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   Z pewnością był to bardzo ważny rozdział w jego życiu. Rozdział, który skończył się w chwili, 
gdy przeczytał krótki list od wuja z Berlina. Od tego, który płacił za jego naukę i opiekę w domu 
dziecka w Poznaniu, i który każdego roku podczas letnich wakacji wysyłał go na przyjemne 
kolonie nad Morzem Północnym. Hansowi nigdy nie udało się go zobaczyć, ale zawsze, gdy 
dzieci w sierocińcu rozmawiały o swoich krewnych przysyłających im paczki lub 
przychodzących do nich w odwiedziny, mówił, że także on ma wuja w dalekim Berlinie. Jego 
sytuacja i tak była lepsza od tej, w której był Leo – on nie miał nawet wuja. Leo, jego przyjaciel, 
płakał za każdym razem, gdy inne dzieci odwiedzały ich matki, trzymające je mocno za ręce i 
uśmiechające się do nich. Hans nie płakał. Zauważył nawet, że owe szczęśliwe dzieci 
wielokrotnie chciały uwolnić się z matczynych objęć i pobiec, by bawić się z dziećmi z 
sierocińca. I choć myślał, że matka to rzecz dobra i potrzebna – musiał zadowolić się wujem w 
Berlinie.  
   Niedawno ukończył z bardzo dobrymi ocenami szkołę powszechną1 i dyrektor sierocińca 
oznajmił mu, że chcą go wysłać do akademii dla nauczycieli żydowskich w Warszawie2. Wuj 
oczywiście o tym wie i zgadza się. Tak, imię jego tajemniczego wuja pojawiało się zawsze, gdy 
decydowano o jego życiu i o tym, w którą stronę ma się potoczyć.  
   – Nie – odpowiedział dyrektorowi sierocińca, kiedy ten po ojcowsku zapytał go, czy nie 
sprzeciwia się nauce w seminarium. – Nie, nie mam nic przeciwko wyjazdowi do tej szkoły. 
Lubię się uczyć.  
   Ale najpierw postanowił coś zrobić: wysłać do wuja list. 
 
   Drogi Wuju Georgu – pisał – Jestem Hans Kann, Twój bratanek z Poznania, i chciałem 
podziękować Ci za pomoc, której udzielałeś mi przez całe życie. Bardzo chciałbym się z Tobą 
spotkać, zobaczyć Cię twarzą w twarz, bo nie mam innych krewnych poza Tobą. Nic nie wiem 
o moich rodzicach ani o innych członkach rodziny i może Ty mógłbyś mi udzielić o nich jakichś 
informacji. To dla mnie bardzo ważne. Będę się cieszył, jeśli umówisz się ze mną na spotkanie, 
dopóki jeszcze jestem w Poznaniu, bo stąd jest bliżej do Berlina niż z Warszawy. 
 
   Póki był w Poznaniu – czekał na odpowiedź, ale ta nie nadeszła. List, który trzymał w ręku, 
dostał po przybyciu do Warszawy. Teraz siedział na swoim łóżku w internacie dla studentów 
seminarium, miał czternaście lat i był na świecie sam. Odpowiedź wuja była krótka i sucha, 
napisana na maszynie do pisania, na urzędowym papierze: 
 
   Szalom Hans. 
   Po pierwsze: nie jestem Twoim wujem. Nie jestem bratem ani Twego ojca ani matki, tylko 
bratem Twego dziadka, ale ponieważ nie masz innych krewnych przyjąłem na siebie opiekę 
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nad Tobą. Jestem osiemdziesięcioletnim starym kawalerem i zasadniczo nienawidzę dzieci. 
Dzieci zazwyczaj zakłócają mój spokój. Ale jesteś moim jedynym krewnym, a ja Twoim. Jestem, 
jak zwykło się mówić, bogatym człowiekiem i pewnego dnia zrozumiesz, że jesteś też moim 
jedynym spadkobiercą. Ale to jeszcze odległa perspektywa. Jeśli czegoś potrzebujesz, jakiejś 
finansowej pomocy, daj mi znać. Ale poza tym proszę` Cię, abyś mnie nie niepokoił. 
   Z poważaniem, 
   Georg Kann 
 
   I tak zakończył się w życiu Hansa rozdział pod tytułem „Wuj Georg”. Odtąd już nikomu o nim 
nie opowiadał. 
   Teraz był w Warszawie. I nigdy w życiu nie czuł się tak, jak w tym momencie, gdy siedział na 
wąskim łóżku w pokoju, w którym stały jeszcze cztery inne łóżka. Miasto, duże i obce, 
wzbudzało w nim lęk. W Poznaniu wprawdzie słyszał tu i tam na ulicach jidysz, nigdy jednak w 
nim nie mówił. Pierwszy raz w życiu dodarło do niego, że jest na świecie sam. Zawsze 
przyjmował życie takim, jakie było: wszyscy wokół niego byli sierotami i on, oczywiście, też.  
 
   Lata spędzone w sierocińcu był dla Hansa mimo wszystko pięknym czasem.  
   Żydowski dom sierot w Poznaniu był instytucją miłą i przestronną. Bogaci Żydzi niemieccy z 
Poznania i okolic utworzyli go jedynie dla „swoich”. Sierota pochodzący z Żydów polskich nie 
mógł nawet marzyć o przyjęciu do niego, a jeśli nie było dość miejscowych dzieci, przysyłano 
je z dalszych okolic3. 
   Ulica była żydowska i dzieci z okolic sierocińca szanowały jego mieszkańców. Także dlatego, 
że mieli duże podwórko, na którym można było grać w piłkę. Grali tam w dwa ognie z dziećmi 
z ulicy. Mały Hans szybko uciekał i świetnie rzucał, gdy piłka była w jego rękach. Mieszkańcy 
sierocińca lubili także piłkę nożną. Hans był niski, ale bardzo szybki i nie można mu było 
odmówić ducha walki. Początkowo koledzy chcieli zrobić z niego bramkarza, ale był mały i 
chudy, więc uznali, że nie będzie w stanie porządnie wypełnić sobą światła bramki. Przesunięto 
go na linię obrony. Bramkarz mógł być pewien, że rzuci się na każdą podejrzaną piłkę, która 
będzie zbliżała się do bramki. Potem, odkąd nie wolno było grać w piłkę nożną na podwórkach 
i na ulicy, wychodzili kawałek dalej, poza miasto, na zieloną łąkę, gdzie można było się 
wybiegać. Zbudowali na niej rodzaj bramki i grali w futbolówkę z każdą możliwą grupą 
dzieciaków. 
   Chłopcom z sierocińca brakowało rodziców i z zazdrością patrzyły na dzieci, które 
spacerowały za rękę z mamą lub tatą. Zdarzało się, że maluchy wtedy płakały, a starsi chłopcy 
odwracali wzrok. Większość sierot miała krewnych, którzy przychodzili je odwiedzać. Hans nie 
miał nikogo i nikt nigdy do niego nie przychodził. Mówiono mu, że wuj w Berlinie jest bardzo 
zajęty i nie jest w stanie przyjechać do Poznania. A on i tak za każdym razem, gdy na polecenie 
owego tajemniczego krewnego wysyłano go na letnie kolonie nad morzem, na przykład na 
wyspę Norderney, miał nadzieję, że jakimś sposobem go spotka. W końcu przejeżdżał przez 
Berlin. Może wuj mógłby zrobić sobie godzinkę przerwy, przyjść na dworzec i powiedzieć 
„Szalom” swojemu bratankowi? Nigdy do tego jednak nie doszło. Hansa wsadzano w Poznaniu 
do pociągu wieszając mu na piersi tabliczkę z napisem „Berlin”, a gdy tam dojeżdżał na dworcu 
czekała na niego sekretarka wuja. Zmieniała napis na jego szyi na „Norderney”, dawała mu 
tabliczkę czekolady od wuja Georga, odprowadzała do kolejnego pociągu i życzyła miłych 
wakacji. W drodze powrotnej procedura była ta sama, więc wuj wciąż pozostawał 
niewidoczny. Powtarzało się to co lato. Hans zawsze miał nadzieję, że wuj sam przyjdzie 
zmienić mu szyld na szyi, ale nigdy się to nie wydarzyło. 
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   Po powrocie do domu Hans dzielił tabliczkę czekolady, którą dostawał od sekretarki, między 
wszystkich mieszkańców swojego pokoju i opowiadał o wuju Georgu. 
   W sierocińcu było piętnastu chłopców podzielonych na młodszych i starszych. Ci w wieku od 
sześciu do dziesięciu lat mieszkali w siedmiu lub ośmiu w jednym dużym pokoju, a około 
siedmiu starszych chłopców w wieku do czternastu lat mieszkało w drugim pokoju. Na górze, 
na drugim piętrze, było mieszkanie dyrektora i jego biuro, do którego podopiecznych wzywano 
po każdej aferze wymagającej założenia opatrunku. Sierociniec z żelaznymi łóżkami i 
wełnianymi pościelami pozostawał domem także dla tego, który skończył już czternaście lat, 
ale nie znalazł jeszcze swojego miejsca w życiu. Jeśli nie znalazł pracy lub chciał przyjść w 
odwiedziny, zawsze mógł przenocować i zjeść w swoim domu dziecka. Nierzadko 
wykorzystywano tę możliwość, a czasami jej nadużywano. Przychodzono odwiedzić dzieci, 
które tam zostały oraz powiedzieć „Szalom" szanownemu dyrektorowi i surowej gospodyni, 
która choć nie była zbyt uśmiechnięta, to jednak troszczyła się o wszystkich potrzebujących.  
   Hans zapamiętał szczególnie aferę z synem dyrektora. Alfred mieszkał ze swoimi rodzicami 
w mieszkaniu na górze, chodził do szkoły i w wolnym czasie bawił się przeważnie z chłopcami 
z sierocińca. Rozumiał, że jego pozycja jest wyjątkowa, więc zaczął ich drażnić, wydawać im 
polecenia i prowokować. Także w szkole nie przestawał podkreślać, że nie jest, broń Boże, taki 
jak oni. Wprawdzie mieszkał w sierocińcu, ale tylko dlatego, że jego ojciec nim kierował, a jego 
status jest oczywiście wyższy.  
   Nie robiło to wielkiego wrażenia na innych dzieciach ze szkoły, które nieszczególnie lubiły 
chwalipiętę, ale chłopaków z sierocińca to drażniło. Tylko czekali, żeby się z nim rozprawić. Syn 
dyrektora szybko się w tym połapał. Kiedyś, na podwórzu, przyłączył się do gry w dwa ognie, 
ale ponieważ był otyły i niezdarny, od razu został zbity piłką i usunięty z boiska. Zaczął 
dyskutować i przeklinać, przy tym odmówił zejścia z boiska, przeszkadzał, popychał, a w końcu 
przechwycił piłkę i pobiegł z nią po schodach do swojego mieszkania. Starsi chłopcy skoczyli za 
nim i szybko go dorwali. Zepchnęli go z powrotem na dół, zabrali mu piłkę i sprawili mu lanie. 
Darł się, oczywiście, wniebogłosy, aż dyrektor we własnej osobie pojawił się na szczycie 
schodów i zażądał wyjaśnień. Jego syn nicpoń płacząc natychmiast do niego podbiegł i 
wskazując na zebrane na dole dzieci, krzyczał: 
   – Bili mnie. Tato, wszyscy mnie bili. 
   Dyrektor wskazał na jednego ze starszy chłopców i poprosił, aby przyszedł do jego gabinetu. 
Hans był zmartwiony, bo to on rzucił piłkę w Alfreda i usunął go z boiska. Wkrótce stało się 
jednak jasne, że dyrektor nie zamierza wchodzić w takie szczegóły. Wysłuchał relacji 
czternastoletniego podopiecznego o zachowaniu swojego syna. Wysłuchał też bardzo 
dramatycznej wersji Alfreda o sposobie, w jaki wszyscy wystąpili przeciwko niemu – a przecież 
jest synem dyrektora! Ale na ojca to nie działało. Poprosił wszystkich, którzy brali udział w 
kłótni, by się pogodzili, podali sobie ręce i nie robili więcej zamieszania – i na tym sprawa się 
skończyła. Alfred się uspokoił i więcej ich nie wyśmiewał. Nie opłacało mu się. A chłopacy 
przyjęli go z powrotem do swoich zabaw, jak gdyby nic się nie stało.  
    
