku oddaliśmy na przechowanie  
w domach chrześcijańskich chłopów. I rzeczywiście, Niemcy natych-
miast po wkroczeniu do miasteczka, nakazali mieszkańcom uderzyć  
w Żydów. Żydowska młodzież w dużej liczbie uciekła na pola. My,  
Berl i Motł Zela, zbiegliśmy razem z Pesachem Sofolem i jego bratan-
kiem Mosze Puszbatnickim (?) (wnukiem Chackiela Rejcesa), Simchelą 
Lazarem, Israelem oraz Iserem Grodzieńskimi.

A w miasteczku zapanowało przerażenie. Wzięto zakładników  
i zamknięto w więzieniu oraz w domu Mosze Putiela. Wśród pierwszych 
piętnastu uwięzionych byli: rabin Kalier, Lejzer Borowik i inni. Chrze-
ścijański krawiec M. który kupił dom Itmara Nisełkowskiego był jaw-
nym nieprzyjacielem Żydów i zgodził się przyjąć stanowisko komisarza. 
Ów M. zaczął nastawać na Żydów. Goj nazwiskiem Lewicki ubłagał 
księdza, pod którego wpływem Niemcy uwolnili zakładników.

W pierwszy szabat niemieckiej okupacji zebrali Żydów miasteczka 
na placu kościelnym. Synowie pastucha K., syn Sz. i trzech synów B. 
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posegregowali oddzielnie mężczyzn i kobiety i nawet oznaczyli niby 
komunistów. Zgromadzili około siedemdziesięciu mężczyzn, wśród nich 
także rabina Kaliera, nad którym bardzo się znęcali. Oprócz niego w tej 
grupie byli także: Szachna Morin, Jankiel Patluk, Jankiel „Dziesięt- 
nik” i Dawid Jerozolimski. Dręczenie ich było tak okrutne, że kazali 
synowi chłostać ojca, a ojcu bić syna. Wszystkich zmuszono do śpie-
wania pieśni „Ha-Tikwa” (Nadzieja). Gestapowcy nie tracili czasu  
i zaczęli męczyć niby komunistów. Popędzili ich „na dół” i wrzucili do  
rzeki obok młyna. Kiedy któryś próbował wyjść z wody, bili go. Uto- 
nęło około pięciu, w tym młody Bielak.

Kiedy M. spytał swoich mocodawców: „Co z nimi robić?”, otrzy-
mał odpowiedź, która go zadowoliła: „My zrobiliśmy swoje. Wy róbcie 
co chcecie”. I wtedy zaczął się szatański taniec. Umęczonych Żydów 
wpędzono do domu Lejbla Franckowskiego, zaparto okna i drzwi, 
wokół poustawiano beczki z naftą i podpalono. Nieszczęśnicy powy-
bijali okna i zaczęli wyskakiwać na zewnątrz. Ale łobuzy napadali na 
nich i zabili około dwunastu mężczyzn. Byli wśród nich: Szachna Mo-
rin, Lejzer Borowik, Zejdel Furia (brat Gedaljahu), Chazański (mąż 
Chaji Gufersztajn), Ezra Strynkowski, Israel Grodziński, Berl-Lejzer 
Lewin (Szmalc), Szachna Kusoj (syn ciotki Riwki Szkop). Isera Zawadę 
ranili w głowę.

W niedzielę wrócili, wywołali Żydów na ulicę i dręczyli ich. I wów- 
czas Polacy zaczęli rabować domy Żydów.

Jednak nie wszyscy goje byli żądni krwi. Znaleźli się wśród nich  
ludzie gotowi ocalić życie prześladowanych, pomimo grożącego nie- 
bezpieczeństwa. Uciekliśmy do wsi Jaćwież. Po wielu okropnych prze- 
życiach przyszliśmy głodni i spragnieni do Kazia Kowalczuka, który 
nakarmił nas i nawet chciał oddać nam swój pokój. Jednak z wiel-
kiego strachu uciekliśmy, aby ukryć się w stodole. W ciągu tych dni, 
gdy byliśmy pod jego dachem, Kazio odnosił się do nas z największą 
ludzką gościnnością. Tymczasem dostaliśmy kartkę z domu, że jeśli 
nie wrócimy do miasteczka, aby się zarejestrować, to nas rozstrzelają. 
Wróciliśmy i wprowadzono nas do szkoły Tarbut. Przed oczami ukazał 
się przerażający widok niczym po rzezi: szkoła do ostatniego miejsca  
była zastawiona łóżkami, na których leżeli Żydzi z osmalonymi twa-
rzami. To ci, którzy ocaleli z domu Franckowskiego. Wśród nich zna-
leźli się Mendel Drukar i Moszełe Tiktin, ich uszy były poparzone.

Straszne wypadki trwały dotąd, aż wyszedł rozkaz o utworzeniu 
getta, które obejmowało obszar pomiędzy ulicą przy kościele katolickim  
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(Tefila-gas) i ulicą przy synagodze (Szuł-gas), od domu Mosze Aharona 
Rabinowicza do domu szwaczki Bilki (dawny budynek poczty) oraz 
jeszcze kilka domów na Olszynce. Żydom kazano rozebrać synagogę –  
wspaniałość miasteczka – i jeszcze domy, a chrześcijańscy mieszkańcy 
odgrodzili getto płotem z desek wysokości dwa i pół metra. Na wierzch  
nałożono drut kolczasty, wystający ponad dachami. Zostaliśmy zmu- 
szeni do opuszczenia w ciągu doby naszego domu i wszystkiego co  
nasze. Pozwolono nam zabrać ze sobą tylko to, co mogliśmy udźwignąć.

W ten sposób Żydzi Suchowoli zostali stłoczeni w getcie niczym  
w klatce. Nikt nie wychodził i nikt nie wchodził. My, nasz brat Lej-
buczka oraz Icze Berl Farbsztajn, byliśmy dostarczycielami żywności. 
Posiadaliśmy urzędowe zezwolenie na wychodzenie z getta, jednak 
gdyby Niemcy natknęli się na nas poza obszarem getta po godzinach 
pracy, byłby to nasz nieuchronny koniec.

Przebywaliśmy w getcie jakieś sześć miesięcy. Panowała tu wielka 
ciasnota. Kilka rodzin zasiedlało jedno mieszkanie. Dzieliliśmy kwa- 
terę z rodziną Widec i Farber (Mosze Lankes). Ciasnota ciągle rosła  
i stawała się trudna do zniesienia, kiedy wprowadzono do suchowol- 
skiego getta także naszych współbraci w cierpieniu. Byli to Żydzi  
z Janowa, Dąbrowy, Korycina i Nowego Dworu. Żyliśmy dalej w tych 
warunkach. Fachowcy pracowali na rzecz rolników, wielu utrzymywało 
się z gromadzenia potrzebnych produktów, wnoszonych z zewnątrz  
do getta. Żyliśmy bez kultury, bez kształcenia dzieci, w zagrożeniu  
życia i trosce o to, co przyniesie kolejny dzień.

Z suchowolskiego getta zostaliśmy wyprowadzeni podstępem. 
Komendant Gestapo i komisarz zażądali od Judenratu wszystkich 
pieniędzy pod pretekstem, że trzeba wybrukować szosę w getcie i nie 
żyć dalej w błocie i gnoju. Serce przepowiadało coś złego. Kiedy minął 
dzień 1 listopada 1942 r., przyszedł rozkaz wygnania. Załadowali nas 
na chłopskie wozy i tak rozpoczęła się nasza droga męki do Kiełba- 
sina. Wzięliśmy ze sobą to, co było można spakować do walizek i toboł-
ków. I z tego skromnego dobytku obrabowali nas chłopi, którzy nas 
wieźli na furmankach. Nie wystarczyło im mienie pozostawione przez 
nas w getcie. Nie zadowolili się dobytkiem, który wielu mieszkańców 
miasteczka oddało im na przechowanie. Jeszcze ograbiali nas przy 
opuszczaniu getta.

Zdruzgotani na ciele i duszy dotarliśmy do Kiełbasina. Wprowa-
dzili nas do długich ziemianek, wyglądających jak schrony. Była to 
pozostałość po obozie dla rosyjskich jeńców. Panowały tam nieludzkie 
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warunki, okropny brud, głód i zimno. Dostawaliśmy głodowe porcje: 
„chleb niedoli i wodę ucisku”20. Głównym pożywieniem były zamarz-
nięte kartofle „w mundurkach” i najgorszy gatunek kaszy zmieszany 
z piaskiem. Drwa na opał nie wystarczało, żeby coś ugotować. Na 
kucharzy byli wybierani przedstawiciele rodzin. Wielu z nas nie miało 
sił, aby znieść to straszne cierpienie i liczba zmarłych była bardzo duża. 
Ciała składano w specjalnym baraku. 

W getcie w Kiełbasinie trzymali nas przez około sześć tygodni, 
a następnie przenieśli na ostatni przystanek – do getta w Grodnie. 
Z Kiełbasina do Grodna pognali nas na piechotę bosych, głodnych, 
osłabionych, bardziej podobnych do cieni niż do ludzi. Wlekliśmy się 
z pieśnią na ustach. Żandarmi przynaglili nas, abyśmy szli i śpiewali 
„Jidł mitn fidł” (Judel gra na skrzypcach). Nigdy nie zapomnimy tego 
„marszu śmierci”.

W Grodnie przebywaliśmy około miesiąca. Zimno i głód zbierały 
codziennie śmiertelne żniwo. Wielu z głodu miało spuchnięte brzuchy. 
Coraz więcej nas ubywało. Zaczęli zabierać nas w transportach „do 
pracy”, jako że mordercy przygotowywali obozy śmierci.

