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Wyjechaliśmy z Gruzji przez miasto Suchumi nad Morzem Czarnym, gdzie udało 
nam się zaokrętować na w połowie towarowy statek płynący do Odessy. Wlókł 
się strasznie zatrzymując po drodze w różnych portach, gdzie oczywiście 
wychodziliśmy na brzeg. Tak byliśmy w Soczi, na Krymie, w Fiedosi, Sewastopolu 
i jeszcze kilku innych portach, których nazw już nie pamiętam. Kilka dni 
spędziliśmy w Odessie, która bardzo mi się spodobała, po czym pojechaliśmy 
pociągiem do Kijowa. Tam serdecznie przyjęła nas siostra „naszej” lekarki z 
Gruzji. Nie wiedzieliśmy, że za rok los znowu nas spotka i że mój ojciec uratuje ją 
i jej rodzinę.  

W Kijowie przeszliśmy z bardzo dużą grupą ludzi z Polski paszportyzację. Pytano 
nas wszystkich, dokąd chcemy jechać. Najwięcej ludzi chciało z powrotem 
wracać do Polski, gdzie zostawili rodziny. Spotkał ich smutny los, bo jako wrogów 
socjalizmu wysłano ich na Sybir, do łagru. Myśmy oznajmili władzom, że chcemy 
pojechać na polskie tereny, ale należące do władzy radzieckiej. Nie dowierzano 
nam, dostaliśmy więc dowody osobiste z wpisanym paragrafem 11. Oznaczało 
to, że nie wolno nam mieszkać w dużych miastach oraz że nie możemy osiedlić 
się bliżej granicy niż 100 kilometrów.  

Skierowano nas do Kostopola1. Było to miasto zamieszkane równo w jednej 
trzeciej przez Żydów, Polaków i Ukraińców. Istniały w nim cztery szkoły: polska, 
ukraińska, rosyjska i żydowska. Za Polski szkoła żydowska była szkołą hebrajską 
należąca do sieci szkół Tarbut2 stworzonych przez Chaima Bialika3.  

Dostaliśmy pokój w mieszkaniu byłego białogwardzisty, który uciekł do Polski po 
komunistycznej rewolucji. Ciekawe, że władze radzieckie nie aresztowały go. 
Możliwe, że był donosicielem. Ojciec, który miał duże zdolności do zapewnienia 
nam egzystencji, wkrótce znalazł dla siebie ciekawą pracę, która tylko w 
anormalnych warunkach sowieckich dała pozytywne rezultaty. Otóż pracował w 
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piekarni czyszcząc piec z węgla po wypieku chleba. Te resztki węgla 
rozchwytywali od niego miejscowi krawcy, którzy potrzebowali ich do żelazek. 
Okazało się, że mogliśmy z tego nieźle żyć. Ojciec przed napadem Niemiec na 
Rosję wysyłał nawet paczki żywnościowe naszej rodzinie w łódzkim getcie.  

Musiałem pójść do szkoły. Postanowiłem, że będę chodził do szkoły z polskim 
językiem nauczania. Któregoś razu, pamiętam, powstał paradny problem. Miało 
odbyć się zebranie przedstawicieli uczniów wszystkich szkół w mieście. Z 
żydowskiej, co logiczne, posłano Żyda. Rodzice o lewicowych zapatrywaniach 
posyłali swoje dzieci do szkoły rosyjskiej - i jej uczniowie, jak się okazało, również 
wysłali na zebranie miejscowego Żyda. Kilku Żydów chodziło również do szkoły 
ukraińskiej, bo ich rodzice pracowali w wolnych zawodach i mieli klientelę 
ukraińską. Nienawidzący władz komunistycznych uczniowie ukraińscy nie chcieli 
iść na to zebranie i też woleli posłać na nie Żyda. Ze szkoły polskiej 
oddelegowano też Żyda – to znaczy mnie. Zebraliśmy się więc jako 
przedstawiciele czterech różnych narodowościowo szkół Kostopola - i tamta 
trójka zaczęła cicho rozmawiać po żydowsku, wskazując na mnie, że gdyby nie 
ten goj, można by było śmiało mówić po żydowsku. Gdy oświadczyłem im, że ja 
również jestem Żydem, byli zdumieni. Nie mogli zrozumieć, dlaczego poszedłem 
do szkoły z polskim językiem nauczania. 