   Krótko po zakończeniu I wojny światowej Hans zdołał jeszcze ujrzeć żołnierzy niemieckich w 
podartych mundurach, kulejących w butach bez podeszw, w drodze do domu w Niemczech. 
Widział Polaków, którzy po wojnie przyjechali do miasta i którzy wypędzali oraz upokarzali 
Niemców i biedaków. Jedzenia brakowało także w sierocińcu. Chleb z marmoladą jedli na 
drugie śniadanie i dostawali do szkoły. Marmoladę robiono z pulpy buraczanej, bo owoców 
nie było. Na obiad było zawsze danie z ziemniaków: ziemniaki pieczone albo purée, czasami 
oblane jakimś sosem. Na kolację również były ziemniaki – odgrzewane z tych, które zostały z 
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obiadu, z dodatkiem szprotek lub sardynek, albo resztki jakiejś pasty. W szabat jedli mięso – 
oczywiście z ziemniakami; sos pieczeniowy zmieniał je w niezwykle pożądany przysmak. Hans 
pokochał ziemniaki i ta miłość pozostała z nim na całe życie. Nigdy nie był głodny, a było to 
wówczas wielką zaletą.  
   Z okresu przed sierocińcem nie pamiętał prawie nic, nawet gdy usilnie starał się sobie coś 
przypomnieć. Pamiętał wysoką kobietę w ciemnych ubraniach, która kąpała go i dawała mu 
jedzenie. Nazywał ją ciocią. Mieszkali w samotnym domu niedaleko Poznania. Nie było tam 
innych dzieci i prawie zawsze bawił się sam. Sporządzał dla siebie zabawki z papieru i kawałków 
drewna, i nie był ani smutny, ani też specjalnie radosny, a ponieważ nie znał innej 
rzeczywistości, nie odczuwał także samotności. Dom stał niedaleko linii kolejowej. Dwa razy 
dziennie przejeżdżał nią pociąg – jeden rano, drugi po południu. Było to najgłośniejsze 
wydarzenie, jakie pamięta z pierwszych lat swojego życia. Rano słyszał przejeżdżający pociąg, 
gdy leżał jeszcze w łóżku – cały dom drżał od ciężaru i hałasu wydawanego przez pędzące 
wagony.  
   Ciocia jeździła czasem do Poznania i było to wielkie wydarzenie. Zawsze wtedy 
przygotowywała prowiant na drogę. Zakładała też kapelusz z jedwabną wstążką, a w ręku 
trzymała torebkę. Nie wyjeżdżała nigdy na dłużej niż na jeden dzień i nigdy nie zostawała na 
noc, ale przygotowania czyniła takie, jak gdyby wyjeżdżała na pół roku do Ameryki. Sadzała 
małego Hansa przed sobą i długo mu wyjaśniała, że sąsiadka da mu obiad i żeby był dobrym 
dzieckiem i zjadł nawet buraczki. Mały Hans bardzo nie lubił buraczków. Podczas wojny buraki 
były jedyną słodką rzeczą, którą można było dostać. Sąsiadka, której oczywiście nie wolno było 
denerwować, sądziła, że Hans lubi buraczki i napełniała jego talerz pomarańczowymi, słodkimi 
warzywami. Dzielnie je zjadał, odmawiał tylko dokładki zapewniając, że jest już syty. 
Rezygnował nawet ze swoich ulubionych smażonych ziemniaków – tylko po to, by nie 
dokładano mu już buraków. 
   Po południu przyjeżdżał drugi pociąg i ciocia, która wcześnie rano pojechała pierwszym, 
wracała pociągiem przedwieczornym. Podawała wtedy Hansowi małą kostkę cukru i pytała, 
czy był grzeczny.  
   Ta wieczorna pora, w której ponownie nadjeżdżał pociąg, była porą ważnego wydarzenia: 
Hans spotykał inne dzieci. Wszystkie dzieci z przedmieścia czekały na ten pociąg. Około szóstej 
po południu wspinały się na trawiasty pagórek, patrzyły z wysokości na przejeżdżające wagony 
i machały z energią do wyglądających z okien podróżnych. Jeśli niektórzy odwzajemniali 
pozdrowienie – to dopiero była radość i uciecha! Gdy pociąg przejechał dzieci zazwyczaj 
rozpierzchały się, ale Hans zawsze zostawał trochę dłużej siedząc na łące i rozmyślając. Dokąd 
ci ludzie jadą? Nie znał jeszcze żadnego miejsca na świecie. Słyszał tylko o mieście Poznań, do 
którego czasem jeździła ciocia, ale wiedział, że gdzieś tam w świecie są rzeki i wielkie domy, i 
obcy ludzie… Bardzo chciał spotkać jednego z nich. Nie był pewien, czy kiedyś zdobędzie się na 
odwagę, by wsiąść do takiego wypluwającego z siebie ogień pociągu, który toczący się po 
torach i hałasuje, ale bardzo go to pociągało. Na razie zbudował sobie z papieru i kawałków 
drewna mały model lokomotywy i wagonów; miał pięć lat i jego dzieło zupełnie nie 
przypominało pociągu, ale dla Hansa była to ekscytująca zabawka. Każdego dnia coś do niej 
dodawał, ciągnął ją i próbował nadać jej formę. Czego nie miała w rzeczywistości – uzupełniał 
w wyobraźni. 
   U cioci został do szóstego roku życia. Sierociniec w Poznaniu nie przyjmował dzieci poniżej 
sześciu lat, ale gdy osiągnął ten wiek ciocia przygotowała mu walizkę z jego rzeczami, pięknie 
go ubrała i pojechała z nim tym samym pociągiem, który tak go ekscytował, do miasta Poznań. 
Teraz on był tym, który spoglądał z okna na zewnątrz i mógł machać do innych dzieci – tylko 
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że podróżowali wczesnym rankiem i na wzgórku nie było jeszcze dzieci, którym mógłby 
pomachać. Szkoda. 
   W sierocińcu rozstał się z ciocią. Ucałowała go. To jego pierwsze wspomnienie dotyczące 
pocałunku, ale specjalnie go on nie ucieszył. Potem ciocia odeszła i nigdy już jej nie widział. 
Prawdopodobnie czekało na nią kolejne dziecko, które wzięła pod opiekę. 
 