Codziennie wywozili spośród nas ludzi do Oświęcimia (Auschwitz), 
skąd już nie powracali.

Wraz z likwidacją getta grodzieńskiego, przyszedł koniec na wszyst-
kich mieszkańców pobliskich miasteczek, którzy w tym getcie miesz-
kali. Zgładzona została także ludność naszego miasteczka Suchowoli.

Jak już powiedziano, jedynie dwudziestu trzech spośród sucho-
wolskich Żydów ocalało z tego piekła. Kilkoro z nich ocalało być może  
dlatego, że w momencie wybuchu wojny utknęło w kibucach przyspo-
sobienia do aliji. Icchak Kaleka pozostał przy życiu dzięki ucieczce do  
Rosji. Szymon, syn Mordechaja Cymbała, rodem z Suchowoli, miesz-
kający przed wojną w Grajewie, służył w polskiej armii, dostał się do 
rosyjskiej niewoli i tak ocalał.

Nasza rodzina miała szczęście. Ocalały z niej cztery osoby: Berl, 
który ocalał z getta w Augustowie, Motł, Brocha i Mari. Rodzina  
spotkała się w Auschwitz. Berl i Motł pracowali przy elektryczności,  
a siostry zostały zaangażowane, za łapówkę dwudziestu pięciu dola-
rów, w magazynie sortowania ubrań należących do ofiar. Była to praca 
przerażająca. Zapach śmierci panujący wokół, nie pozwolił odetchnąć,  
ale dzięki tej „pożytecznej” pracy zdołały ocalić swoje życie. Nasze sio-

20 Księga Izajasza 30,20 . Przekład za Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu, wyd. Święty Paweł, s. 1618. (Przypis tłumacza).
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stry wykonywały także inne prace: czyszczenie, tkanie, splatanie ze 
szmat siatek maskujących pojazdy itp.

W Auschwitz przebywaliśmy około trzech i pół roku. Pierwszy  
i ostatni rok były najgorsze. Stąd przenieśli nas do Niemiec. Tę drogę 
pokonaliśmy na piechotę. Przez trzy miesiące błąkaliśmy się bezdro-
żami. Było to bardzo trudne przeżycie. Szliśmy bez sił przez śniegi  
i zmarzlinę. Czasami robiliśmy przystanki z powodu ustawicznych  
rosyjskich bombardowań.

Wraz z załamaniem się niemieckiej armii przybyliśmy do Bergen-
-Belsen. Tu spotkaliśmy naszego brata Lejbuczkę. Niestety umarł na 
kilka dni przez wyzwoleniem. Jakież to było straszne wrażenie, kiedy 
nasz brat, który zdołał przezwyciężyć wszystkie zagrożenia i okrutne 
cierpienia, zmarł na moment przed odzyskaniem wolności.

Z Bergen-Belsen po wielu okropnych przeżyciach, wyczerpani do 
kresu sił, doszliśmy wreszcie do bezpiecznej przystani.

Ch. Sz. 

Żydowscy wygnańcy w obozie w Grodnie
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ZAGŁADA
PRZEBIEG WYPADKÓW

Sara Iwri-Tykocki

Ze zbolałym sercem usiłuję rozwinąć zwój strasznej księgi zbu-
rzenia naszego miasteczka. Widziałam wszystko co spadło w okresie 
Szoa na naszych drogich suchowolskich Żydów. I wszystko co opiszę  
i opowiem, będzie niczym wobec rzeczywistości. Tylko ten kto prze- 
szedł długą drogę przez mękę razem z synami Suchowoli, których 
spopielone kości rozproszono na polach Auschwitz, Majdanka i Tre-
blinki, ten kto był z drogimi synami Suchowoli, których krew woła  
spod ziemi, tylko ten będzie mógł pojąć i odczuć grozę tamtych dni.

Los chciał, żeby nieliczni spośród nas pozostali przy życiu, aby  
nie przepadł zwój księgi zagłady Suchowoli.

Dlatego opis zburzenia nie wypełnia testamentu ofiar: Zemsta! 
To jedyne słowo, jakie trzepotało się na ustach ofiar, zanim wyzionęli 
ducha. Ale nasza ręka była za krótka, aby wywrzeć zemstę na gojach za 
rozlaną krew naszych drogich. A teraz polscy mordercy przechadzają  
się swobodnie i w dostatku po Suchowoli, mając ręce skalane krwią 
naszych drogich braci. I noszą ich ubrania, mieszkają w ich domach, 
korzystają z ich dobytku i chodzą co niedzielę do kościoła, aby dzię- 
kować Bogu za naszą zagładę i spustoszenie.

Do naszego kochanego miasteczka Żydzi nie mają teraz wstępu. 
Jest ono „Judenrein”. Po wyzwoleniu przybył jeden z ocalałych (Ici  
Berl Farbsztajn) z wizytą do Suchowoli. Natychmiast pojmali go mor-
dercy i zabili. Kiedy wieść ta dotarła do reszty ocalałych, żaden z nas nie 
odważył się przyjechać do miasteczka, aby przynajmniej pożegnać się  
z Suchowolą.

Żal nam ciebie, nasze miasteczko. Żal nam zburzenia i zagłady 
twoich synów i twoich budowniczych, którzy pielęgnowali ciebie i zo-
stali zabrani od ciebie siłą. Ich domy stoją otulone bólem i smutkiem 
w żałobie po swoich budowniczych, bo już ich nie ma. Nocami w za-
wodzeniu wiatru, błądzącego po ulicach i zaułkach, słychać jeszcze 
gorzki płacz twoich synów i niemowląt, których dusze kwitły i zostały 
zabrane do obozów śmierci. Nigdy nie udało im się powrócić do swo- 
ich domów.

*
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Pewnego razu o północy dały się z nagła słyszeć odgłosy potężnej 
eksplozji, która wstrząsnęła całą okolicą. Mieszkańcy Suchowoli zer-
wali się ze snu i zaskoczeni wylegli na ulice zobaczyć co się dzieje.  
Obraz rzeczywistości był przerażający: żołnierze i oficerowie Armii 
Czerwonej biegali zmieszani i wystraszeni.

Czy to wojna czy manewry? – Zadawali sobie pytanie.
Rosyjski oficer, który zamieszkiwał w naszym domu, spał sobie 

spokojnie błogim snem, gdy wpadli jego przerażeni towarzysze, budząc 
go krzykiem: „Wojna! Wojna! Wstawaj! Szybko!”

Dnia 22 czerwca 1941 r. rano w miasteczku panowało oczekiwanie 
i trwoga. Na niebie ukazały się niemieckie bombowce, które zniżały 
lot nad okolicznymi lasami, bombardując i siekąc seriami z karabinów 
maszynowych. Widać było, że wypróbowują siłę rosyjskiego wojska, 
stacjonującego w lasach. Miasteczko trzęsło się od potężnych eksplozji.  
Nieliczne samochody Armii Czerwonej zabrały wyższych oficerów  
z rodzinami i pomknęły na wschód pod ciężkimi niemieckimi bombar-
dowaniami. Prości żołnierze natomiast miotali się z miejsca na miejsce 
nie mogąc znaleźć schronienia przed samolotami wroga, otwierającymi  
do nich ciężki ogień z karabinów maszynowych. Zaczęła się wojna.

Nazajutrz na ulicach Suchowoli nie widać już było rosyjskich żoł-
nierzy. Zapewne w ciągu nocy zdążyli opuścić miasteczko, ale wątpliwe, 
czy zdołali dotrzeć do celu. Suchowola została bez żadnej władzy. Ta 
sytuacja dała polskim mieszkańcom z miasteczka i okolicy możliwość 
napaści na państwowe sklepy (kooperatywy) oraz na magazyny Armii 
Czerwonej i wywlec z nich wszystko, co wpadło pod rękę. Pomimo 
strzałów i bombardowań z powietrza nie cofnęli się i dalej plądrowali,  
aż opróżnili wszystkie sklepy i magazyny. 

Suchowolscy Żydzi siedzieli w swoich domach drżący i przerażeni, 
przyglądając się temu co dzieje się na zewnątrz. Wszyscy modlili się 
tylko o jedno, aby polscy grabieżcy nie zaczęli mordów po skończeniu 
„roboty” plądrowania dobytku.

Po kilku dniach do Suchowoli wkroczyły siły niemieckie. Na widok 
armii Hitlera ogarnął nas strach o życie. Żołnierze mieli wypolerowane 
mundury, a ich wrzaskliwe głosy napełniły całą okolicę. Przybyli do 
miasteczka samochodami i na motocyklach oraz pieszo. Odczuwali- 
śmy, że jest to zapowiedź wielkiego zamieszania, niczym nieposkro-
mionej burzy. Wermacht wziął władzę w swoje ręce. Polscy grabieżcy 
urośli i okazali szacunek nowej władzy. Natychmiast zorganizowała się 
polska policja, na której czele stanął M. Wszyscy policjanci pozakła-
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dali na rękawy białe opaski z napisem „Deutsche Wermacht”. Krążyli 
uzbrojeni po ulicach i pierwszą ich akcją było pognanie Żydów do 
przymusowych robót. Pierwsze wstrząsające wydarzenie dokonało się  
w piątek: żołnierze Wermachtu, którzy kwaterowali w budynku pol- 
skiej szkoły pojmali kilku chłopaków do pracy przymusowej. W czasie 
pracy, gdy niemiecki żołnierz odpowiedzialny za dozór robotników 
na chwilę zszedł z posterunku, jeden z chłopców zdołał uciec. Był to 
Icze Szklar. Niemiecki żołnierz zauważył jego nieobecność i nakazał 
Żydom, aby go natychmiast przyprowadzili z powrotem na miejsce. 
W przeciwnym razie wszyscy zapłacą życiem. Wieść o tym rozkazie 
bardzo szybko rozeszła się po miasteczku i matki pracujących chłop-
ców pobiegły prędko do matki Icze Szklara, gorzko płacząc i prosząc, 
aby ocaliła życie ich dzieci i zwróciła swego syna Niemcom. Nieszczę-
sna matka, Chawka, nie znalazła wsparcia i wbrew swojej woli oddała 
syna Niemcom. Kiedy go przyprowadziła na miejsce, Niemiec strzelił  
do niego i zabił na oczach matki i towarzyszy pracy.