 

Trzymajcie się bracia Żydzi 

W Kostopolu uczyłem się tylko rok. 22 czerwca 1941 roku Niemcy napadli na 
Związek Radziecki. Wojna zaczęła się w niedzielę, a już w pierwszy piątek po jej 
wybuchu strwożony ojciec przybiegł do domu z informacją, że widział, jak z 
miasta uciekają wojska NKWD. Z miejsca zapakowaliśmy plecaki. Ojciec miał, 
jeszcze ze służby w wojsku polskim, trzy specjalne paski. Posiadały one 
zamykane jakby pojemniki, do których można było włożyć jajka. To nas 
uratowało. Dużo uciekinierów zginęło, ponieważ tracili czas na szukanie jedzenia 
i niemieckie czołgi ich dościgały. Nas ojciec nauczył pić te jajka. Nie zatrzymując 
się szliśmy nocami, ale nie szosą tylko lasami. Po pierwszej nocy, 28 czerwca, 
dotarliśmy do Ludwipola, a po drugiej byliśmy już w Ostropolu4. Ojciec nawet w 
tych strasznych warunkach potrafił zachować swój humor opowiadając, że 
uciekamy razem z postacią Szaloma Alejchema, Herszele z  Ostropola5. Trzeciej 
nocy doszliśmy do starej granicy byłej Polski i Rosji, gdzie doświadczyliśmy 
jeszcze jednego przykładu paradoksów władzy radzieckiej. Jakby nie było wojny 
żołnierze żądali od uciekających ludzi przepustek na przejście dawnej granicy. 
Pomógł nam szczęśliwy traf - jeden z pogranicznych żołnierzy rozpoznał wśród 
naszej grupy brata, więc wszystkich, którzy z nim byli, przepuścił. W ten sposób 
nad ranem doszliśmy do miasta o nazwie Nowogród Wołyński6. 
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Znaleźliśmy stację kolejową, by pojechać do Kijowa. Na pociąg czekały masy 
ludzi, więc poradziłem rodzicom, że może będzie lepiej, jeśli przejdziemy na 
drugą stronę toru. Będzie nam lżej dostać się do wagonu. Tyle, że wielu innych 
pomyślało tak samo i tam też było tłumnie.  

Kiedy nadjechał pociąg rozpoczął się straszliwy szturm i walka o wejście do 
wagonów. Dużo ludzi nie dostało się do środka. Nas uratowała moja niewiedza 
na temat relacji i stosunków panujących w radzieckiej władzy. Na przykład jeżeli 
z jednej strony miało się generała Armii Czerwonej, a z drugiej tylko sierżanta, 
ale w mundurze NKGB, czyli superwszechwładnych oddziałów władz 
bezpieczeństwa7, to nawet generał wolał na wszelki wypadek nie mieć żadnych 
zatargów z owym sierżantem. Ale ja o tym nie wiedziałem. Zauważyłem, że do 
jednego z wagonów nikt nie próbuje się dostać, więc podbiegłem do niego. Na 
stopniu stał żołnierz w zielonej czapce. Chciałem wejść, ale skierował na mnie 
karabin i mówi: „Ty zwariowałeś, czy po prostu nie chcesz żyć?” 
Niespodziewanie jakiś oficer bez bluzy rozkazał mu: „Wpuść go”. Zawołałem, że 
są ze mną rodzice i usłyszałem, „Niech też wejdą, tylko szybko”. Weszliśmy i 
ojciec natychmiast zorientował się w syuacji. Kazał nam położyć się pod ławkami 
jeszcze zanim pociąg ruszy. Wkrótce pojechaliśmy pozostawiając na stacji tłumy 
ludzi. Już po wojnie przeczytałem - zdaje się, że w pamiętniku marszałka Żukowa 
(wówczas generała armii) - że był to ostatni pociąg, który zdążył wyjechać z 
Nowogrodu zanim niemieckie czołgi kompletnie odcięły drogę kolejową z 
miasta.  

Po godzinie jazdy wojskowi zaczęli jeść śniadanie. Ten, który pozwolił nam wejść 
do wagonu, już w pełnym mundurze zawołał, byśmy wyleźli spod ławek i zjedli 
wspólnie z nimi. Okazało się, że to pułkownik NKGB, niezwykle wysoka ranga w 
sowieckiej hierarchii służb bezpieczeństwa. Pamiętam wciąż jego pełną, okrągłą 
twarz i czerwone włosy.  

Jechaliśmy w kierunku Żytomierza. Pociąg kilka razy próbowały bombardować 
samoloty niemieckie, ale umieszczone na dachu naszego specjalnego wagonu 
zenitki ratowały nas, a czasami pociąg także gwałtownie przyśpieszał i dopadał 
lasu. Tam był mnej widoczny, także dlatego, że dachy wszystkich wagonów były 
obłożone pociętymi gałęziami i konarami drzew.  

W ten sposób 1 lipca 1941 dojechaliśmy do Żytomierza, gdzie staliśmy na 
poboczu przez cały dzień. Dopiero nocą ruszyliśmy dalej i następnego dnia 
dotarliśmy do Kijowa. Wszyscy zaczęli wychodzić, kiedy nagle pułkownik dał nam 
znak, byśmy poczekali. Gdy w przedziale nikogo już nie było powiedział nagle po 
żydowsku: „Trzymajcie się bracia Żydzi, zobaczycie jeszcze, jak nasz naród 
zatańczy na grobie Hitlera". Nigdy nie zapomnę tego momentu. Sięgnął jeszcze 
do kieszeni i dał nam plik wojskowych, podróżnych kartek na chleb.  
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Odpowiedzialny za bezpieczeństwo kołchozu 

Wyszliśmy z dworca na ulicę i nagle, przypadkowo, natknęliśmy się na siostrę 
naszej gruzińskiej lekarki, u której gościliśmy przed rokiem. Natychmiast zabrała 
nas do swojego mieszkania.  