   Z pobytu w sierocińcu pamiętał więcej. Była tam gospodyni i był dyrektor. W pokoju 
dyrektora po raz pierwszy usłyszał o wuju Georgu.  
   – Hans Kann – powiedział dyrektor w pierwszym dniu pobytu małego Hansa w sierocińcu. – 
Masz wuja w Berlinie. Nazywa się Georg Kann i jest twoim jedynym krewnym. Jest 
dobroczyńcą sierocińca i wspiera nas hojną ręką. W następnym miesiącu pójdziesz do szkoły, 
do pierwszej klasy. Jeśli będziesz dobrym dzieckiem i będziesz pięknie uczył się w szkole, 
możesz z pomocą wuja wyuczyć się szanowanego zawodu. Na razie ten dom jest twoim 
domem. Witaj pod naszym dachem i wszystkiego dobrego. 
   Dyrektor wstał ze swojego fotela i uścisnął dłoń Hansa. Ten nerwowo odpowiedział 
energicznym uściskiem. Dotąd żaden człowiek nie podał mu ręki. 
   Hans był niskiego wzrostu i miał rude włosy. Jego głowa pełna była czerwono-
pomarańczowych loków. Gdy po raz pierwszy przyszedł do szkoły, dzieci wytykały go palcem,  
   – Ein Rotkopf!4 – krzyczały wyśmiewając go. Później już tego nie robiły. Nim zamieszkał w 
sierocińcu nie był nawet świadomy, że jest rudy. Zresztą niespecjalnie mu to przeszkadzało.  
   Zaraz po I wojnie światowej miasto jeszcze nie przyzwyczaiło się do nazwy Poznań, którą 
otrzymało, gdy tylko przeszło w polskie ręce. Wcześniej panujący w nim Niemcy nazywali je 
Posen. Żydowscy mieszkańcy, którzy w większości mówili po niemiecku, nadal tak je nazywali. 
Także szkoła5, do której chodził Hans, uczyła po niemiecku.  
   Dzieci, które początkowo napadły na niego z powodu jego włosów, szybko się przyzwyczaiły. 
Był dzieckiem cichym, trochę nawet przestraszonym szkolnym hałasem. Zmiana w jego życiu 
z bawienia się samemu w domu cioci, na gwar sierocińca i towarzystwo dzieci w szkole, okazała 
się dla niego nieco zbyt dużą. Nie dano mu czasu, by przywykł. Poszedł prosto do pierwszej 
klasy. Siedział tam wystraszony i starał nie rzucać się w oczy. Najbardziej bał się zgłosić i zawsze 
miał nadzieję, że nauczyciel, broń Boże, go nie zapyta.  
   Nauczyciel, miły Żyd, nie napadał na niego, ale zwrócił uwagę na tego małego chłopca w 
ostatnim rzędzie ławek. Hans, jak każde dziecko z sierocińca, porządnie odrabiał lekcje, ale 
nauczyciel miał wrażenie, że ten chłopak o uważnych oczach dosłownie je „połyka” i stara się, 
by nic nie uszło jego uwadze. Pewnego dnia, gdy wszystkie dzieci milczały trochę zawstydzone 
nagłym i niespodziewanym pytaniem, nauczyciel spojrzał na Hansa. Miał poczucie, że ten zna 
odpowiedź. Uśmiechnął się do niego zachęcająco.  
   – No, Hans, a ty znasz odpowiedź?  
   Chłopak poczerwieniał, zająknął się i nieco drżącym głosem powiedział:  
   – Tak, proszę nauczyciela.  
   Nauczyciel, pan Czerczewski, był Litwinem, który mówił dobrym niemieckim.  
   – Posłuchamy cię – powiedział i uśmiechnął się do niego. Hans nie miał wyjścia: wstał i podał 
poprawną odpowiedź, a jego policzki poczerwieniały aż po korzonki loków, które też były 
czerwone.  
   – Uratowałeś honor klasy – powiedział pan Czerczewski, a dzieci z sierocińca, które stanowiły 
znaczącą część klasy, uśmiechały się do niego od ucha do ucha. Prawie wszyscy byli dobrymi 
uczniami. Nic dziwnego: w sierocińcu zatrudniony był na pełnym etacie młody nauczyciel, 
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który codziennie monitorował zadania domowe wszystkich piętnastu chłopców, od dużych do 
małych. Dopiero gdy wszyscy je skończyli, wolno im było pójść pobawić się na podwórku. 
   Rude loki nadal przysparzały Hansowi problemów. Nie cierpiał rzucać się w oczy, ale jego 
ruda głowa nie pozwalała mu się ukryć. Nadeszło święto Purim6 i w sierocińcu postanowiono 
przygotować przedstawienie purimowe z udziałem wszystkich dzieci. Do postaci Aswerusa7 i 
Hamana8 szybko znaleziono ochotników. Znaleziono również błazna, który chciał zagrać 
Zeresz9, kobietę noszącą spodnie i panującą nad złym Hamanem. Ale co zrobić z królową 
Ester10? Powinna być mała i, broń Boże, nie wyższa od Hamana; powinna mieć naprawdę 
elegancką suknię i oszałamiająca fryzurę, a jeśli to możliwe – loki. Pewien chłopak ze starszej 
grupy, który był u „szczytu męskości” możliwej w tym wieku i oczywiście nienawidził 
dziewcząt, w żadnym wypadku nie zgodził się przyjąć roli eleganckiej dziewczyny i założyć 
suknię, dlatego wszyscy zdecydowali – nie pytając go o zdanie – że czerwone loki Hansa z góry 
pretendują go do roli królowej Ester. Odmawiał, próbował się sprzeciwić, krzyczał:  
   – Królowa Ester nie miała tak długiego nosa jak ja. Zobaczcie, jaki mam długi nos! 
   Nic nie pomogło. Wybrano go jednogłośnie. Ostatecznie było to wyróżnienie. To chłopcy ze 
starszej grupy otrzymali główne role, młodsi zostali tylko służącymi, którzy serwowali wino, 
albo sługami oddającymi pokłony królowi i jego dostojnikom oraz noszącymi tren królowej. A 
suknia! Była nią nocna koszula gospodyni sierocińca, długa i ciągnąca się po podłodze, co 
szczególnie podobało się chłopcom. Wszyscy żartowali i cieszyli się jak mieszkańcy Suzy: 
ozdobili suknię Hansa zielonymi wstążkami (gdyż jak wiadomo Ester była blondynką11).  
   Hans nie był blondynem. Był całkiem rudy, a jego policzki płonęły, gdy się wstydził lub czegoś 
bał. W wieczór przedstawienia jego kolana drżały, jak gdyby były odlane z budyniu.  
   Ale ciążył na nim wyrok. Był jeszcze zbyt mały, by sprzeciwić się decyzji innych. A ponieważ 
wszyscy zdecydowali, że będzie królową Ester – więc był królową Ester. Wszedł na scenę z 
wielkim dostojeństwem, a dzieci z jego grupy niosły tren jego sukni. Tekstu, na szczęście, nie 
miał długiego, ale musiał śpiewać. Każdy aktor śpiewał i deklamował swoją rolę do tej samej 
melodii, a skoro nie było wyjścia… Gdy zobaczył, że wszyscy skupiają na nim wzrok, zebrał się 
na odwagę, wziął głęboki wdech i zaśpiewał wysokim głosem, którego od niego wymagano. 
Potem ukłonił się przed królem, który był nie mniej śmieszny od niego: siedział w szerokim 
czerwonym szlafroku i w koronie z pozłacanego kartonu, która ciągle zsuwała się z jego głowy, 
tak że przez większość przedstawienia zajęty był przesuwaniem jej na swoje miejsce. I król 
musiał zaśpiewać, a ponieważ był w okresie mutacji – śpiewał bardzo źle, głośno i w przesadny 
sposób. Czysty i subtelny sopran małego Hansa na jego tle był naprawdę piękny i dyrygent 
synagogalnego chóru zanotował sobie, by zaprosić tego chłopca do zespołu, którym kierował 
w każdy szabat i święto. 
   Wynik przedstawienia purimowego – które w oczach Hansa było jednym wielkim koszmarem 
– mimo wszystko był pozytywny. On jednak już nigdy, przez całe swoje życie, nie zgodził się 
wejść na jakąkolwiek scenę.  
   Ze śpiewania w chórze chłopięcym przy synagodze Hans miał natomiast dużo przyjemności. 
Dyrygent był człowiekiem wystarczająco młodym, aby rozumieć serca dzieci znudzonych 
pełnymi frazesów kazaniami rabina, który ciągle się powtarzał oraz towarzyszącymi mu 
pomrukami modlitwy poznańskich Żydów. Pozwalał im cicho rozmawiać i bawić się w drobne 
zabawy, gdy nie musieli śpiewać. Umówił się z nimi tylko, że gdy podniesie dyrygencką 
pałeczkę – wszyscy zamilkną, wstaną ze swoich miejsc i zaczną śpiewać pieśń. 
   W czasie takich przerw słyszeli niekiedy dobiegające ich z babińca12 plotki. Szeptano tam o 
wszystkich tajemnicach gminy, ale modlitw wypowiadano niewiele. Nabożeństwo było 
emocjonującym spotkaniem towarzyskim – wszystkie kobiety rozmawiały o wszystkich. Gdy 
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któraś z nich na chwilę wychodziła, natychmiast na ustach jej sąsiadki pojawiało się zdanie na 
jej temat, a gdy któraś wchodziła, przynosiła nowe wieści o tej, która jeszcze nie dotarła. 
Wsłuchiwanie się w płynące z babińca rozmowy przez pewien czas zajmowało chłopców, ale 
ostatecznie cóż mogło ich obchodzić, co jakaś kobieta wkłada do czulentu13, albo dlaczego 
córka innej od roku nie wychodzi za mąż?  
   Także na dole, wśród mężczyzn, było czego posłuchać i co pooglądać. Między pomrukami 
modlitewnymi rozmawiano tam o interesach i o polityce, a pod tałesem i jego osłoną 
zawierano transakcje, które dopełniano uściskiem ręki. Choć chłopcy siedzący na górze z 
dyrygentem nie rozumieli wszystkiego, co działo się na dole, to jednak pojmowali, że w 
synagodze rządzi nie tylko świat ducha. W każdym razie spędzali – obowiązkowe w każdy 
szabat – godziny w synagodze z większym zainteresowaniem i przyjemnością, niż było to 
udziałem innych dzieci, a jeśli przy tym nabrali jakiegoś pojęcia o muzyce i pieśniach – to tym 
lepiej.  
    
   Przez całą pierwszą klasę, gdy nauczyciel wzywał Hansa do odpowiedzi – bo ten sam nie 
odważył się zgłosić – poruszenie i wstyd zapierały mu dech w piersiach. Ale w następnym roku 
już sam podnosił rękę i stał się uczniem, który lubił się uczyć. Były tematy, które interesowały 
go bardziej i takie, które interesowały go mniej, ale o większości chciał się czegoś dowiedzieć 
i uczył się pilnie. Nie po to, by przypodobać się nauczycielom – był spragniony wiedzy. Od kiedy 
nauczył się czytać – czytał w każdej wolnej chwili wszystko, co było napisane lub 
wydrukowane, a znalazło się na jego drodze. Każdą książkę, każdą gazetę, nawet słownik – 
każda drukowana rzecz go interesowała. Marzył, by pracować w drukarni. Myślał, że jeśli 
będzie drukarzem, będzie mógł wydrukować sobie każdą książkę. 
   W owym czasie w szkole bito leniwe dzieci albo takie, które wszczynały bójki. Stosowano 
wobec nich pewną inteligentną i dość zawstydzającą metodę. Innemu, zazwyczaj dobremu 
uczniowi, zlecano przyniesienie z pokoju nauczycielskiego kija. Kij był bambusowy, złoty i 
świszczał w powietrzu nim opadł na wyciągniętą dłoń ucznia. Dzieci nazwały go „żółtym 
wujkiem”. Hans bał się, gdy któryś z jego przyjaciół smakował na swoim ramieniu „żółtego 
wujka”, ale jemu samemu nigdy się to nie przydarzyło.  
   Uczniowie musieli uczyć się na pamięć długich poematów niemieckich poetów – na przykład 
„Pieśni o dzwonie” Schillera, długiej na kilometry i pełnej obcej im filozofii. Byli i tacy, którzy 
nie zdołali go „przejść”. Hans pomagał przyjaciołom z sierocińca, szukał sposobów, by mogli 
zapamiętać trudne fragmenty, a gdy nie było wyjścia – podpowiadał im. Sam uczył się tych 
rymów z dużą łatwością i pamiętał je prawie przez całe życie, słowo w słowo. 
   Korzystał z tego także jego bliski i wierny przyjaciel w klasie – uczeń o imieniu Mieczek, z 
zamożnej rodziny. Mieczek urodził się swoim rodzicom po sześciu córkach, więc wychowywali 
go jak Mesjasza. Miał dobre serce i był inteligentny, ale się jąkał. Zacinał się szczególnie, gdy 
się zdenerwował. Jąkanie nasilało się także, gdy wywołał go nauczyciel. Hans lubił go i kiedy 
ten przy deklamowaniu długiego wiersza czerwieniał i zaczynał się jąkać – podrzucał mu 
szeptem na ratunek słowo, które pozwalało chłopakowi kontynuować deklamację.  
   Drugie śniadanie Mieczka, które zjadał podczas długiej przerwy, daleko odbiegało od 
marmolady dzieci z sierocińca. Od czasu do czasu Mieczek podchodził do Hansa i lekko jąkając 
się mówił:  
   – Hans, może wymienimy się dzisiaj kanapkami? Mam ochotę na marmoladę.  
   Ten z początku wierzył, że Mieczek rzeczywiście ma ochotę na marmoladę, bo zachowywał 
się tak, jakby miał dość jedzenia kiełbasy, ale szybko się połapał. Zrozumiał, że Mieczek chce 
zostać jego przyjacielem. Jedyny, któremu na nim zależało i który szukał jego towarzystwa! 
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Odtąd Hans nie zawsze zgadzał się zamienić kanapki i mówił, że dzisiaj także on ma ochotę na 
marmoladę. Kiełbasa Mieczka, syna rzeźnika, naprawdę była dobra. Wiele razy jeszcze Hans 
jadł w życiu dobrą kiełbasę, ale smaku kanapek Mieczka nigdy już nie spotkał. 
   W szkole Hans uczył się osiem lat, ukończył ją ze wspaniałym świadectwem, cały czas 
jednakowo lubiąc swoich kolegów i nauczycieli. Ostatniego dnia wrócił ze szkoły do sierocińca. 
Do jego regularnego porządku szybko się przyzwyczaił. Wszystko było tu proste i dobrze 
zorganizowane. W każdy szabat dzieci maszerowały do łaźni niosąc pod pachami zawiniątka z 
czystą odzieżą. Zakładały ją po kąpieli w ciepłej wodzie z dużą ilością mydła, a brudne rzeczy z 
całego tygodnia zwijały w kłębek. Wracały do domu wykąpane, z wymytymi włosami, w 
czystych ubraniach. Żydów, którzy spotykali ich po drodze, zawsze cieszył widok tej procesji 
wykąpanych chłopaków kroczących razem ulicą. Czasem ktoś zatrzymywał się i głaskał po 
głowie któregoś z mniejszych chłopców. Hans czuł wstręt do tych gestów i uciekał od takich 
muśnięć jak od ognia. Ale poza tym lubił to odczucie czystości i zapach mydła, który pozostawał 
w jego włosach. W dzień powszedni ci, którzy biegali na podwórku za piłką, myli tylko szyje i 
ręce pod kranem w sierocińcu, więc sobotnia kąpiel była odświeżającym przeżyciem.  
   Naprzeciwko sierocińca, po drugiej stronie ulicy, stał budynek gminy; mieszkał w nim chazan 
z rodziną, były tam też biura gminy. Chazan miał dużo dzieci, dwoje z pierwszą żoną, która 
zmarła młodo i czworo14 kolejnych z drugą żoną. Z jakiegoś powodu imiona wszystkich dzieci 
kończyły się na literę "i"15: Izi, Nani, Adi, Rafi, Żejmi i Rozi. Najstarszy syn był wspaniałym 
sportowcem i uzdolnionym uczniem gimnazjum. Jeśli mały Hans miał idola, którego chciałby 
naśladować, to był to Izi – syn chazana. Rozumiał, że nie będzie tak przystojny i wysoki jak 
bramkarz Izi, ale starał się być podobnym do niego w innych sprawach: nauki, sportu oraz 
otwartości na bliźniego, i informował go po cichu o problemach innych dzieci.  
   Chazan organizował w budynku gminy spotkania świąteczne i kulturalne oraz wieczorki 
taneczne i zapraszał dzieci z sierocińca wraz z wszystkimi innymi członkami małej wspólnoty. 
Świętowano tam także ich bar micwy16.  
   Hans nie był specjalnie przejęty swoją bar micwą. Nauczyciel religii w szkole przygotował go 
do czytania fragmentu Tory, a szczególnie zależało mu na nigunie17. Hans wyuczył się go bez 
problemu. Trudniej było wygłosić w synagodze kazanie przed całym kahałem. Przemowa…! 
Naprawdę nie miał nic do powiedzenia. Powinien podziękować każdemu, który dotąd mu 
towarzyszył. Czyli komu? Nauczycielom? Dyrektorowi? Dobrze, może także jego przyjaciołom 
z sierocińca. Nie miał im nic do zarzucenia. Nie szykanowali go szczególnie i z większością nie 
wdał się w żadną bójkę. Komu jeszcze? Wujowi Georgowi, który nigdy nie zadał sobie trudu, 
aby przyjechać go zobaczyć? Nie, wuja Georga nie włączy do błogosławieństwa. W sumie 
niespecjalnie ma za co dziękować ani też na co narzekać. Rósł sam z siebie aż do bar micwy, 
nigdy nie brakowało mu chleba, zawsze miał ubranie. Był czysty i zadbany nie mniej niż dzieci, 
które wychowywały się w rodzinie. Jego jedynym problemem było to, że on nie wychowywał 
się w rodzinie. 
   Gdy czytał swoją paraszę18 u jego boku stali chazan i dyrektor szkoły, który zastępował ojca. 
Hans pięknie zaśpiewał swój fragment i dyrygent chóru synagogalnego był z niego bardzo 
zadowolony. Wygłosił też krótką i precyzyjną mowę, w której obiecał nie wstydzić się 
wychowania, które otrzymał – i pięknie podziękował każdemu, kto z kolei podszedł 
podziękować jemu. Powiedział to wszystko bardzo cichym głosem, westchnął głęboko i zszedł 
z bimy19. 
   W Poznaniu służył gminie mądry i sympatyczny rabin. Pochodził z Żydów niemieckich, którzy 
pozostali w Poznaniu po wojnie. Wielu, szczególnie większość Żydów, przeniosło się wówczas 
do Niemiec, a miasto wypełnili Polacy. Przeważnie nienawidzili oni Żydów i słynęli w całej 
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Polsce jako „dręczyciele Izraela”20. „Poznańczycy”, jak ich nazywano, byli symbolem 
antysemityzmu i pogromcami Żydów. Na wielu ulicach miasta Żydom groziło 
niebezpieczeństwo. 
   Z czasów przedwojennych pozostały w Poznaniu niemieckie instytucje edukacyjne, a 
ponieważ gimnazja polskie nie przyjmowały Żydów, większość dzieci Żydów polskich – którzy 
wkrótce napłynęli do miasta – uczyło się w gimnazjum niemieckim. I tak powstał problem, z 
którym trzeba było zwrócić się do rabina. Szkoła oczywiście nie zwalniała żydowskich uczniów 
z nauki w szabat, co było przekroczeniem zakazu. Ale nie było wyboru co do nauki w soboty. 
Tego dnia wcześnie rano, przed lekcjami, rabin zbierał więc starszych uczniów, będących już 
po bar micwie, w synagodze i razem odmawiali poranną modlitwę. Po niej chłopcy szli na 
zajęcia do gimnazjum. Uczniowie z sierocińca nie uczyli się jeszcze w szkole podstawowej, ale 
ponieważ gimnazjalistom brakowało kilku do minjanu21, do ich porannej modlitwy szabatowej 
dołączono najstarszych chłopców z domu dziecka, też będących po bar micwie. Hans 
dobrowolnie chodził słuchać mowy rabina, bo ten wyjaśniał im paraszę żywo i interesująco. 
    