To była pierwsza ofiara Żydów Suchowoli za niemieckiej władzy. 
Kiedy ta tragiczna wieść doszła do naszych uszu, ogarnęła nas zgroza  
i strach. Jednak nie dano nam wiele czasu, aby rozmyślać nad istotą  
tego zdarzenia, ponieważ wielka klęska przyszła na nas z chwilą pierw-
szego szabatu nazistowskiej okupacji. Ten dzień szabatu 17 tamuz  
701 r. (12 lipca 1941 r.) stał się dniem goryczy i bólu. Nazwaliśmy go 
„czarnym szabatem”.

Rano wydano rozkaz, że wszyscy Żydzi Suchowoli mają stawić się  
na placu przy kościele. Mężczyźni, kobiety i dzieci przejęci trwogą  
zaczęli ciągnąć na ustalone miejsce. Rozwydrzony tłum Polaków, uzbro-
jonych w pałki, łopaty i grabie, czekał na Żydów. Policjanci z pomocą 
hołoty rozproszyli się po miasteczku i w każdym domu, podwórzu czy 
zakamarku szukali Żydów, którzy nie stawili się na placu. Ten kto został 
znaleziony w kryjówce czy w jakimkolwiek schronie, otrzymywał razy  
i był wleczony przez całą drogę na miejsce koncentracji. Kiedy już  
zebrało się całe żydowskie osiedle, naziści kazali Polakom wybrać  
spośród tłumu żydowskich komunistów i ustawić oddzielnie. Polscy  
mordercy nie spodziewali się, że będzie im dana wolna ręka w roz- 
strzyganiu o losie Żydów w miasteczku, ucieszyli się i „wybór” się  
rozpoczął. Każdy Polak, który chował w sercu urazę czy żal do Żyda, 
wykorzystał tę okazję i wciągał do szeregu komunistów. Błagania Ży-
dów i płacz niczemu niewinnych, którzy nie wiedzieli nawet, kto to jest 
„komunista”, nic nie wskórały. Zostali siłą wywleczeni i wepchnięci do 
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szeregu skazanych na śmierć. Kiedy uzupełniono ten szereg „wybrań-
ców”, rozwydrzeni Polacy rzucili się na nich z pałkami, łopatami i mo-
tykami. Spuścili je na ich głowy i grzbiety. Żydowska krew rozlała się  
jak woda na miasteczkowym placu, aż poczerwieniały brukowe kamie-
nie. Jęki ofiar, płacz męczonych i błagania kobiet, stojących z boku  
i patrzących swoimi oczami na zabijanie ich synów, ojców i dzieci, 
wzbiły się w górę i rozdarły serce niebios. W tej „akcji” śmierć znale-
źli: Mosze Chazański, Szachna Kusoj, Szachna Murin, Jankiel Pitluk 
oraz Israel Grodziński. Po zakończeniu pierwszego etapu „akcji”, wielu  
poprowadzili do rzeki, aby ich potopić. Po drodze zadawano im bez 
przerwy mordercze razy. Złamani i rozbici dotarli do rzeki, ale na ich 
szczęście woda w rzece nie była na tyle głęboka, aby się utopić. Po 
„nieudanej akcji” zaprowadzili nieszczęśników do domu Lejbla Rudiesa 
koło cmentarza i siłą wepchnęli wszystkich do środka. Zabili deskami 
okna i drzwi i postanowili spalić ich żywcem. Uwięzieni, czując co się 
dzieje, obudzili w sobie wolę życia, zdecydowali się uciekać za wszelką 
cenę i nie poddać się mordercom. Ostatkiem sił powybijali płonące 
drzwi i okna i wyskoczyli na zewnątrz. Gdy polscy mordercy spostrzegli 
tę ucieczkę z płonącego domu, rzucili się w pogoń, strzelając do nich. 
Uciekinierzy zdołali się wymknąć. Byli bardzo poparzeni. Wśród nich 
znalazł się także mój błogosławionej pamięci ojciec. Jedynym, który 
spłonął wewnątrz domu był pewien Żyd, noszący przydomek „Gut 
Szabos”. Resztę pozostałych na placu Żydów zamknięto w budynku 
szkoły hebrajskiej. Tam męczono ich i każdego dnia pędzono do przy-
musowej roboty, po której wracali z powrotem do więzienia. Szczegól-
nie mordercy znęcali się nad rabinem Suchowoli, którym był wówczas 
błogosławionej pamięci rabin Kalir. Ostrzygli mu brodę, wsadzili na 
głowę wiadro, kazali klęczeć i bębnili kijami po głowie. Także polscy 
mordercy nie ominęli dziewcząt z miasteczka. Powyciągali „komuni-
stki” i poprowadzili je do synagogi, wepchnęli do babińca, czyli części 
modlitewnej dla kobiet i tam męczyli i bili przez dwa dni. Wśród nich 
byłam i ja. Po tym szabacie nasze miasteczko wyglądało jak po zburze-
niu. Ludzie przybici, złamani na sercu i duszy chodzili okryci krwawymi 
ranami, bez ratunku i pociechy. Byli zmuszani do przymusowej pracy  
pod nadzorem polskich morderców, ustanowionych nad nimi. Dzień 
szabatu był dniem gotowym do zamieszek w Suchowoli. Goje wybrali 
ten dzień, aby knuć przeciwko Żydom niejako w zemście za szabaty, 
kiedy Żydzi żyli cicho i spokojnie, ciesząc się dniem odpoczynku, pro-
mieniującym na atmosferę i charakter całego miasteczka.
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Także w drugi szabat rozpętały się zamieszki: wyciągnięto do przy-
musowej pracy około stu dwudziestu młodych. Po skończonej pracy 
przyprowadzili nas na miasteczkowy plac i zaczęli przedstawienie: na 
środku rynkowego placu postawili mieszkańca wsi Chodorówka, który  
w czasie sowieckiej okupacji był tam sołtysem i kazali mu zgiąć się  
w pół. Jeden z polskich aktywistów złapał go za głowę i na plecach przy-
lepili mu sowieckie godło: sierp i młot. Kiedy sołtys był już „gotów”, 
rozkazali każdemu z nas podchodzić kolejno i całować ten naklejony 
znak. Po obu stronach sołtysa stali prześladowcy uzbrojeni w gumowe 
pałki i każdy podchodzący do „ucałowania” dostawał od nich morder-
cze razy. Krzyki i płacze dręczonych ludzi mieszały się z cynicznym 
śmiechem morderców, zlewając się w jeden wielki przeraźliwy rwetes, 
unoszący się ponad placem. Ten krzyk przenikał przez ściany domostw  
do uszu rodziców męczonych dzieci i ranił ich serca niczym ostre kolce. 
Owładnięci bólem i smutkiem modlili się do Boga, prosząc o wyba-
wienie z rąk nienawistnego wroga.

Na zakończenie pierwszego „przedstawienia” mordercy rozkazali 
nam maszerować w szeregu i śpiewać komunistyczne pieśni. Z tymi 
pieśniami pognali nas na cmentarz, aby nas zabić. Ze wszystkich stron  
miasteczka zgromadzili się Polacy, aby zobaczyć widok, o jakim ma-
rzyli przez wiele pokoleń. Droga na całej długości była najeżona śmier-
telnymi razami. Zmęczeni, umęczeni i poranieni, a przecież jeszcze  
nie pozbawieni pragnienia życia, wlekli się młodzi suchowolscy Żydzi 
w kierunku cmentarza. Tłumy polskich morderców, które nas otaczały, 
tamowały nam jakąkolwiek możliwość ucieczki. Powiedziano nam 
wyraźnie, że jesteśmy prowadzeni na śmierć i szliśmy tak z oczami 
pełnymi łez.

Kiedy przyszliśmy na miejsce, mordercy wyciągnęli dwóch spo-
śród nas Ajzyka Alperina i mojego brata Jechezkela Tykockiego. Kazali 
im własnoręcznie wykopać dla siebie grób. Nas natomiast zamierzali 
wepchnąć do stojącego przy cmentarzu domu Simchy Lewina, aby  
spalić żywcem. Na szczęście nadeszło dwóch oficerów Gestapo, prze- 
kupionych przez Judenrat i nakazało polskim chuliganom uwolnienie 
nas. Otchłań ciemności przebił promień światła. Dzieci gotujące się już 
na zabicie, ostatkiem sił popędziły do domów, do swoich rodzin, któ-
rych zobaczyć straciły już nadzieję. Rozdzierającym serce spotkaniom 
ocalałych dzieci z rodzicami towarzyszyły radość, łzy i gorzki płacz.

Życie powróciło na swoje tory. Codziennie wychodziły do pracy 
grupy Żydów w asyście polskich „nadzorców” uzbrojonych w pistolety  

ZAGŁADA I SPUSTOSZENIE



98

i pałki. Przeszło kilka miesięcy i dowiedzieliśmy się o zamiarze zało- 
żenia w Suchowoli „getta”. Rozpościerało się ono na ulicy Kościelnej od  
domu Meira Kramera do końca ulicy, obok „Szustera Derfla” i obej-
mowało także część ulicy Szuł-gas przy synagodze. Cały obszar getta 
został otoczony wysokim drewnianym płotem z drutem kolczastym. 
Główne wejście znajdowało się obok domu Meira Kramera. Komendant  
getta, zdeklarowany nazista, rezydował w polskiej szkole na wzgórzu, 
skąd miał możliwość widzieć wszystko, co dzieje się w getcie. Urząd 
Judenratu mieścił się w domu Kramera.

Po dniach zamętu i cierpienia życie w getcie wydawało się ciche  
i spokojne. Byliśmy przynajmniej chronieni przed polskimi morder-
cami, którzy nie mieli wstępu na teren getta. I tutaj na wąskiej gettowej 
ulicy zgromadzili się wszyscy suchowolscy Żydzi. Ścisk był nie do znie- 
sienia, a mimo to w naszych sercach tliła się jedna modlitwa, abyśmy  
pozostali tu aż do końca wojny. Władza wewnętrzna w getcie znaj-
dowała się w rękach Judenratu. Sytuacja gospodarcza była trudna. 
Rzemieślnicy ledwie mogli się utrzymać ze swojej pracy. W najgor-
szym położeniu znaleźli się ludzie nie posiadający żadnego zawodu. 
Musieli prosić o pomoc i otrzymywali wsparcie pozwalające im wyżyć. 
Młodzi chłopcy i dziewczęta codziennie szli do pracy poza gettem.  
Z licznymi trudnościami udawało się im przemycać do getta żywność 
różnego rodzaju, którą kupowali w miejscach pracy i zatajali przed 
strażą polsko-niemiecką. Pilnowanie przy bramie gettowej należało do 
polskiej policji, w której służyli osławieni mordercy: Z., bracia B. i B. 
Nakładali na nas wykonywanie „czarnej roboty”, jak: sprzątanie ulic, 
czyszczenie publicznych ustępów oraz sprzątanie podwórzy Polaków. 
Nadzorcami pracy byli Polacy. Na ich czele stał „rogowy”. Policjanci  
ani na chwilę nie popuszczali żydowskim robotnikom i często ich bili, 
żeby żwawiej pracowali.

Pewnego dnia na wiosnę przybyła do getta wysłanniczka, człon-
kini związku „He-Chaluc” w Białymstoku. Przyniosła nam wiadomości  
o tym, co dzieje się w innych gettach. Od niej dowiedzieliśmy się po 
raz pierwszy o transportach śmierci do Treblinki. Po jej wizycie po-
zostawaliśmy w kontakcie z ruchem konspiracyjnym w białostockim 
getcie i od czasu do czasu otrzymywaliśmy wskazówki. Pewnego dnia  
wydarzyła się w getcie straszna rzecz, która wstrząsnęła jego miesz-
kańcami. Było to w sobotę. Zgodnie z rozkazem wieśniacy wwozili do  
getta drwa na opał. W tym samym czasie Icchak Polak wyszedł ze 
swego domu, który stał na wzgórzu i był widoczny także na obszarze 
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poza gettem. Kiedy Icchak Polak podniósł głowę i wyjrzał na zewnątrz, 
strzelił doń policjant Z., stojący na podwórzu polskiej szkoły. Kula 
ugodziła Icchaka w szyję i zabiła na miejscu. Osierocił pięcioro dzieci, 
które wcześniej straciły matkę. Wraz ze śmiercią ojca stały się zupeł-
nymi sierotami. Na najstarszą córkę Riwkę, która już i tak wiele wy-
cierpiała w życiu, spadł obowiązek opieki nad czworgiem młodszego 
rodzeństwa. To nieszczęście przejęło do głębi mieszkańców getta i obu-
dziło we wszystkich sercach uczucia zemsty.

Tu w getcie mimo wszystko staraliśmy się obchodzić święta jak 
należy. Chociaż sytuacja była bardzo trudna, zabiegano usilnie, aby 
przygotować wszystko co potrzeba na święta. Szczególny charakter 
miały w getcie „Straszne Dni” (jamim noraim). Żydzi modlili się i wy-
lewali gorzkie łzy. Modlitwom towarzyszył płacz rozdzierający serca. 
Każdy robił rachunek sumienia i w głębi duszy zadawał pytanie: Kto 
wie, czy uda mi się pozostać przy życiu w tym nadchodzącym roku? Po 
skończonej modlitwie wychodzili, lejąc z oczu łzy, z sercem bijącym, 
z nadzieją, że Niebiosa ulitują się i wyrwą nas z pazurów i zębów 
drapieżników, a Najwyższy na naszych oczach pomści czystą krew Jego 
świętych męczenników, wylaną przez naszych wrogów.

Ludność żydowska była zamknięta za murami getta do czasu, gdy 
nadszedł koniec także tego „spokojnego” życia.

1 listopada 1942 r. powietrze było mroźne i przejrzyste. Wyszedł 
rozkaz, aby być gotowym do opuszczenia getta o godzinie drugiej po 
północy. Wszystkich nas ogarnęło przerażenie. Każdy szukał sposobu 
ucieczki, jednak daremnie. Getto stało się zamkniętą klatką, otoczoną 
przez gestapowców uzbrojonych w automatyczną broń.

O godzinie drugiej po północy pierwsze rodziny zaczęły opuszczać 
swoje domy, żegnając się na zawsze z chorymi, którzy nie mogli pod-
nieść się z łóżek o własnych siłach. Wówczas miały miejsce tragiczne 
rozstania, kiedy matka żegnała swego syna, mąż żonę, jak dowiedzieli 
się dokąd idą i co ich czeka. W mrokach mroźnej nocy ludzie obarczeni 
tobołkami, otuleni bólem i smutkiem, sunęli niczym cienie w jednym 
kierunku, na plac gettowy. Mieli go opuścić na zawsze. Płacz i jęki 
niemowląt unosiły się w ciemnościach nocy i rozdzierały nasze serca. 
Lament nieszczęśliwych wzmagał się z minuty na minutę. Serca za- 
marły i nie mogliśmy wydusić z siebie żadnego słowa. Cała rodzina  
trwała zespolona niczym jedno ciało. W ostatnich godzinach przed 
śmiercią każdy chciał być w ramionach swojej rodziny i wylać przed 
swoimi całą gorycz serca. Szereg chłopskich furmanek ściągniętych  
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z okolicy czekał, aby nas zabrać. Jedna za drugą zapełniały się Żydami 
prowadzonymi na rzeź i opuszczały getto. O godzinie czwartej nad 
ranem wszystko było już gotowe do podróży. O brzasku padła komen-
da: „naprzód!”

Jakąż trwogę musieli odczuwać ludzie w pełni świadomi tego, że 
prowadzą ich na rzeź. Starzy zwracali się ku niebu, szukali Boga i od- 
mawiali spowiedź w głębi duszy. Młodzi zwracali oczy ku miasteczku,  
gdzie się urodzili, dorastali i spędzili młodość. Z tego miasteczka za-
bierano ich na zawsze, a oni żegnali się z nim smutnym spojrzeniem  
w cierniu śmierci. I w tej godzinie słychać było szyderczy śmiech  
morderców cieszących się z cudzego nieszczęścia. Śmiech przenikał  
powietrze poranka niczym ostry mroźny powiew zimy nad miastecz-
kiem, którego synowie zdążali do ostatniej przystani, skąd nie mieli  
już więcej powrócić.

Po całodniowej jeździe, smagana zimnem i śniegiem, dotarła kara- 
wana furmanek do obozu śmieci koło Grodna. Był to Kiełbasin, gdzie 
skoncentrowano Żydów z całej okolicy. Panowały tu warunki trudne do 
zniesienia. Żydzi mieszkali w długich bunkrach, wydrążonych w ziemi. 
W dwóch takich ziemiankach ulokowano wszystkich mieszkańców Su-
chowoli. Siedzieli o głodzie i w brudzie. Przez siedem tygodni wszyscy 
razem byliśmy skoncentrowani w Kiełbasinie. Komendant obozu był 
nazistą, sadystą i niespotykanie złym człowiekiem. Codziennie wcho-
dził do jednej z ziemianek i wyciągał stamtąd ludzi z kręgów inteli-
gencji, jak: nauczycieli, lekarzy, adwokatów, pisarzy itp. razem z ich  
rodzinami. Następnie rozstrzeliwał ich na oczach wszystkich. Kiedy 
ofiary padały martwe na ziemię, nazista był szczęśliwy ze swoich doko-
nań i odchodził z podłym uśmiechem na ustach. Z obozu Kiełbasin od 
czasu do czasu odchodziły nocami transporty do Auschwitz i Treblinki.