   W Warszawie wszystko było dla Hansa obce i dziwne. Seminarium dla nauczycieli żydowskich 
było instytucją państwową – jedyną, którą rząd polski stworzył dla swoich Żydów. Nauka w 
nim była bezpłatna, na koszt państwa, dlatego uczyli się tu młodzi z każdego zakątka Polski. 
Przedmioty wykładano częściowo po polsku, częściowo po hebrajsku. Hans nie znał ani 
polskiego, ani hebrajskiego, dlatego w pierwszych latach czuł się w Warszawie jak tonący, 
niemy i głuchy. Co prawda dyrektor seminarium, Żyd z Litwy, przywitał go pięknie i rozmawiał 
z nim w dobrym niemieckim, ale uczniowie nie rozmawiali po niemiecku. W większości mówili 
w jidysz, ale początkowo także ten język był dla niego trudny do zrozumienia.  
   W pierwszym roku pobytu w seminarium jego stałym towarzyszem stał się jeden z uczniów 
ze starszych klas, Litwin22, który mówił po niemiecku, po polsku i hebrajsku, . Na zajęciach 
Hans siedział jednak jak niemy. Nawet nie otwierał ust. Nie rozumiał, o czym jest mowa. Na 
podstawie zadań domowych, które odrabiał z pomocą litewskiego kolegi, nauczyciele 
zorientowali się, że mają do czynienia z mądrym i pracowitym, ale wstydliwym chłopakiem i w 
klasie nie obciążali go nadmiernie. Miasta w ogóle nie poznał. Poza półgodzinnym spacerem 
ulicami z internatu do seminarium i z powrotem, nie zobaczył nic z Warszawy i jej okolic. 
Siedząc w swojej ławce w seminarium cały czas starał się zrozumieć, o czym jest mowa. Na 
początku na polskim łamał sobie zęby, a hebrajski w odmianie sefardyjskiej był mu równie 
obcy. W internacie przesiadywał nad lekcjami. Starał się i próbował nie zrezygnować. 
   Większość uczniów w seminarium należała do ruchów syjonistycznych, szczególnie do Ha-
Szomer ha-Cair23. Hansa od razu chcieli zwerbować do kenu24, ale on uparcie odmawiał. 
Najpierw musiał się uczyć, no i jeszcze nie rozumiał, co do niego mówią. Był wśród nich jeden 
warszawiak nazywany Szloma – pełen zaangażowania adept Ha-Szomer ha-Cair, który cały czas 
prowadził werbunek do kenu. Zwrócił uwagę na Hansa już w dniu, w którym ten przybył do 
seminarium i ze wszystkich sił próbował go pozyskać.  
   – Potrzebujesz tego, a my potrzebujemy ciebie – mówił mu. – Całymi dniami będziesz siedział 
w internacie, nigdzie nie będziesz wychodził, nie będziesz się śmiał i śpiewał z przyjaciółmi? 
Tak będzie wyglądało twoje życie? Co z tobą, Hans? W kenie będzie ci dobrze. Przecież tu nie 
masz przyjaciół, a tam wszyscy czekają, by nimi zostać. A syjonizm? Jak można być młodym 
Żydem i nie być syjonistą? Pomyśl o tym! 
   Tak, Hans myślał o tym. Syjonizm go pociągał i z radością słuchał opowieści Szlomy o 
ognistych napisach, o zbiórce pieniędzy na Keren Kajemet25, o wycieczkach po miastach i nad 
jeziora. Wszystkie te rzeczy były dla niego nowe i w głębi serca tęsknił za nimi, ale pozostał 
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przy swoim zdaniu: najpierw nauczy się mówić po hebrajsku i po polsku, zmieni się w ucznia z 
minjanu; potem zobaczymy. 
   Do seminarium przybywali uczniowie z każdego zakątka Polski. Większość nosiła skręcone 
pejsy i czarne kapelusze – przyjeżdżali prosto z jesziwy. Byli to młodzi, którzy sprzeciwiali się 
dotkliwemu rygorowi panującemu w chederze26 i jesziwie, chcieli studiować także nauki 
świeckie i poznać nowe miejsca. Ponieważ seminarium było żydowskie, na dodatek darmowe 
– rodzice ulegli ich prośbom i z ciężkim sercem wysłali do wielkiego miasta. W krótkim czasie 
gubili oni pejsy: najpierw zakładali je za uszy, jakby sprawdzali, jak to byłoby poczuć, że ich nie 
mają. Następnemu krokowi towarzyszyły już nożyczki. Także kapelusz znikał z jakiegoś powodu 
i w takim słodkim chłopaku z rozpiętą pod szyją koszulą nikt nie rozpoznałby chłopca z jesziwy, 
którym był jeszcze wczoraj. Wszyscy oni znali hebrajski i mówili lepiej lub gorzej po polsku. Dla 
Hansa była to ich najmocniejsza strona. Byli jednak przyzwyczajeni mówić w hebrajskim Żydów 
aszkenazyjskich i na początku mieli problem, by przystosować się do wymowy sefardyjskiej, 
która dominowała w seminarium. Między sobą rozmawiali w jidysz i śmiali się z Hansa z 
Poznania, który zwracał się do nich w czystym niemieckim. 
   Po zakończeniu pierwszego roku Hans wyszedł wreszcie z seminarium na światło dzienne. 
Wakacje spędził w swoim sierocińcu w Poznaniu, gdzie przyjęto go jak domownika. Znów bawił 
się z dziećmi z ulicy, które znały go z czasów szkoły, śpiewał w chórze synagogalnym i grał w 
piłkę na trawie, na obrzeżach miasta. Odważył się nawet nauczać trochę sefardyjskiej 
wymowy27 . Pozostał tym samym pogodnym chłopakiem, chudym i niskiego wzrostu, na 
którego głowie kiedy ganiał za piłką płonęły rude loki. Czy czuł atmosferę domu? Nie wiedział 
dokładnie, co to jest, ale tu był jedyny dom, który znał. Na tę chwilę całkowicie mu on 
wystarczał. 
   Drugi rok w seminarium był zgoła odmienny od pierwszego. Hans przychodził na zajęcia 
odprężony i pewny siebie, zgłaszał się i umiał odpowiadać po hebrajsku i po polsku, jak gdyby 
znał te języki od zawsze. Błyszczał przede wszystkim na przedmiotach humanistycznych: 
literaturze, filozofii, historii; rachunki i matematyka sprawiały mu mniej przyjemności, ale 
przez nie także nie musiał się wstydzić. Tylko nie zgłaszał się na nich do odpowiedzi z takim 
upodobaniem, jak na literaturze. 
   Teraz sam poszedł do Szlomy, który prawie już z niego zrezygnował i poprosił, by pokazał mu 
ken. Szloma był szczęśliwy. Jeszcze tego wieczoru zaprowadził go do Ha-Szomer ha-Cair. Ken 
mieścił się w dużym budynku i był pełen radosnego gwaru. Hans miał wrażenie, że cały 
oddycha młodzieńczą radością i rozbrzmiewa narodowymi pieśniami. Wcześniej był to 
prawdopodobnie jakiś duży urząd. Należał do Żyda, który wynajął go organizacji. Podzielono 
go na pokoje, z których w każdym prowadzono jakąś działalność: zajęcia poświęcone tematyce 
narodowej28, literatura hebrajska, śpiew chóralny, istniała nawet okazja do ćwiczenia gry na 
jakimś instrumencie. Gdy potrzebowano dużej sali, zdolnej pomieścić setki członków kenu, 
można było przesunąć na bok drewniane przesłony i stworzyć jedną bardzo dużą przestrzeń, 
w której wszyscy, choć w ciasnocie, się mieścili. Śpiewali tam pieśni narodowe i tańczyli horę, 
obchodzili święta z występami i śpiewem. Stamtąd wychodził pochód w Lag ba-Omer29. 
Pewien adept nazwiskiem Natan Rappaport, utalentowany w malarstwie i rzeźbie (stał się 
później – w latach przedwojennych – znanym w Polsce rzeźbiarzem), postawił w tej sali rzeźbę 
młodzieńca naturalnej wielkości gotowego wyruszyć w drogę, a jej ściany przyozdobił 
imponującymi malowidłami przedstawiającymi kręgi tańczących horę.  
   W Warszawie było prawie tysiąc członków Ha-Szomer ha-Cair, odbywało się wiele świąt i 
wspólnych działań. Nie wszyscy przebywali w kenie równocześnie., ale gdy zbierali się razem 
podczas różnych imprez – panował wielki ścisk i było bardzo wesoło.  
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   – Chodź – mówił do niego Szloma – przedstawię cię przywódcy kenu. Od razu zaczniesz w 
grupie bogrim30, a jeśli odnajdziesz tu swoje miejsce, będziesz razem ze mną w gdudzie31 
Miszmar ha-Emek.  
   I od razu wyjaśnił mu, że Miszmar ha-Emek to kibuc w Dolinie Jezreel. 
   – Pójdziemy razem na hachszarę32 i wyemigrujemy do Erec, żeby założyć nowy kibuc. 
   Madrich33 też był rudy i na widok Hansa uśmiechnął się od ucha do ucha.  
   – Szloma przez cały czas opowiada o tobie niesamowite rzeczy – powiedział. – Witaj w kenie. 
Jak się nazywasz?  
   Nagle wydarzyło się coś dziwnego – Hans zaczął tłumaczyć swoje imię na hebrajski. Już od 
pewnego czasu o tym myślał. Hans to skrót od Johann lub Johannes, a one są odpowiednikami 
hebrajskiego Jochanan. Wziął głęboki oddech i powiedział – oczywiście po hebrajsku:  
   – Nazywam się Jochanan.  
   – Nie to mówił mi Szolma – uśmiechnął się rudy madrich. – Mówił mi, że nazywasz się Hans. 
– Prawda – potwierdził Hans. – Do teraz nazywałem się Hans, ale w ruchu syjonistycznym chcę 
nazywać się Jochanan.  
   – Akurat to mi się podoba – powiedział madrich., – Tyle, że mamy już dwóch Jochananów, 
podczas gdy Hansa jeszcze nie mamy. Proponuję, abyś na razie pozostał Hansem. Gdy 
pójdziesz na hachszarę, jak dobrze pójdzie za trzy lub cztery lata, zmienisz imię na Jochanan. 
Dobrze?  
   – Dobrze – powtórzył Hans i odtąd nie było mu już tak źle ze swoim imieniem; nie upierał się. 
    