Kto nigdy nie był obecny w czasie nocnych wywózek, nie widział 
najtragiczniejszych obrazów tamtych dni. Wydawało się, że nawet 
natura znęca się okrutnie nad nieszczęsnymi Żydami. Na zewnątrz 
szalały zamiecie śnieżne i mróz był nie do zniesienia. Wyciągali ludzi 
starych i młodych z ich dziećmi i niemowlętami. Trzymając w rękach 
niewielkie tobołki stali w szeregach, a następnie szli na trzęsących się 
osłabionych nogach. Na drodze śmierci towarzyszyły im zabójcze razy. 
Krzyki i płacz niemowląt i dzieci rozdzierały serca. Rodzice gubili dzieci, 
starzy ustawali w marszu. Wówczas posypały się strzały i razy, kła- 
dące kres życiu tych nieszczęśników. Padali na śnieg bez życia i śmierć 
stała się ich jedynym wybawieniem.
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Kajla Tykocka i jej koleżanki: 
Rachcze Smolar i Frejdl Farber

Po takiej nocy wychodziło się z ziemianki nazajutrz o świcie i oglą-
dało ślady znęcania się nad nieszczęśliwymi ludźmi, pozbawionymi 
ratunku. Tu i tam walały się pojedyncze buty, porozrzucane tobołki 
z ubraniami, które ktoś upuścił, bo nie miał siły nieść dalej. Obóz wy-
glądał jak po bitwie. Ziemianki, gdzie przemieszkiwali ludzie wysłani 
w transporcie, przedstawiały sobą przerażające obrazy. Pióra z pierzyn 
i poduszek zaściełały podłogę, na deskach leżeli starzy i chorzy, którzy 
nie mogli dołączyć do transportu i zostawiono ich na śmierć z głodu  
i zimna. Po takiej nocy pozostała w obozie reszta uwięzionych, prze-
jętych bólem i smutkiem, siedziała oczekując na swoją kolej. W ten 
tragiczny sposób opustoszał prawie cały obóz, jakieś trzy czwarte dusz.  
Żydzi z Suchowoli i Druskiennik pozostali w obozie jako jedyni. Zapro-
wadzono nas do getta w Grodnie. Byliśmy tam cztery tygodnie aż do 
transportu do Auschwitz. W grodzieńskim getcie każdy musiał sobie 
znaleźć miejsce do mieszkania. Wśród suchowolan panował wielki głód. 
Mimo to żyliśmy w nadziei, że taka sytuacja nie potrwa długo. Każdy  
z nas starał się ze wszystkich sił pomagać drugiemu pozostać przy  
życiu. Wola i pragnienie życia potęgowały się i dawały siłę do przezwy-
ciężenia trudności.
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Motela i Herszela dzieci Kajli Tykockiej

16 listopada 1943 r. wyruszył pierwszy transport z grodzieńskiego 
getta. Większość wywożonych stanowili Żydzi z Suchowoli. Znaleźli się  
w nim moi rodzice i brat. Pozostałam w bunkrze z innymi suchowo-
lanami. Byli wśród nich: Szalom Finberg, Awrahamel Polak, Noach 
Chorowski. Wszyscy należeliśmy do ruchu konspiracyjnego, który zor- 
ganizował się wówczas i był podzielony na komórki. Naszym celem 
było pozostanie w obozie jak najdłużej, aby potem móc stanąć do 
walki. W bunkrze był strych. Leżeliśmy tam z grupą piętnastu osób  
i słuchaliśmy odgłosów tego, co działo się na zewnątrz. Krzyki i płacze 
napełniały i przenikały całą okolicę. Siedzieliśmy i płakaliśmy. Każdy 
z nas miał przed oczyma swoich bliskich przerażonych i załamanych, 
gdy prowadzono ich na śmierć. O świcie, gdy transport odjeżdżał, 
wychodziliśmy z ukrycia. Każdy z nas biegł do siebie, aby zobaczyć czy 
pozostał jeszcze ktokolwiek z rodziny. Jednak na nasze nieszczęście 
nikogo nie znajdowaliśmy i powracaliśmy złamani i rozbici. Dwoje  
z naszych towarzyszy wyszło, aby przynieść coś do jedzenia, ponieważ  
nie zaopatrywano nas ani w chleb, ani w wodę. Mieliśmy przed sobą 
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jeden cel i jedno zadanie – rozpocząć akcję przygotowawczą. Wkrótce 
powrócili nasi towarzysze przynosząc niepokojącą wiadomość: stra-
ciliśmy łączność z resztą kolegów i z przywódcami grup. Zostaliśmy 
zmęczeni, samotni i opuszczeni bez chleba i z brakiem wszystkiego. 
Głodni i słabi wyszliśmy szukać chleba dopóki tliła się w nas iskierka 
życia. Weszliśmy do pustych domów i znaleźliśmy resztki jedzenia, 
których nie zdążyli zabrać ze sobą wywożeni ludzie. Ze strachem 
weszłam do pokoju mojej siostry Kajli, mając pewność, że nikogo tam 
nie zastanę. I jakże wielkie było moje zaskoczenie i zdziwienie, gdy 
ujrzałam całą rodzinę siedzącą w oczekiwaniu na kolejny transport. 
Na mój widok dzieci uderzyły w płacz, a najmłodsza z nich czterolet- 
nia Szejna Gołdełe powiedziała:
– Sara, ty żyjesz, a nas chcą spalić. My także chcemy jeszcze żyć!

Słysząc jej słowa, rozpłakałam się gorzko i odpowiedziałam:
– Nie dzieci! Nie opuszczę was! Pójdę razem w wami. Co się stanie  
z wami, stanie się także i ze mną.

Moja siostra Kajla i szwagier Gerszon zaczęli usilnie mnie przeko-
nywać, żebym z nimi nie zostawała. Mówili: nie poszłaś z rodzicami,  
nie pójdziesz także z nami, ponieważ my idziemy umrzeć w rzezi. 
Zostaw nas i próbuj szczęścia. Może ci się uda, przynajmniej jednej  
z rodziny. Może zdołasz pozostać przy życiu i opowiedzieć dzieciom  
w Ziemi Izraela jak nas zabili.

Płacz i krzyki wzmagały się. Wpadliśmy sobie w objęcia i pomimo 
mojego sprzeciwu, siłą mnie wyrzucili i takie było nasze pożegnanie.

Zemsta – jedyne słowo, które wybuchało z głębi naszych serc. 
Ono wyrażało wszystko. Słowo, które było marzeniem tysięcy i rzesz 
prowadzonych świadomie na śmierć. Odtąd to słowo „zemsta” dźwięczy 
w moich uszach i nigdy go nie zapomnę.

Załamana i rozbita wróciłam do ziemianki. Ku memu wielkiemu 
zdziwieniu nie znalazłam tam nikogo ze swoich kolegów z ruchu „He 
Chaluc ha-Cair” Suchowoli. Po odjeździe drugiego transportu udało 
mi się spotkać kilku kolegów ruchu chalucowego w Grodnie. Razem 
znaleźliśmy sobie schronienie w innej ziemiance. Nie usiedzieliśmy  
tam długo, bo nas odkryto. Gdy prowadzili nas pod gestapowską stra- 
żą, dwie nasze koleżanki zdołały uciec. We mnie już wygasła nadzieja, 
upadłam na duchu i nie miałam siły przeciwstawiać się dalej swojemu 
gorzkiemu losowi. Postanowiłam się poddać. Zrezygnowana i zawie-
dziona zostałam dołączona przez gestapowców do trzeciego transportu, 
który stał i czekał na zewnątrz. Kiedy przechodziłam obok długiego 
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szeregu, usłyszałam, że ktoś zawołał mnie po imieniu. Odwróciłam  
głowę i zobaczyłam rodziny Kohenów i Tiktinów, którzy chcieli, żebym  
się do nich przyłączyła. Stali obładowali paczkami i widać było, że bardzo  
im ciążyły. Powiedziałam, żeby je wyrzucili, ponieważ są niepotrzebne,  
bo przecież nasze życie wisi na włosku. Moje słowa nie poskutkowały. 
Oni nie wierzyli, że zbliża się nasz koniec. Spotkałam także Fiszla i jego 
żonę Szaroni, Tojwę i jej męża z rodzicami oraz Reuwena Kohena z żoną.

Staliśmy tak całe godziny, drżąc z zimna i ze strachu. Gettowe 
domy przykrył biały śnieg, jak nakrywa się zabitego białym płótnem 
przed odprowadzeniem go na pogrzebanie. Okrutne zimno potęgo- 
wało się z każdą chwilą, jakby mróz stał się wspólnikiem nazistów  
i pomagał im w dręczeniu nas. Ostre słońce raziło w oczy i wydawało się 
nam, że wszystko sprzysięgło się przeciwko nam i chciało nas unice-
stwić. Boże Wszechmogący! Myśleliśmy, czyżby świat i nasz los został  
wydany w ręce morderców i złoczyńców stojących wokół, śmiejących  
się z nas i szydzących?

Z takim uczuciem poprowadzono nas pod silną strażą gestapow-
ców, uzbrojonych w pistolety i karabiny maszynowe wycelowane w na- 
szym kierunku. W każdej chwili byli gotowi strzelać do każdego, kto 
spróbowałby ucieczki z szeregu. Z tego powodu, pomimo naszej dużej 
liczebności, nie mieliśmy żadnej możliwości wyrwania się z kolumny.

Doszliśmy do stacji. Tam czekał na torach specjalny pociąg towa-
rowy. Szereg został zatrzymany obok pociągu i czekano na rozkaz. Po 
kilku minutach rozległ się wrzask komendanta Gestapo, przeszywający 
nas na wylot. Padł rozkaz: – Einsteigen! (tłum. wsiadać)

Przy drzwiach każdego wagonu stały gestapowskie straże i pod 
gradem razów pałek i kolb karabinów, spadających na nasze głowy  
i ramiona, zostaliśmy szybko wepchnięci do wagonów, które natych-
miast się zapełniły. Zamknięto drzwi i transport był już gotowy do 
odjazdu. Wagony były za małe, aby pomieścić taką liczbę ludzi. Pano-
wał taki ścisk, że nie mogliśmy nawet usiąść na podłodze tylko staliśmy 
oparci o siebie nawzajem. Tłok był nie do zniesienia. Ludzie mdleli  
i ciężko wzdychali, dzieci płakały, a ich płacz rozdzierał nasze serca. 
Panował mrok nieprzenikniony i nie mogliśmy rozpoznać się nawza-
jem. Pociąg szarpnął. Strach i uczucie zagrożenia chwyciły za gardło. 
Gwizd lokomotywy zwiastował nam, że znaleźliśmy się w jej władaniu  
i wiezie nas ona na śmierć. Gorzki płacz i ciężkie wzdychania wypeł-
niały przestrzeń wagonu. Starzy mdleli, matki rozpaczliwie zawodziły,  
a pociąg zaczął toczyć się po torach.
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W wagonie byłam razem z rodzinami, do których przyłączyłam się  
w transporcie. Próbowałam przekonać ich do ucieczki z pociągu.
– Tak czy owak – mówiłam – wiozą nas na pewną śmierć. Warto 
spróbować.