   Ken od pierwszej chwili ujął go za serce swoim gwarem i radością. Wielu uczniów seminarium 
było członkami Ha-Szomer ha-Cair i ci naprawdę czuli się razem jak w rodzinie. Raz do roku, 
podczas Lag ba-Omer, wychodzili z powiewającymi flagami i orkiestrą dętą na pochód; setki 
adeptów kenu w strojach skautowskich, z krawatami. Krawaty określały wiek maszerujących. 
Młodsi dostawali krawaty zielone, starsi niebieskie, a najstarsi – czarne. I tak maszerowali 
ulicami Warszawy, oczywiście głównie tymi, na których mieszkali Żydzi. Ludzie wychodzili na 
chodniki i klaskali. 
   Jakaż to była duma! Hans był odurzony młodzieńczą radością, która wypełniała ken. Lag ba-
Omer, w Europie wiosna. Wszystkie drzewa pokrywały się świeżą zielenią i kwiaty zakwitały 
na łące. A oni wychodzili z bębnami i muzyką, z pieśnią poza miasto i byli szczęśliwi. Wybuchały 
uczucia, których wcześniej nie znali. 
   Nagle Hans widział dookoła mnóstwo dziewcząt. Nie był przyzwyczajony do towarzystwa 
dziewczyn. Dotąd widywał je tylko z daleka i specjalnie im się nie przyglądał. Może w Poznaniu 
spojrzał od czasu do czasu na córkę chazana, siostrę Iziego Sonnabenda, kiedy szła ulicą ze 
spuszczonymi oczyma, ponieważ macocha strzegła jej skromności. Nie widziano jej często na 
ulicy, ale gdy wychodziła dało się zauważyć, że była bardzo piękna. Robiło to wrażenie na 
Hansie, bardzo wrażliwym na piękno, ale był jeszcze zbyt młody, by odczuwać brak dziewcząt.  
   Tutaj, w kenie, było bardzo wiele dziewcząt, a te w jego gdudzie były w większości piękne. 
Dla Hansa była to sprawa skomplikowana i nieco zawstydzająca. Jak i o czym rozmawia się z 
dziewczyną? Jeszcze nigdy mu się to nie przydarzyło. Rozwiązanie przyszło ze strony dziewcząt, 
które chciały rozmawiać z nim. I tak uczył się poznawać także je. Były tam dziewczyny ładne i 
inne, nieco mniej ładne, mądre i naiwne – różne; ale młode i miłe były wszystkie. I interesowały 
się nim. Był wprawdzie małomówny, ale dużo wiedział i był gotów dzielić się swoją wiedzą z 
każdym, kto tylko o coś zapytał, bez przechwalania się i narzucania. Od zawsze nienawidził 
narzucania się. 
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   W kenie starano się mówić w języku hebrajskim, jednakże wielu go nie znało. Często dało się 
słyszeć polski lub jidysz, ale najważniejsze sprawy ogłaszano tylko po hebrajsku, wykłady i 
wszystkie informacje na tablicy ogłoszeń też były w tym języku. Ci, którzy nie znali hebrajskiego 
stawali obok tych, którzy go znali i tłumaczyli im treść. Wokół Hansa szybko gromadziła się 
publika, która potrzebowała tłumaczenia. Był cierpliwy, tłumaczył dobrze i robił to chętnie. 
Czemużby nie? Był szczęśliwy, że go potrzebują. Jeszcze przed rokiem nie znał ani 
hebrajskiego, ani polskiego, czuł się stracony i tonął w morzu tych, którzy wiedzieli i nieraz tak 
drwili z jego niemieckiego, że nie miał nawet ochoty otwierać ust – a teraz był poszukiwany 
właśnie z powodu swojej wiedzy! 
   Odniósł przy tym także sukces w seminarium. Pomimo, że skupił się na pracy w Ha-Szomer 
ha-Cair, pozostał dobrym uczniem. Na początku bał się zaangażować w działalność w 
organizacji, myślał, że będzie mu to przeszkadzało w nauce. Lecz stał się cud – 
skoncentrowanie na kenie tylko go napędzało, to tutaj wpompowywał wiedzę, którą dopiero 
co mu przekazano. Otworzył się na literaturę polską i hebrajską. Rozkoszował się każdym 
pięknym i interesującym dziełem. Ken napełniał go energią i pogodą ducha. Szybko stał się 
równie ważny, jak nauka. Hans zawsze robił wszystko, co było w jego mocy i nigdy nie miał 
wygórowanych oczekiwań wobec życia, ale dzięki kenowi i wspólnocie z innymi napełniła go 
nowa nadzieja i radość życia. Był szczęśliwy, że może robić i zachowywać się tak, jak inni.  
   Skauci w kenie nawet w najchłodniejszą jesień chodzili w krótkich spodenkach i w rozpiętej 
koszuli. Miał piętnaście lat, był niskiego wzrostu i rudy, jego skóra była spalona letnim słońcem 
i drżał z jesiennego chłodu, ale oczywiście ubierał się jak inni. W seminarium nie patrzono na 
to przychylnym wzrokiem. Kierownictwo było przekonane, że nauczyciel przyszłości powinien 
być ubrany w sposób wzbudzający szacunek - na przykład w garnitur i krawat – ale nie byli w 
stanie zmusić do tego wszystkich. Skauci z ruchu, którzy uczyli się w seminarium, po prostu nie 
podporządkowywali się tym zasadom i nikt nie mógł im tego nakazać. Przeciwnie – tych, którzy 
przyłączali się do nich, było z każdym rokiem coraz więcej.  
   Prawie każdego wieczoru przychodzili do kenu. Nie zawsze w konkretnym celu, czasem tylko 
po to, by zorientować się, co słychać. Nawet w drodze z seminarium do internatu zdarzało się, 
że wpadali do kenu zobaczyć, co napisano na tablicy ogłoszeń. 
   Tablica ogłoszeń! Ta błogosławiona tablica była centrum wydarzeń, częściowo widocznych 
dla każdego – przekazujących informacje, a częściowo zaadresowanych, bardziej osobistych. 
W tej „poczcie karteczkowej” zawsze wisiały małe liściki, każdy do określonego adresata. 
Chawerim34 z kenu zostawiali wiadomości dla swoich przyjaciół. Dziewczyny zostawiały 
karteczki dla chłopców, którzy im się podobali, a chłopcy dowiadywali się z tych małych 
liścików, czy jakaś dziewczyna jest gotowa zostać ich dziewczyną. Madrichowie zostawiali 
zachętę dla podopiecznych, którzy jej potrzebowali. Tablica działała po prostu jak skrzynka 
pocztowa. Także Hans dostawał karteczki. Raz od podopiecznego, który potrzebował pomocy; 
częściej od dziewcząt, które się nim interesowały i zadawały pytania.  
   Jeśli chłopak i dziewczyna chcieli spędzić ze sobą trochę czasu nie szli do kawiarni albo na 
potańcówkę – od tego było tańczenie hory każdego wieczora, aż do utraty tchu. Przyjemności 
były czymś „drobnomieszczańskim”; po prostu… nie wypadało. Chłopak rozmawiał z 
dziewczyną a dziewczyna z chłopakiem o wspólnie przeczytanych książkach albo o pomocy 
przy opanowaniu materiału, o którym mówił madrich – a ich wzajemna sympatia wyrażała się 
spojrzeniach i uśmiechach. W największej tajemnicy opowiadano sobie, że tu i tam dochodziło 
do pocałunków, gdy po zajęciach w kenie chłopak odprowadzał swoją dziewczynę do domu. 
Najczęściej jednak chodzili w grupie. Także w Warszawie było dużo antysemityzmu i należało 
się pilnować.  
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   Pewnego razu Hans spotkał się z tym, co mogło zdarzyć się na ulicy. Szedł do Biblioteki 
Narodowej znajdującej się w sercu miasta, gdy z naprzeciwka nadbiegło ku niemu kilku 
śmiertelnie przerażonych, religijnych Żydów w długich chałatach i czarnych kapeluszach. 
Dopiero gdy go minęli, zobaczył biegnących ich śladem, z nienawistnym zapamiętaniem,, 
polskich studentów. 
   Hans także się wystraszył. Było jasne, że jest Żydem – miał wzorcowy żydowski nos. 
   Uciekający Żydzi zniknęli, a on zobaczył, że kroczy naprzeciw podekscytowanej grupy 
Polaków. Wprawdzie nie był ubrany jak tamci Żydzi, którzy spotkali awanturników 
prawdopodobnie w drodze do synagogi – nosił krótkie spodenki i koszulę z rozpiętym 
kołnierzykiem – ale mimo wszystko poczuł przerażenie. W sekundzie postanowił zniknąć i 
ruszył do przodu, jak gdyby nic nie widział i nic nie słyszał. Szedł sam po ulicy. To zadziałało. 
Horda awanturników parła do przodu nie zwracając na niego uwagi. Gdy opowiedział o tym 
zdarzeniu swoim towarzyszom zdecydowali, że zawsze kiedy będą musieli pójść do dużej 
biblioteki miejskiej, wybiorą się w kilku.  
   Szoszana była miłą dziewczyną – wesołą, inteligentną i bardzo atrakcyjną. Hansowi nawet 
nie przyszłoby do głowy, że napisze do niego karteczkę. Był mądry, skromny i zręczny. Gdy 
trzeba było przygotować scenografię albo ogniste napisy, zawsze znalazł błyskawiczne i 
właściwe rozwiązanie. Lubił pomagać i potrafił uczyć, jak gdyby urodził się nauczycielem. 
Bardzo szybko zrobiono go madrichem młodszych adeptów Ha-Szomer ha-Cair, którzy z 
zapałem za nim podążali. Dlaczegóż więc Szoszana miałby go nie polubić?  
   Napisała do niego karteczkę i przejęła inicjatywę, bo czekać, aż przejmie ją on, było daremne. 
Mimo to pewnego wieczoru, gdy po aktywnościach w kenie odprowadził ją do domu, a ona 
podając mu rękę powiedziała „dobranoc”, zbliżył do niej twarz i pocałował ją. Potem się 
wystraszył. Pierwszy raz w życiu w ogóle kogoś pocałował. Ostatecznie nie miał matki ani 
sióstr, które mógłby całować. Wystraszył się samego siebie i szybko uciekł. Później nieczęsto 
całował dziewczęta, ale ten mały romans – jego pierwszy – dużo mu dał i pozwolił dobrze się 
poczuć. Czasami w nocy myślał, że jeśli dziewczyna taka jak Szoszana może się nim 
zainteresować – to życie chyba zaczęło się do niego uśmiechać. Ale ich romans był bardzo 
krótki. Szoszana miała wielu przyjaciół, a Hans nie był jeszcze gotów całym sobą się zakochać. 
W końcu miał tylko szesnaście lat. Wiedział już jednak, że na świecie są także dziewczyny.  
   Jego gdud spotykał się każdego wieczoru, ale najważniejsze wydarzenie odbywało się w 
sobotę. Tego dnia popołudniu wszyscy członkowie gdudu wyjeżdżali na wycieczki i biwaki na 
łonie przyrody. Jeździli nad Wisłę, wynajmowali u gospodarzy stodoły i bawili się całą noc, 
śpiewając i tańcząc. Rano ruszali na kolejną wycieczkę i wracali do domów późno w nocy, 
myśląc już o zadaniach na kolejny tydzień. Aż trudno uwierzyć, że nie przeszkadzało mu to w 
nauce, ale bardzo się do niej przykładał. Prawda, sypiali bardzo mało, ale mieli ważniejsze 
sprawy niż sen. A podczas tych nielicznych godzin, które im zostawały, spali dobrze i nikt nie 
narzekał na bezsenność.  
    
   Pierwszy rok Hansa w ruchu minął jak mgnienie oka. Nawet nie czuł, jak upływają dni i 
tygodnie, jak każdego dnia wychodzi i przychodzi, aż nadeszło lato.  
   Znów jechał do Poznania35. Ciągle jeszcze „jechać do domu” oznaczało dla niego wracać do 
sierocińca. Przyjmowano go tam z radością, a on bawił się z dziećmi, które na czas wakacji 
zostawały w domu dziecka, uczył je i opowiadał im o wielkim mieście, z którego przyjechał. 
   Pewnego dnia do sierocińca przyszedł Izi, syn chazana i młodzieńczy idol Hansa. Nadal 
zresztą nim był – pełen entuzjazmu i chęci do robienia tego, co wydawało mu się mądre i 
potrzebne.  
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   – Hans – powiedział Izi – słyszałem, że wstąpiłeś w Warszawie do Ha-Szomer ha-Cair. Tutaj 
jest dużo żydowskiej młodzieży, którą warto byłoby zorganizować i przybliżyć jej syjonizm. Co 
Ty na to, abyśmy obaj, ty i ja, utworzyli ken w Poznaniu? Właśnie czekałem, aż przyjedziesz na 
wakacje.  
   – To brzmi nieźle – odparł Hans – ale potrzebujemy miejsca. Nikt z nas nie dysponuje 
pieniędzmi, więc ktoś musiałby udostępnić nam miejsce, w którym moglibyśmy się zbierać.  
   – Niebiosa wesprą nasze dzieło! –roześmiał się Izi. – Mam takie miejsce. Przyjemne i 
obszerne, a przy tym za darmo. Pamiętasz, w Poznaniu są dwie duże synagogi? Jedna to 
synagoga na naszej ulicy, której gmina wciąż używa, a druga to synagoga reformowana Żydów 
niemieckich36. Nie ma już nikogo, kto przychodziłby do niej się modlić.  
   Ratusz niedawno zwrócił się do gminy żydowskiej z pismem: budynek stoi pusty i nikt się o 
niego nie troszczy. Jeszcze trochę, a zupełnie zniszczeje. Jeśli gmina nie jest nim 
zainteresowana, ratusz może go przejąć. Żydzi poznańscy nie chcą, opowiadał Izi, żeby sprawy 
zaszły aż tak daleko. Synagoga jest ważną nieruchomością i gmina postanowiła ponownie 
zacząć ją użytkować. Są w niej też sale do studiowania pism i do spotkań po obrzezaniu albo 
bar micwie.  
   – One, oczywiście, odpowiadałyby nam najbardziej – mówił Izi. – Mój ojciec jest wśród 
przywódców gminy. Zaproponowałem mu, żeby oddano nam budynek na potrzeby 
młodzieżowego ruchu syjonistycznego, a my zagospodarujemy go dla gminy. Postawiono nam 
warunek, że w każdy szabat zbierzemy minjan do modlitwy. Gmina przyśle rabina i chazana, 
zatroszczy się też o urządzenie miejsca, a tylne budynki będą do dyspozycji ruchu 
młodzieżowego.  
   – To naprawdę genialne – zaśmiał się Hans. – Zbiorę starszych chłopców z sierocińca, do nich 
dodamy paru chłopaków z ulicy, którzy przychodzą bawić się z nimi i w Poznaniu powstanie 
ken. To jest jak sen.  
   Tego samego lata Izi i Hans stworzyli w budynku synagogi ken Ha-Szomer ha-Cair. W każdą 
szabatową wigilię i w każdy szabat w synagodze zbierał się minjan i odbywała modlitwa. 
Młodzi dbali o porządek i czystość w pomieszczeniach, a ken szybko zaczął tętnić życiem. Hans 
został madrichem, bardzo lubianym przez swoich podopiecznych i czuł, że jego pójście do 
seminarium było dobrym krokiem. Był urodzonym nauczycielem37.  
   Kiedy zaczął swój trzeci rok w warszawskim seminarium, kierował już kenem. Pewnego dnia 
odbyło się spotkanie starszych uczniów z Januszem Korczakiem. Korczak kierował dwoma 
sierocińcami: jednym dla dzieci żydowskich i drugim dla chrześcijańskich. Był w to 
zaangażowany duszą i sercem i tego samego wymagał od swoich współpracowników. Być w 
każdej chwili do dyspozycji dzieci. Kto u niego pracował, miał jeden wolny wieczór w tygodniu, 
resztę czasu powinien poświęcić sierocińcowi. Wysokie wymagania powodowały braki 
kadrowe, więc przyjmował do pracy także starszych uczniów polecanych przez nauczycieli. 
Rano jak wszyscy mogli się uczyć , ale zaraz po lekcjach musieli stawić się do pracy z dziećmi. 
Nauczyciele polecili Korczakowi również Hansa. Zrozumiał, że to niesamowita okazja. Mógł 
nauczyć się z pierwszej ręki, jak pracować z dziećmi i uświadomił sobie, że praca z sierotami 
szczególnie mu odpowiada. Mimo to odmówił. Warunki były dla niego nie do przyjęcia. 
Rozstanie z kenem, który stał się już centrum jego życia, wydawało mu się niemożliwe.  
   I tak był zapracowany po czubek głowy. Teraz zarządzał kenem, ale nie centralnym przy ulicy 
Długiej 5038, lecz mniejszym, na Pradze, . Razem z nim na drugą stronę Wisły przeszło kilku 
towarzyszy z gdudu i wykonali tam dobrą robotę.  
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   Gdy po zakończeniu czwartego roku nauki w seminarium Hans przyjechał na wakacje39 – w 
Poznaniu kwitł i buzował już duży ken. Znów chętnie zaangażował się w pracę. Jego stosunki z 
Izim bardzo się zacieśniły. 
    
   Ostatni rok seminarium był dla jego wychowanków najtrudniejszy. Uczniowie mieli bardzo 

dużo materiału do opanowania i nie było końca egzaminom. Ci, którzy przywykli spędzać czas 

wolny w kenie, dzień wolny na wycieczkach z podopiecznymi, a wakacje na obozach w lasach 

lub na spływach Wisłą – nie mieli wiele czasu na naukę. Skracali więc noce i mniej spali. Psuli 

sobie oczy czytaniem przy świetle świec.  

   W internacie obowiązywała cisza nocna i żeby wychowankowie szli spać, wyłączano światło. 

Uczniowie, którzy działali w kenie, wracali do internatu zawsze po godzinie ciszy, więc 

zazwyczaj poddawali się i kładli do łóżek. Ale Hans siadał ukryty w ciemnym, nieoświetlonym 

kącie i jeszcze do późna czytał przy świetle świecy i odrabiał lekcje. Dopiero przed świtem 

udawało mu się wykraść kilka godzin snu, ale wystarczało mu to, by zregenerować się i być 

przygotowanym do każdego egzaminu.  

   Hans przyszedł do seminarium w Warszawie nie mając pojęcia o polskiej literaturze. Teraz 

zagłębił się w „Pana Tadeusza” Mickiewicza i deklamował go z pamięci jasno i wyraźnie. Pisał 

piękne listy po polsku, także do dziewcząt, które nie znały dobrze hebrajskiego – szczególnie 

do „Białej Miriam”, nazywanej tak z powodu jasnych włosów. Niekoniecznie były to listy 

miłosne. Wiele dziewcząt chciało z nim korespondować, bo zyskał sławę tego, który pisze 

poetyckie listy. Nie kontynuował już pocałunków z Szoszaną, ale zostali dobrymi przyjaciółmi. 

Była rozchwytywaną dziewczyną i zwróciła się w stronę chłopców przystojniejszych niż Hans, 

mniej nieśmiałych. 

   Starsi kenu przygotowywali się do wyjścia na hachszarę, wśród nich także starsi uczniowie 

seminarium. Wiadomo było, że każdy gdud uda się na hachszarę jako całość, a później założyć 

razem kibuc w Erec Israel. Gdy jednak nadeszła chwila podjęcia decyzji – wielu odpadło. Nie 

wszyscy mieli zamiar realizować marzenie o pionierstwie40. Na Hansa przed hachszarą czekała 

jeszcze długa droga solidnej nauki i egzaminów. Jednym z najważniejszych była lekcja 

pokazowa w obecności nauczycieli i dyrektorów – zarówno żydowskich, jak i polskich – z 

ministerstwa edukacji41. 