Fiszel i mąż Tojwy zgodzili się. Postanowiliśmy wyskoczyć z wago-
nu, ale w ostatnim momencie ich kobiety zaczęły płakać i powiedziały:
– Nie! Nie zostawiajcie nas samych, bądźmy razem.

Pożegnałam się z nimi chciałam podejść do małego okienka, żeby 
wyskoczyć przez nie na zewnątrz. Jednak ludzie stojący obok nie  
pozwolili mi przejść i wypchnęli mnie siłą z powrotem na miejsce. 
Przestraszyli się, że mogą ich ukarać za ucieczkę jednej osoby. Pociąg 
pędził dalej i dalej do określonego celu. Po trwającej dobę podróży 
dojechaliśmy do stacji Auschwitz. Tu zetknęliśmy się z gorzką rzeczy-
wistością: drzwi wagonów otwarły się i zaczęło się opróżnianie. Zała-
mani i rozbici ludzie, spragnieni świeżego powietrza i światła, wycho-
dzili z trudem z mrocznych wagonów na słoneczny blask. Przecierali 
oczy i rozglądali się dokoła, aby przekonać się, gdzie ich przywieziono. 
Jeszcze nie zdążyli oprzytomnieć, a już dotknęła ich okrutna ręka. 
Wzmagał się zgiełk, narastał strach. Gestapowcy oddzielili kobiety  
od mężczyzn. Serce przestawało bić, w oczach robiło się ciemno, gdy  
nazistowskie drapieżne zwierzęta wyciągały siłą dzieci i niemowlęta  
z matczynych ramion, łapały je za ręce i nogi i wrzucały na ciężarówki, 
które stały w gotowości, aby zawieźć nieszczęśników do ognistych pie-
ców. Widzieliśmy jak z wagonów wyciągano trupy ludzi, którzy zmarli 
lub podusili się w długiej drodze. W tym momencie zazdrościliśmy im  
i myśleliśmy, jak im dobrze, że już zakończyli męki. Naziści kontynu-
owali swoje porządki i działania wobec tłumu stojącego i czekającego 
na placu przy stacji kolejowej. Wybierali spośród dwóch szeregów, kto 
ma żyć, a kto ma iść na śmierć. Przerażeni i drżący ludzie próbowali 
przeciwstawić się losowi, biegając od szeregu do szeregu nie wiedząc, 
który wybrać. Jednak gumowe pałki morderców spadające na grzbiety 
nieszczęśników udaremniły te starania. Ludzie przeznaczeni na śmierć 
otrzymali wrzaskliwą wstrząsającą komendę z ust nazistowskiego  
zwierza, aby wchodzić na ciężarówki zwrócone w kierunku ognistych 
pieców. Każdy z nich wiedział dokąd zostanie poprowadzony i żegnał 
się z bliskimi gorzko płacząc i jęcząc, wyciągając z daleka do nich ręce. 
Karawana opuściła plac, ale krzyki i płacze nieszczęsnych prowadzo-
nych na śmierć ciągle jeszcze przeszywały powietrze, wwiercały się  
w uszy i przenikały serca. Mnie na szczęście włączyli do grupy mają-
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cych pozostać przy życiu. Naziści poprowadzili nas w kierunku obozu. 
Złamani i rozbici, na słabnących nogach poczłapaliśmy jak nam roz-
kazano. Dotarliśmy do obozu Auschwitz. W nocy poprowadzono nas  
do łaźni, w której okna nie miały szyb, a wewnątrz było bardzo zimno. 
Zdjęto nam ubrania i pozostawiono nagie. Ogolono nam głowy i wpro- 
wadzono do pomieszczenia z natryskami. Czekały tam na nas gesta-
pówki i zimne prysznice. Każda z nas prosiła dla siebie o śmierć. Po  
prysznicach z zimną wodą pozostawiono nas, nagie i drżące w jednym  
pokoju, po którym hulał wiatr ze śniegiem. Dzwonienie zębami mie- 
szało się z wyciem wiatru i gorzkim płaczem. Po upływie kilku godzin 
młode Słowaczki, które były w obozie od dawna, zaczęły tatuować nam 
na rękach numery. Po zakończeniu tej akcji nastąpiło rozdzielanie 
ubrań. Przyniesiono całą stertę podartych i zniszczonych łachów: mę- 
ską bieliznę, spodnie jeńców wojennych i podarte płaszcze Mnie dostał 
się kusy płaszcz, który sięgał do kolan oraz mała chustka, okrywająca 
zaledwie połowę ogolonej głowy. Popatrzyłyśmy jedna na drugą i same  
siebie nie poznawałyśmy. Wyglądałyśmy jak trupy, które wstały z gro-
bów. Na ubraniach naszyto każdej z nas osobisty numer i odtąd imiona 
własne pozostały ukryte, a jedynym znakiem miał być ten numer, 
według którego identyfikowałyśmy same siebie.

Stałam z dziewczyną Słowaczką, dobrze ubraną, należącą do obo-
zowych „weteranów”. Kiedy spytałam co się tu dzieje, odparła:
– Tylko śmierć wyzwoli was z tych udręk. Czego nazistki nie zdołają 
zrobić, dokończą brud, głód i robactwo, które zeżre nas żywcem.

Słysząc te słowa poprosiłam ją, aby przyniosła mi nóż albo jakieś 
ostre narzędzie, żebym mogła nim zakończyć życie. Odparła zimno:
– Nie ja dałam ci życie i nie ja położę mu kres.

Po czym poprosiła, abym sobie poszła, ponieważ nie wolno jej ze 
mną rozmawiać.

Wstałam i przysiadłam w drugim kącie, dalej od niej. Byłam zała-
mana i rozbita. Nie miałam najmniejszych ochoty na takie życie. W tej 
godzinie zjednoczyłam się z moimi nieszczęsnymi rodzicami, z bratem  
i siostrami, których już nie było wśród żywych. Zazdrościłam im, że  
mają już za sobą wszystkie okropności. Po północy oznajmiono, że 
przeniosą nas do „bloków”, gdzie dostaniemy łóżka i będziemy mogły 
odpocząć. Ucieszyłyśmy się na tę nową dobrą wiadomość, ponieważ 
wszystkie byłyśmy zmęczone i udręczone do kresu sił. Chciałyśmy za-
mknąć oczy i zasnąć na zawsze. Po przejściu krótkiej trasy zostałyśmy 
wprowadzone do baraku, w którym nie było ani okien, ani drzwi, a za 
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to błoto sięgało do kolan, panował mrok i śmiertelny cień. Dano nam 
rozkaz wejścia na łóżka, które były trzypiętrowymi pryczami z brud-
nych desek, bez kołder i materacy. Na czymś takim nie sposób było 
leżeć. Krzyki i płacz wypełniły przestrzeń baraku. Wszystkie prosiłyśmy 
o śmierć. Kazano nam położyć się na pryczach. Leżałyśmy po dwie  
na jednej, żeby było cieplej, bo wszystkie trzęsłyśmy się z zimna. Po 
dwóch godzinach takiego leżenia rozległ się gwizd i wrzaski: „Zähla-
pell!”. Nie wiedziałyśmy, co to znaczy. Dziewczęta będące wcześniej na 
bloku powiedziały, żeby zejść z łóżek i wyjść na zewnątrz. Ustawiono 
nas w szeregu po pięć. Od godziny trzeciej po północy do ósmej rano 
stałyśmy na przeraźliwym zimnie, które przenikało mrozem nasze ciała. 
Nie wolno było ruszyć się z miejsca. Bardzo dużo kobiet zmarzło na 
śmierć.

Miriam Brumer, Chinka Biegun i Tauba Wyłodziańska

Lejke Lejbeling, Fejgl Berelkowska i Szejna Sokólska
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To było nasze pierwsze spotkanie w „nowym życiem” w obozie 
śmierci Auschwitz. Po kilku dniach zaczęto nas rozpraszać po różnych 
blokach. Biegałam od baraku do baraku, szukając znajomych z nasze-
go miasteczka. Na jednym z bloków usłyszałam, że ktoś woła mnie po 
imieniu. Serce zabiło mocniej. Podniosłam oczy i ujrzałam straszny 
obraz: na jednej pryczy na górze, na trzecim piętrze siedziały: Chinka 
Biegun, Zina Halperin, Gołda Szklar, Tojwa Wyłudzińska (?) oraz jej 
siostry Frajdl i Chaja Lejka Lejbling. Na innym łóżku znalazłam Sonię 
Winer, Sonię Traszczyńską, Rywkę Polak i dwie jej młodsze siostry 
Maszelę i Mirkę. Była tam też rodzina Kramer: mama Inte i jej córki 
Frejdl, mała Chanele i nasza dobra koleżanka Ruchcze z Suchowoli. To 
było w niedzielę. Wszystkie siedziały na łóżkach, obnażone do połowy 
i iskały na sobie wszy. Z wielkiego wzruszenia wybuchłyśmy gorzkim 
płaczem. Szukałam dalej i spotkałam Szejnę Rywkę Bielak i jej siostrę 
Cypkę, Mari Zelę i jej siostrę Brochę, Dowkę Cebulę i jej siostrę Chaję 
Libę, Szejnę Fajnberg, Elkę Sokólską, Libę Płótnik, Bejlę Cebulę, Chaję 
Sarę Rudzką i Nechę Brumer. Na końcu spotkałam Jehudit Popław-
ską, z którą zaprzyjaźniłam się i trzymałyśmy się razem przez cały czas. 
Wkrótce po tych spotkaniach została przy życiu tylko niewielka część  
z tych kobiet, o których wspomniałam.