   Przed egzaminem Hans został wezwany do dyrektora seminarium. Ostrzegł go – mówiąc 

atakującym tonem – aby na egzamin przyszedł ubrany jak należy.  

   – Obowiązkowo garnitur i krawat!  

   Hans odparł w ten sam, atakujący sposób. Jeśli przyjdzie na egzamin zakuty w krawat, nie 

będzie czuł się swobodnie i nie będzie w stanie nauczać. Nie wykrztusi z siebie nawet słowa.  

   – Żal mi ciebie – zdenerwowany dyrektor uniósł ręce. – Możesz być świetnym nauczycielem! 

Ale uczniowie nie potraktują cię poważnie, jeśli nie będziesz wyglądał poważnie. Nie będą cię 

szanować.  

   Nic nie pomogło. Chłopak uparł się. Martwił się o swoją lekcję pokazową i obawiał obecności 

ludzi z ministerstwa edukacji, szczególnie tych, którzy za wszelką cenę będą próbowali oblać 

biednego studenta. Wiedział jednak, jak zbudować sobie pozycję, nawet jeśli przyjdzie 

„niestosownie” ubrany. Jednym z uczniów klasy, w której miał uczyć, był młodszy brat Jakowa, 
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przyjaciela Hansa z gdudu. On także był w Ha-Szomer ha-Cair, dobrze znał Hansa i bardzo go 

lubił. Jakow i Hans zwrócili się do niego.  

   – Cwika, Hans będzie miał w twojej klasie lekcję pokazową, a egzaminatorzy tylko czekają, 

żeby go oblać. Powiedzieli mu, że jeśli nie przyjdzie na lekcję w garniturze i krawacie, uczniowie 

wyśmieją go i będą szaleć. Jeśli tak się stanie przepadnie – tłumaczył Jakow. – Porozmawiaj z 

dzieciakami. Opowiedz im o Hansie, jakim jest wspaniałym nauczycielem. I że egzaminatorzy 

chcą go zdyskwalifikować z powodu stroju. W skrócie: zrób w klasie porządek i załatw, aby 

wszyscy byli grzeczni i mili. 

   Cwika poczuł się bardzo ważny. To że zwrócili się do niego, z taką sprawą, było dla niego 

komplementem.  

   – Możecie mi zaufać, klasa będzie cichutko słuchała – zaśmiał się. – Hans, nie musisz 

przychodzić jako zakutany nauczyciel. W klasie są jeszcze inni członkowie ruchu i już my 

zdobimy ci lekcję pokazową. 

   Lekcja wypadła dokładnie w Purim. Hans postanowił przygotować dla klasy zabawę 

purimową. Siedział przez siedem dni poświęcając swój wolny czas, wycinał z kartonu postaci 

przedstawienia i ubarwiał je wszystkimi kolorami. Włożył w to dużo pracy. Szukał w książkach, 

jak wyglądali ludzie w starożytnej Persji i malował swoje postacie dokładnie tak, jak na tych 

obrazach. Zawsze umiał pięknie malować, więc Ester i Aswerus, Haman i Zeresz udali mu się 

wspaniale. 

   Na lekcję przyszedł ubrany w krótkie spodenki, w koszuli bez krawata, z dość dużym i dobrze 

owiniętym pakunkiem, który skrywał postacie na patykach. Dyrektor seminarium spojrzał na 

niego z troską. Co przygotował mu ten uparty uczeń? Był przekonany, że z powodu 

nieregulaminowego stroju klasa go zignoruje i będzie po sprawie. Czekał na uśmieszki, a nawet 

śmiech ze strony dzieci. Ale nic z tego się nie wydarzyło. Hans wszedł, powiedział:  

   – Szalom, dzieci – i uśmiechnął się.  

   Miał cudowny uśmiech i urok, któremu trudno było się oprzeć. Wszystkie dzieci 

odpowiedziały mu uśmiechniętym chórem na cały głos:  

   – Szalom, nauczycielu – i Hans rozpoczął lekcję.  

   – Mamy teraz Purim, zróbmy więc purimszpil42 – powiedział i wyjął z pakunku namalowane 

postacie.  

   Zapytał, kto chce się przyłączyć i lekcja się rozpoczęła. Opowiadał co zawiera Księga Estery, 

objaśniając specyfikę perskich czasów, a uczniowie podnosili kije, na których były namalowane 

wyobrażenia bohaterów Księgi. Była to oczywiście klasa chłopców i ci, którzy mieli grać Ester, 

Waszti i Zeresz piszczeli wysokimi i śmiesznymi głosami. Wszyscy świetnie się bawili i poważni 

egzaminatorzy również zaczęli się uśmiechać. Hans nie poprzestał na zabawie; wyjaśniał 

starożytne zwyczaje i rysował na tablicy obszary państw, którymi władał Aswerus. Klasa była 

zachwycona, aż... Nagle z ulicy dobiegł ich hałas i krzyk... Jakiś koń, zaprzężony do wozu, 

poślizgnął się i przewrócił dokładnie przed budynkiem szkoły. Głośne krzyki woźnicy roznosiły 

się po całej okolicy, a przypadkowi przechodnie zbiegli się i próbowali mu pomóc.  

   Wszystkie obietnice, które uczniowie złożyli swoim kolegom z Ha-Szomer ha-Cair, 

momentalnie uleciały z wiatrem. Chłopcy rzucili się do okien, by zobaczyć co się dzieje. A 
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nauczyciel Hans? Co miał teraz zrobić? Krzyknąć na dzieci i zagrozić im? Cóż znowu! Także on 

podbiegł do okna. Na ulicy woźnica z wielką złością bił konia, żeby wstał, a ciekawska publika 

z każdej strony rzucała dobre rady.  

   – Patrzcie – powiedział Hans – przecież ten koń chce wstać. Ostatecznie nie jest mu wygodnie 

leżeć na ulicy, na kamieniach i wierzgać nogami. Ale nie może wstać, bo jest zaprzężony w 

uprząż, a ta krępuje mu ruchy. Jeśli woźnica się uspokoi i uwolni konia, ten samodzielnie 

wstanie.  

   Na zewnątrz jakby go usłyszano, bo jeden z gapiów zawołał:  

   – Przestań bić konia. Zdejmij mu uprząż! 

   Teraz wszystko potoczyło się szybko.. Woźnica uwolnił`rozpaczliwie wierzgającego konia, a 

ten, kiedy poczuł się wolny, momentalnie uniósł się i stanął na nogach. Biedny, stał teraz na 

ulicy pobity i wstrząśnięty. Może był nawet trochę poraniony przez upadek i od uderzeń 

batem, ale doszedł do siebie i gdy woźnica znów zaprzągł go do wozu, zaczął iść.  

   – Nie zaszkodziłoby dać mu teraz trochę wody i jedzenia – powiedział Hans i wrócił z 

podopiecznymi do klasy. Już nie kontynuowali purimowej zabawy. Rozmawiali o tym, co 

wydarzyło się na ulicy i co warto robić w takim lub podobnym przypadku. Nauka Hansa 

brzmiała:  

   – Najpierw warto chwilę pomyśleć co zrobić, a dopiero potem działać. Krzyki i bicie nigdy nie 

są dobrym rozwiązaniem. Nawet jeśli nie zawsze o tym pamiętamy – gdy bardzo się 

denerwujemy albo w środku bójki – warto wiedzieć, że lepiej użyć głowy, zanim użyjemy rąk. 

   Zabrzmiał kończący lekcję dzwonek, ale Hans nie ucieszył się z tego. Było mu szkoda 

zostawiać uczniów, a i oni wcale nie chcieli się z nim rozstawać. Zebrali się wokół biurka 

nauczyciela i rozmawiali z nim, zadawali pytania. Chcieli jeszcze trochę z nim pobyć. 

   Hans dostał za tę lekcję wspaniałą ocenę od wszystkich egzaminatorów. A dyrektor zupełnie 

przestał naciskać na niego z powodu jego „niewzbudzającego szacunku stroju”. 

    

   W tym ostatnim roku Hans przegonił wszystkich w nagrodach. Część jego towarzyszy z ruchu 

nie chciała nawet zdawać egzaminu końcowego. W końcu nie planowali zostać nauczycielami 

lub naukowcami. Zamierzali udać się na hachszarę, wyemigrować do Erec i stworzyć nowy 

kibuc. Któż z nich potrzebował świadectwa ukończenia seminarium? 

   Przez pięć lat pobytu w Warszawie Hans żył w internacie jak wielu uczniów, którzy nie byli 

warszawiakami. Teraz ukończył seminarium nauczycielskie i sam też zaczął przygotowywał się 

do hachszary. Kilku jego przyjaciół już tam było. Większość w Słonimiu – tam było największe 

centrum – ale Biała Miriam, z którą intensywnie wymieniał korespondencję, trafiła do innej 

hachszary. W jej okolicy były dwa ośrodki przygotowujące do wyjazdu do Palestyny. Jeden w 

Stołpcach i drugi w jeszcze bardziej zapadłej dziurze. Tam właśnie była Miriam, o której 

wszyscy mówili, że jest jego dziewczyną. Hans regularnie pisał do niej listy, ale ponieważ byli 

pozbawieni osobistego kontaktu, w korespondencji zajmowali się tylko sprawami duchowymi 

oraz Marksem i Engelsem. I prawdopodobnie niewiele sprawami, które działy się między 

nimi… 
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   Tak czy inaczej mówiono, że w hachszarze Białej Miriam listy Hansa krążyły z rąk do rąk i 

wszystkich zadziwiały. Mówili o nim „pisarz listów”, tak były ciekawe i piękne. I tylko o jednym 

nigdy nie mówiły… o miłości. 

 

Tłumaczenie z hebrajskiego i przypisy Renata Kuśnierczak    

 

 

Tekst jest 1 rozdziałem książki Gerdy Cohen Ojciec z kieszeniami. 

 

 

 
1 Hans Kann ukończył szkołę powszechną w 1927 roku. 
2 Państwowe Seminarium dla Nauczycieli Religii Mojżeszowej w Warszawie, działające od grudnia 1918 
roku, było pięcioletnią szkołą dwujęzyczną (przedmioty judaistyczne wykładano w języku hebrajskim; 
przedmioty ogólnokształcące i pedagogiczne – w języku polskim). Przyjmowano do niego kandydatów, 
którzy ukończyli 14 lat oraz siedmioletnią szkołę powszechną. Nauka zasadniczo była bezpłatna. Przy 
szkole prowadzono internat dla około 80 uczniów spoza Warszawy.  
Por.https://www.jhi.pl/psj/Panstwowe_Seminarium_dla_Nauczycieli_Religii_Mojzeszowej_w_Warsz
awie (dostęp 09.08 2020 r.) 
3 Opisana sytuacja odnosi się do okresu przed 1919 rokiem. W międzywojniu dom dla chłopców, 
sierot żydowskich, przyjmował wszystkich potrzebujących tego chłopców. 
4 Der Rotkopf (niem.) – rudzielec.   
5 Autorka używa określenia „szkoła żydowska”, ale od II poł. XIX w. osobnych szkół żydowskich w 
Poznaniu nie było. Za czasów niemieckich dzieci żydowskie zostały objęte nauką w szkołach 
powszechnych, którą tutejsi Żydzi powszechnie akceptowali. Według różnych źródeł i przekazów 
podstawowa szkoła żydowska istniała w Poznania: a) od 1921-22 roku; b) od 1928 roku. 
 Święto Losów (Losowania) – radosne święto stanowiące manifestację narodowych uczuć ;(.hebr) פורים 6
Żydów; tradycyjnie obchodzone czternastego dnia miesiąca adar; w Polsce przypadało w lutym-marcu. 
Upamiętnia wydarzenia opisane w biblijnej Księdze Estery. Towarzyszą mu ludowe przedstawienia 
purimowe (tzw. purimszpile).  
7 Aswerus – wg tradycji biblijnej: król Medów i Persów, identyfikowany z Artakserksesem I 
(Kserksesem), którego panowanie przypadło na 464-424 p.n.e. (według in. chronologii – 486-465 
p.n.e.). Postać niezwykle żywa w tradycji żydowskiej; dumny, kapryśny monarcha, któremu udało się 
odnaleźć skarby Nabuchodonozora, jest jednym z bohaterów Księgi Estery, odgrywającym ważną rolę 
w obchodach święta Purim). Por. https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=17820 (dostęp 08.02.2021 r.) 
8 Haman – według tradycji biblijnej, wywodzący się spośród Amalekitów syn Hammedaty, pierwszy 
minister (premier) na dworze króla Persów i Medów Aswerusa , zmierzający do wygubienia 
wszystkich Żydów w państwie perskim, z powodu osobistej urazy do Żyda, Mordechaja 
(Mardocheusza). W wyznaczonym drogą losowania dniu (tj. trzynastego dnia miesiąca adar) wszyscy 
Żydzi mieli – zgodnie z dekretem królewskim – zostać wymordowani. Uratowała ich pochodząca z 
rodu królewskiego Estera. Choć dekretu królewskiego nie można już było cofnąć, to Żydzi otrzymali 
prawo do obrony owego dnia; zabili wiele tysięcy wrogów. Z rozkazu króla Haman został powieszony, 
a jego synowie zamordowani. Por. https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=14830 (dostęp 08.02.2021 r.)  
9 Zeresz - żona Hamana. 
10 Ester nazywana też Hadasą – według tradycji rabinackiej, potomkini Saula, wywodząca się z 
królewskiego rodu bohaterka opowieści, zawartej w biblijnej Księdze Estery. Została wybrana przez 
perskiego króla Aswerusa, który nie był świadom jej pochodzenia, na królową (zastępując odtrąconą 
przez monarchę królową Waszti). Wraz z Mordechajem, który już raz ocalił królowi życie, 
doprowadziła do pokrzyżowania planów Hamana. W tradycji żydowskiej Ester uchodzi za jedną z 
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czterech najpiękniejszych kobiet świata, m.in. o doskonałych proporcjach ciała. Por. 
https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=19361 (dostęp 08.02.2021 r.) 
 gra słów; określenie podkreślające urodę Ester i powszechnie – (.hebr) אסתר  ירקרוקת  היתה  11
uznawane za wskazujące na to, iż była blondynką, bliskie jest też słowu określającemu w hebrajskim 
kolor zielony. 
12 W tradycyjnych bóżnicach pomieszczenie, a w synagogach reformowanych otwarta galeria 
przeznaczona dla kobiet. 
13 Nazwa popularnej potrawy, przeznaczonej na szabat, zwyczajowo spożywanej w dzień sobotni. 
14 Chazan Dawid Sonnabend miał z drugą żoną Friedą pięcioro dzieci – ostatnim, najmłodszym, był 
syn Naftali. 
15 Hebr. litera " י" (jud). 
 – uroczystość związana z uzyskaniem przez żydowskiego chłopca pełnoletności – (.hebr) בר  מצווה  16
według religijnego prawa żydowskiego po ukończeniu 13 roku i jednego dnia życia. 
  .forma żydowskiej piosenki religijnej lub melodii śpiewanej w grupie – (.hebr) ניגון 17
 fragment Pięcioksięgu, przeznaczony do czytania w czasie publicznej liturgii w bóżnicy – (.hebr) פרשה  18
bądź w synagodze w szabat rano i po południu oraz w każdy poniedziałek i czwartek, jak również z 
okazji świąt, postów i pocz. miesiąca księżycowego. 
 .podium w synagodze, z którego odczytuje się Torę i prowadzi modły – (.hebr) בימה 19
 .określenie zaczerpnięte z Biblii: 1 Krl 18,17 - (.hebr) עוכרי  יהודים 20
 zgromadzenie złożone z dziesięciu Żydów płci męskiej po bar micwie, czyli powyżej 13 – (.hebr) מנין  21
roku życia, niezbędne do odprawienia modłów w synagodze oraz niektórych ceremonii religijnych, np. 
odczytania Tory.  
22 Tutaj sensie: Żyd z Litwy, a właściwie jej części będącej w granicach Polski. 
 ,lewicowa syjonistyczna organizacja młodzieżowa o charakterze pionierskim – (.hebr) השומר  הצעיר  23
jedna z najsilniejszych żydowskich organizacji skautowych w II Rzeczpospolitej. 
 .dosł. gniazdo; jednostka organizacyjna Ha-Szomer ha-Cair – (.hebr) קן  24
 Żydowski Fundusz Narodowy – fundusz stworzony 29 XII 1901 na V ;(.hebr) קרן  קיימת  לישראל 25
Światowym Kongresie Syjonistycznym, w celu nabywania ziemi w Palestynie i zagospodarowywania jej. 
 dosł. pokój, izba; prywatna lub będąca własnością organizacji społecznej szkoła – (.hebr) חדר 26
religijna, w której prowadzono nauczanie na poziomie elementarnym, przygotowywano do nauki w 
jesziwie bądź do podjęcia samodzielnego życia naukowego (studiów samodzielnych bądź 
prowadzonych w bejt midraszu) oraz do nauki zawodu. 
27 Chodzi o wymowę języka hebrajskiego przyjętą wśród Sefardyjczyków – Żydów zamieszkujących 
początkowo Hiszpanię, a po wypędzeniu ich stamtąd gminy leżące głównie w basenie Morza 
Śródziemnego. Enklawy Sefardyjczyków można było spotkać również w innych rejonach Europy. Na 
ziemiach polskich zdecydowanie ustępowali liczbą Aszkenazyjczykom – Żydom wywodzącym się z 
pierwotnie z rejonów Niemiec. Stopniowo centrum osadnictwa Aszkenazyjczyków przesuwało się na 
wschód, w tym na wschodnie kresy Rzeczypospolitej. 
 odpowiednik polskiego współczesnego przedmiotu szkolnego o nazwie wiedza – (.hebr) שיעור  מולדת  28
o społeczeństwie. 
 Dzień Liczenia Omeru, nazywany też Świętem Uczonych – osiemnasty dzień ;(.hebr) ל "ג   בעומר 29
miesiąca ij(j)ar, obchodzony od czasów średniowiecznych, a właściwie od epoki gaonów, jako dzień 
wyjątkowy, o charakterze półświątecznym. Dni pomiędzy świętami Pesach i Szawuot w przeszłości 
często stawały się okresami nieszczęść i niedoli Żydów, dlatego uznaje się je za czas żałoby i smutku. 
Zgodnie z tradycją, w starożytności 24 tysiące uczniów Rabiego Akiwy zmarło w tym czasie z powodu 
zarazy (stąd druga nazwa święta), która ustąpiła tylko na jeden dzień, właśnie trzydziestego trzeciego 
dnia liczenia omeru. 
 najstarsza grupa wiekowa w ramach Ha-Szomer ha-Cair, skupiała młodzież powyżej – (.hebr) בוגרים 30
17 roku życia. 
 .batalion – najwyższa jednostka organizacyjna w Ha-Szomer ha-Cair ;(.hebr) גדוד 31
 ,dosł. szkolenie – rodzaj praktycznego przygotowania do pracy i życia w Palestynie ;(.hebr) הכשרה 32
prowadzonego w wyznaczonych ośrodkach. 

https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=19361


Fundacja Tu żyli Żydzi    Chaim/Życie - portal o kulturze, Żydach, artystach i Wielkopolsce    www.chaim-zycie.pl 

 
 .przewodnik – tytuł instruktora w ramach ruchu Ha-Szomer ha-Cair ;(.hebr) מדריך 33
 .tu: towarzysze –  członkowie organizacji Ha-Szomer ha-Cair, a potem kibuców ;(.hebr) חברים 34
35 Mowa o wydarzeniach z roku 1929. 
36 Synagoga Israelitische Brüdergemeinde – Izraelickiej Gminy Braci przy ul. Dominikańskiej 7; 
budynek nie istnieje od 1946 lub 1947 roku. 
37 Gerda Cohen napisała książkę o swoim mężu w oparciu o jego opowieści, jest to jednak relacja z 
drugiej ręki. Sam Kann (Jochanan Cohen) tak pisze o tym zdarzeniu: „W lecie 1929 roku spotkałem 
przypadkowo Iziego Sonnabenda. Podczas rozmowy przedstawił mi pomysł zorganizowania 
młodzieży żydowskiej w Poznaniu. Ponieważ miałem już doświadczenie w tej sprawie, prosił mnie o 
radę. I tak powstało powiązanie [jego pomysłu - przyp.] z Ha-Szomer ha-Cair. Iziemu pomagało paru 
studentów, którzy należeli do Ha-Szomer ha-Cair w rożnych miastach Polski” („Poznań Memories”, 
Tel Awiw 1994, tłum. Jurek Janowski).  
Jak wspomina Noach Lasman, znacznie od nich młodszy, grupa uczniów klas maturalnych już od 
jakiegoś czasu myślała o stworzeniu żydowskiego ruchu młodzieżowego w Poznaniu. Spotykali się i 
dyskutowali o tym w mieszkaniu gimnazjalisty Efraima Mornela. Hans opowiedział Iziemu o Ha-
Szomer ha-Cair, po czym odbyło się spotkanie, na którym, po dyskusji, młodzież zgodziła się na 
stworzenie ruchu w mieście. „Nawiązano kontakt z oddziałem Szomru w Kaliszu i do Poznania przybył 
aktywista Josef Kaplan (…). Przeprowadził z grupą organizacyjną kilka rozmów, podczas których 
zapoznał jej członków z ideologią, celami, metodą pracy i jej strukturą. Zaproponował też, aby wzięli 
udział w planowanej kolonii letniej w okolicy Kalisza i w kursie dla wychowawców. Kilku wyraziło 
zgodę i latem 1929 roku bracia Mornel: Efraim i Jerzy oraz Michał Kolski byli z kaliszanami na letnim 
obozie. Wrócili jako entuzjaści organizacji” („Dzieciństwo poznańskiego Żyda”, Kronika Miasta 
Poznania nr 3/2006). Ruch Ha-Szomer ha-Cair organizował się, werbował członków i zaczął prowadzić 
działalność w Poznaniu już tego samego roku. Kann podczas wakacji zapewne aktywnie uczestniczył 
w budowie poznańskiego kenu Ha-Szomer ha-Cair, ale we wrześniu musiał wrócić do Warszawy. 
Poznańska organizacja oficjalnie została zarejestrowana i zaczęła działalność wiosną 1930 roku.  
38 Przy ul. Długiej 50 mieściła się Komenda Gniazda Ha-Szomer ha-Cair w Warszawie. 
39 1931 rok. 
 dzieło pionierskiego zagospodarowywania Palestyny w ramach realizacji idei – (.hebr) חלוציות  40
powrotu Żydów do Ziemi Izraela.  
41 Dokładnie: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
42 Purim-szpiłn (jid.) – przedstawienia purimowe.  