Stoją: Chinka Biegun i Chana Krucel. Siedzą: Chaim Ajzensztat 
(wnuk Maszki Krucel), Sara i Mosze Suchowolscy (dzieci Wełwła), 
Esterke Krucel (córka Judela), Sarele Peszdańska (córka Dinejke), 

Małkele Chazańska (córka Chaji)
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Koniec Lejki Lejbling, który widziałam na własne oczy, wyrył się 
w mojej pamięci: Lejka przez cały czas czuła się dobrze, a także była 
dobrze ubrana. Pewnego ranka stała ze mną w szeregu przed wyjściem 
do pracy i poczuła się źle, upadła i już nie wstała. Zostawiłyśmy ją  
leżącą w błocie i pomaszerowałyśmy do roboty. Z daleka widziałyśmy 
jak jedna kobieta zdejmuje jej buty (a trzeba wspomnieć, że miała na 
nogach dobre obuwie). Lejka jeszcze żyła. Chinka Biegun chodziła ze 
mną i z Jehudit Popławską do pracy do ostatniego dnia. W trakcie 
pracy źle się poczuła i nie mogła dalej nic robić. Błagałyśmy ją, żeby  
się przemogła, ale nie chciała. Na rękach przyniosłyśmy ją z powrotem  
do obozu i tam zastała ją śmierć.

Obrazy, które przeniosłam na papier, są niczym wobec gorzkiej 
i smutnej rzeczywistości. I nie dziwi, że jedynie nieliczni z naszego 
miasteczka Suchowoli dostąpili cudu pozostania przy życiu. Wszystko, 
przez co przeszłam, nie zatarło się w mojej pamięci. Zawsze przed 
oczami jawią mi się moi drodzy krewni bliscy i dalecy, mieszkańcy 
mojego miasteczka, których pochłonęło morze bólu i mąk. Oni proszą  
o zbawienie i wołają: zemsta!!!

ZAGŁADA I SPUSTOSZENIE
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ŚWIADECTWA

MAMA
Jehudit Popławski-Bursztyn

Nigdy nie zapomnę ostatniej drogi w po- 
ciągu wiozącym nas do pieców zagłady. Jak  
spożyliśmy ostatni wspólny posiłek, którym  
był chleb podany przez morderców. Fakt ten  
przez całą drogę zwodził nasze myśli: „Jeżeli 
podali nam chleb, to z pewnością zachowają 
nas przy życiu”.

Przez małe okienko w wagonie rozpyty- 
waliśmy ludzi: „Dokąd nas wiozą?” „Na my- 
dło” – padła odpowiedź.

Nie zapomnę do końca życia twojego 
mamo spojrzenia, gdy prowadzono nas na 
ostatni przystanek, z którego się nie powraca.

Mordercy z pałkami w rękach rozdzielili  
nas, nie pozwalając na ostatni uścisk rąk. Zranili moją duszę, zranili  
tak głęboko, że nigdy się nie zabliźni, a ból jest tak wielki, że nikt go 
nigdy nie uleczy.

Mamo, zanim jeszcze zobaczyłam twoje ostatnie spojrzenie, ty już  
zrozumiałaś, że więcej mnie nie zobaczysz. Ja także zrozumiałam, że  
mordercy rozdzielili nas na zawsze.

Nie zapomnę cię, mamo.

Jehudit Popławski-Bursztyn 

Chana Popławska
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 ŁĄCZNICZKA W KONSPIRACJI
Masza Fiszer-Bagner

9 maja 1939 r. opuściła Suchowolę grupa dziewcząt: Pejce Rwow 
(córka piekarza Hirszki), Szejna Lejke Krulińska i ja. Wyruszyłyśmy  
w drogę do kibucu „Boruchów” w Łodzi. Kiedy żegnałam się z krew-
nymi, nie przyszło mi do głowy, że jesteśmy razem ostatni raz, pomi-
mo że mówiło się już o wojnie. I oto nie zdążyliśmy zadomowić się  
w kibucu, jak wybuch wojny stał się faktem. Razem ze wszystkimi 
członkami kibucu opuściłam Łódź z zamiarem dotarcia do Warszawy. 
Wędrowaliśmy tam przez miesiąc i wraz z zamknięciem getta w Łodzi,  
przybyliśmy do Warszawy do klubu chalucowego na Dzielnej 34. Kiedy  
została założona grupa bojowników getta, powierzono mi funkcję łącz-
niczki. Na miesiąc przed wybuchem ostatniego powstania otrzymałam 
rozkaz przejścia na aryjską stronę do „bunkra”. Wydelegowano tam  
dwa „aktywy” z każdego ruchu, w nadziei, że pozostaną przy życiu. 
Bunkier został przeznaczony na schronienie dla bojowników, którzy 
zdołają przedrzeć się z getta na aryjską stronę. W dobie powstania, 
kiedy jeden z bojowców przybył do nas ciężko ranny, wyczuli go Polacy  
i zawiadomili Gestapo. Po poszukiwaniu trwającym cały dzień znaleźli  
naszą kryjówkę, a kiedy prowadzili nas na Umschlag Platz, ów ranny 
bojowiec zdołał uciec. Nas zabrali do Majdanka, a po miesiącu do 
Auschwitz. W obozie ogolono mi głowę, ubrano w szmaty i posłano 
do pracy w „Kommando 103” (Todkommando). Zbieraliśmy kamienie 
i cegły na budowę. Uformowano nas w piątki i przy każdych dwóch 
piątkach szedł Niemiec z psem. Kto zatrzymał się na moment, żeby  
zaczerpnąć powietrza, był rozszarpywany na kawałki przez psa. W tych 
strasznych warunkach pracowaliśmy przez trzy miesiące. Zachorowa-
łam i dostałam wysokiej gorączki i bólów brzucha. Zostałam na bloku, 
wiedząc, że jeśli pójdę do „rewiru” (szpitala) nie wrócę stamtąd żywa. 
Dlatego zrobiłam sobie prosty rachunek, że jeśli mają zabrać mnie  
do krematorium, przynajmniej w szpitalu zdążę trochę pospać i od-
począć. Zmieniłam więc zdanie i poszłam. Spotkałam tam dziewczynę  
z Krakowa, którą poznałam wcześniej w Warszawie. Wzięła mnie ze 
sobą, wykąpała, dała czystą piżamę i położyła spać w „norze”, to znaczy 
na swoim legowisku. Spałam bitych dwanaście godzin. Ta dziewczyna, 
Rejza, opowiedziała mi, że w chwilach wytchnienia przychodziła, żeby 
zobaczyć, czy jeszcze oddycham. Po tygodniu trochę wyzdrowiałam,  
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a któregoś dnia podeszła do mnie dziewczyna, dała ubranie i powie-
działa: „Masza, ubierz się, musisz być na „selekcji. Jak przyjdzie Nie-
miec zachowuj się tak, jakbyś tu pracowała”. Kiedy wspominam tamten 
dzień, przechodzi mnie dreszcz. Krzyki, płacz, modlitwy w różnych 
językach, błaganie o miłosierdzie. To było straszne! Godzinę lub dwie 
kręciłam się między chorymi, a ten Niemiec nie przychodził. I raptem, 
gdy wspięłam się na „norę”, aby podgrzać gotowaną wodę dla umie-
rającej młodziutkiej dziewczyny, wszedł ten Niemiec w towarzystwie 
żydowskiej lekarki ze Słowacji dr Any. Przeraziłam się i nie wiedziałam 
co robić. Nie zdążyłam zejść nad dół i pozostałam na swoim miejscu. 
Słyszałam jak Niemiec powiedział do nadzorczyni baraku „Was macht 
diese kleine hier?”( Co tu robi ta mała?). Nadzorczymi odpowiedziała, 
że jestem jej siostrzenicą z Polski. Kiedy Niemiec zniknął, zeszłam  
i zastukałam do pokoju „blokowej”, czyli tej nadzorczyni. I wtem wszy-
scy całowali mnie i mówili „Masza, ocalałaś od śmierci”. Wiem także, 
że ten Niemiec polecił, aby przenieśli mnie do bloku dla ozdrowień-
ców i że on jest za mnie odpowiedzialny. Wybrał również jeszcze dwie 
dziewczyny, aby ocalały. To była sensacja na cały szpital i odtąd moje 
położenie poprawiło się. Nie głodowałam, miałam czyste ubranie i po-
magałam także swoim koleżankom. Odtąd wiedziałam, że pozostanę 
przy życiu dopóty, dopóki w Auschwitz uchowa się chociaż jeden Żyd. 
W styczniu 1945 r. kiedy Armia Czerwona zbliżyła się do bram obozu, 
Niemcy wydali rozkaz, że można iść – opuścić obóz. Razem z dwiema 
towarzyszkami z „Ha-Szomer Ha-Cair” zdecydowałyśmy się zostać na 
miejscu. 15 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wkroczyła do Auschwitz. 
Po tygodniu wyruszyłam w drogę, razem ze swoimi koleżankami. Po 
wielu perypetiach dotarłyśmy do Białegostoku. Tam dowiedziałam się,  
że mój wujek Mosze Icze-Berl Farbsztajn i Icchak Kaliko przeżyli  
wojnę. Spotkanie z nimi ujawniło wszystkie szczegóły losu mojej ro- 
dziny. Postanowiłam udać się do Suchowoli. Pojechałam furmanką  
z wujkiem, Farbsztajnem i Icchakiem Kaliko. Nie zdołam opisać strasz- 
nego wzruszenia, gdy ujrzałam Suchowolę, moje rodzinne miasto, 
zachowane w całości na swoim miejscu, ale opustoszałe, bez Żydów. 
Zaprowadzono mnie do Snarskiego, właściciela młynu w Karpowiczach,  
który mieszkał w domu Chackiela Towjasa. Odwiedziłam także dom  
rodziny Kohenów. Zachowały się prawie wszystkie domy. Wielka syna-
goga (Szuł) została całkowicie zburzona. Synagoga koło szkoły stała 
pusta. Rozmawiałam z kilkoma gojami, każdy był „dobry i łaskawy”. 
Byłam w Suchowoli dwa tygodnie. W tym czasie Polacy zabili w Dą-
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browie jednego chłopaka, Dawida Wajnsztajna, który wyjechał ze mną  
z Białegostoku. Snarski powiedział mi, że dobrze będzie, jak opuszczę 
miasteczko, ponieważ boi się z mego powodu. Wyjechałam z Sucho-
woli bardzo przygnębiona. Przybyłam do Białegostoku i spotkałam się  
z Antkiem Cukermanem, jednym z przywódców powstania w warszaw-
skim getcie. Od niego dowiedziałam się, że jest dla mnie „Certyfikat” 
(pozwolenie na aliję) i że powinnam wyruszyć w drogę. Kiedy przy- 
byłam do Czech, otrzymałam polecenie udzielenia pomocy w prze- 
niesieniu grup Żydów z Polski na Węgry. Po dwóch miesiącach znowu 
spotkałam się z Antkiem i Cwiją, którzy nałożyli na mnie nowe zadanie, 
przenieść się do Bukaresztu, gdzie był punkt koncentracji żydowskich 
dzieci. Pracowałam tam w grupie dzieci do mojej aliji do Ziemi Izraela, 
10 października 1945 r.

Masza Fiszer-Bagner

PEJCZE RWOW – JEDNA Z BOJOWNICZEK
Mosze

Pejcze (Cipora) Rwow urodziła się w Suchowoli w 1921 r. Rodzice 
jej byli ludźmi ubogimi i opiekowali się dziećmi. W polskiej szkole 
powszechnej odznaczała się dobrą nauką. W wieku piętnastu lat przy-
stąpiła do ruchu „He-Chaluc” i działała w miejscowej jednostce z miło-
ścią i poświęceniem. Była lubiana w kręgu swoich kolegów i koleżanek.  
W 1939 r. wyjechała do Łodzi na przysposobienie do aliji w kibucu.

W czasie nazistowskiej okupacji znalazła się w gronie sześciu kole-
żanek w Łodzi, którym powierzono czuwanie nad sprawami kibucu  
i ruchu chalucowego. Przeniosła się do Warszawy. Była w rolniczym 
kibucu imienia Czerniakowa koło Warszawy. Jako członkini walczącego 
oddziału „Dror”, działała w konspiracji ruchu chalucowego. Poświę-
cała się sprawom związku walczących Żydów. W dzienniku Simchy  
Rothojzera jest wspomniane, że w czasie powstania w getcie walczyła  
na obszarze „szczotek”. Po upadku powstania odmówiła opuszczenia 
gettowego terenu, ponieważ nie chciała rozstać się ze swoim kolegą 
Nachumem Gutmanem, który był ranny. Pozostała po 10 maja 1943 r. 
z resztką bojowników w centralnej części getta i kontynuowała razem  
z nimi obronę. Na liście poległych w walce getta jest wspomniane  
jej imię.

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI



115

JEDEN Z POWSTAŃCÓW 
Mosze

Reuwen Rozenberg jest postacią pomnikową w dziejach powstania  
w gettach w Polsce. Był wnukiem reb Mosze Putiela i podobnie jak 
dziadek był szanowanym Żydem, działaczem, który całkowicie poświę-
cał się sprawom społeczeństwa, nie oczekując pochwał ani zapłaty. 
Czerpał z głębokości swojej duszy i żyła w nim Tora i Jej wielkość. 
We wczesnej młodości wstąpił do związku „He-Chaluc Ha-Cair”, po-
święcając się działalności z całą gorliwością serca. Przepowiadano  
mu, że będzie wielkim człowiekiem. Sprawdziły się te przewidywania 
w czasie Zagłady (Szoa). Bojownicy w gettach i partyzanci, którzy znaj-
dowali się w Ziemi Izraela odnotowywali z wielkim uznaniem i miło-
ścią jego wspaniałe akcje, których echa docierały drogą konspiracji  
do Komitetu Ratunkowego Agencji Żydowskiej i do Związku Zawodo- 
wego Robotników w Ziemi Izraela. Jego liczne akcje i wielką odpowie-
dzialność nałożoną na ramiona tego młodego człowieka w mrocznych 
dniach Szoa opisywano książkach tamtej epoki:

„Rozenberg Reuwen (Rubczyk) urodzony w Suchowoli, wycho-
wanek „He-Chaluc Ha-Cair” należał do założycieli konspiracji „Dror” 
w Białymstoku, także był jednym z aktywistów „Związku Bojowników”. 
Gdy wybuchło powstanie w getcie 17 sierpnia 1943 r., został wysłany  
na czele grupy bojowników z zadaniem wysadzenia w powietrze bu-
dynku Judenratu, w którym mieściło się niemieckie dowództwo. Szcze-
góły jego śmierci nie są znane. Miał dwadzieścia dwa lata”.

W książce „Spustoszenie i bunt Żydów Warszawy” (s. 403) jest 
napisane:

„Rozenberg Reuwen (Reuwenczyk) urodził się w Suchowoli w okrę-
gu Białystok w 1921 r. w zamożnej rodzinie. Jego ojciec był szanowany  
i zaangażowany we wszystkie sprawy miejscowego społeczeństwa,  
należał do sympatyków „ruchu rewizjonistycznego”. Reuwen odznaczał  
się wysokim wzrostem, urodą, wdziękiem i czarną kręconą czupryną.  
W dzieciństwie był rozpieszczany. W wieku 13 lat ukończył szkołę 
„Tarbut” i pojechał na dalszą naukę w gimnazjum hebrajskim w Bia-
łymstoku. Jednak kiedy pogorszyła się sytuacja materialna rodziców, 
przerwał naukę i powrócił do swego miasteczka. Podjął pracę jako 
księgowy w elektrowni miejskiej. W tym okresie przeszedł z organiza- 
cji „He-Chaluc Ha-Cair” do ogólnego związku „Chaluc”. Został wybra-
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ny na stanowisko sekretarza oddziału i troszczył się o organizowanie 
działań kulturalnych. Rodzice nie patrzyli przychylnie na działalność 
syna w „He-Chaluc”, a szczególnie trudno było im pogodzić się z jego 
wyjazdem na obóz przystosowawczy do aliji. W 1938 r. zorganizował 
razem z synem rabina grupę chłopaków i wyjechał z nią na obóz do 
Łodzi. Był pełen siły i inicjatywy, palił się do nowego życia, ochoczo 
angażował się we wszystkie problemy kibucu, kochali go wszyscy jako 
beniaminka (nazywano go zdrobniale Reuwczyk i tak wymieniony  
został w liście „He- Chaluc” w Polsce z 15 listopada 1943 r. do związku  
Związku Zawodowego Robotników w Ziemi Izraela, gdzie jest zazna-
czone to imię bez nazwiska). Z uśmiechem na twarzy potrafił prze-
móc wszystkie trudności i stał się wzorem dla starszych od siebie. 
Gdy wybuchła wojna kontynuował działalność jako jeden z głównych 
aktywistów w ruchu konspiracyjnym w mieście Białymstoku i okręgu  
wśród uczestników „Samoobrony” w Białymstoku, do swojej bohater-
skiej śmierci w wieku 22 lat”.

W Forwerts napisał o nim dr J. Szwarcbret w swoim artykule „In  
di teg fun ojfsztand fun warszewer geto” (W dniu powstania warszaw-
skiego getta):

„Reuwen Rozenberg urodzony w Suchowoli koło Białegostoku  
w 1921 r. Wywodził się z bardzo bogatej chasydzkiej rodziny. Ukończył 
ludową szkołą „Tarbut”, a następnie wstąpił do organizacji „He-Cha-
luc”. W czasie wojny był redaktorem biuletynu rozpowszechnianego 
wśród całego żydowskiego ruchu konspiracyjnego w Polsce. Biuletyn 
ten redagował na podstawie wiadomości z radia zagranicznego. W cza- 
sie powstania miał za zadanie rozdzielać broń pomiędzy żołnierzy 
ruchu konspiracyjnego. Uzbrojony w dwa rewolwery poległ w ataku  
na Niemców, gdy próbował przedrzeć się przez mur getta. Miał wtedy 
22 lata”.

Więcej szczegółów o osobowości i sylwetce tego bohatera i bojow-
nika znajdujemy w książkach: „Ludzie podziemia” Chajki Grosman, 
„Karty z pożaru” Mordechaja Tenenbojma, „Powstanie Żydów biało-
stockich” B. Marka.

Mosze

Koniec części hebrajskiej

KSIĘGA PAMIĘCI. HISTORIA ŻYDÓW Z SUCHOWOLI