Na drugi dzień usłyszeliśmy rodzinną dyskusję. Zakłady jej męża wyrabiające 
wojskowy sprzęt pilnie ewakuowały się z miasta razem z pracownikami. Ci mogli 
zabrać swoje rodziny. Nasza gospodyni w swojej naiwności mówiła mężowi, że 
ona z swoim niemowlęciem nigdzie nie jedzie. Niemcy to taki kulturalny naród, 
nic złego jej i dziecku przecież nie zrobią. Ojciec jak to usłyszał złapał za nogę 
lalkę jej dziecka i roztrzaskał ją o meble krzycząc: „Pierwszy niemiecki żołnierz 
tak zrobi z twoim niemowlęciem!” Zapadła nagła cisza, po czym zbielała z 
przejęcia matka zawołała: „Misza jedziemy”. Pomogliśmy im spakować się do 
zrobionych z grubego drzewa walizek, cholernie ciężkich. Poczuliśmy to 
szczególnie następnego dnia, gdy pomagaliśmy im przetransportować ten bagaż 
na dworzec kolejowy.  

Zostaliśmy tymczasowo w ich mieszkaniu i zaczęliśmy szukać możliwości dalszej 
jazdy na wschód. Pociągi były przepełnione, ale ojciec znalazł dla nas miejsce na 
statku, który według planu miał popłynąć Dnieprem z Kijowa do Dniepietrowska. 
Dopłynęliśmy jednak tylko do Kremenczuka8. Oficjalnie żeby statek mógł 
zawrócić po innych, ale krążyły słuchy, że na prawym brzegu Dniepru niemieckie 
tanki wdarły się już głęboko w terytorium sowieckie. Wyszliśmy ze statku nocą. 
Ojciec wziął nasze plecaki i położył mnie na nich, a po bokach położyli się rodzice. 
Związał nas też pasami obawiając się złodziei. Rano obudził nas milicjant 
poszturchujący nas w nogi. Okazało się, że leżymy pod pomnikiem Lenina. 
Dopiero po trzech dniach udało nam się złapać pociąg do Połtawy, a po kilku 
dniach dalej, do Charkowa. 

Tam na dworcu władze kierowały przybywajacych uciekinierów do różnych 
miejscowości. Nas skierowali nieco z powrotem na zachód, do kołchozu, w 
którym mieliśmy pracować w polu. Ponieważ byłem młody po kilku dniach 
kierownik wyznaczył mnie do nocnej pracy w stajni z końmi. Nic nie pomogło 
tłumaczenie, że nigdy w życiu nie zajmowałem się końmi i że panicznie się ich 
boję. Szczerze nie mógł zrozumieć, że istnieją jacyś ludzie bojący się koni.  

Pierwszej nocy, słysząc rżenie koni, nawet nie wszedłem do stajni i nie bacząc na 
konsekwencje położyłem się spać na wozie z sianem. Na szczęście położyłem się 
na dworze, bo jak się później dowiedziałem, siano wydzielało w nocy dwutlenek 
węgla. Nagle, tknięty jakimś instynktem, obudziłem się późną nocą i zobaczyłem, 
jak poprzez chmury obok kołchozu opadają spadachroniarze. W pierwszej chwili 
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zdawało mi się, że jeszcze śnię, a nie oglądam rzeczywistość. Wydałem z siebie 
przeraźliwy krzyk: „Niemcy!” Mimo sporej odległości brygadier usłyszał mnie i 
udało mu się, mimo bardzo prymitywnych środków łączności, powiadomić 
wojsko. Jak dowiedziałem się później, był to niemiecki desant, który miał 
uszkodzić linię kolejową z Kijowa do Charkowa.  

Po kilku dniach uroczyście wręczono mi za mój „czyn” wojskowy medal. Dla mnie 
ważne było, że nie musiałem już pracować przy koniach. Teraz, mimo zaledwie 
szesnastu lat, stałem się odpowiedzialny za bezpieczeństwo kołchozu. Zostałem 
nawet wyposażony w lornetkę.  

Codzienne oficjalne radzieckie komunikaty dotyczące sytuacji wojskowej na 
froncie były wykrętne albo kłamliwe. Na przykład gdy Kijów był już w niemieckich 
rękach, komunikaty mówiły, że toczą się tam zacięte walki. Któregoś dnia ojciec 
dowiedział się jednak prawdy od jakiegoś żydowskiego oficera. Błyskawicznie się 
spakowaliśmy i potajemnie wymknęliśmy z kołchozu. Na najbliższej stacji 
kolejowej udało nam się dostać do wagonu towarowego i znów dojechaliśmy do 
Charkowa. Była ciemna i bardzo zimna noc, padał śnieg – był już listopad 1941 
roku. Dworzec w Charkowie, mimo że olbrzymi, był przepełniony i milicja nie 
pozwalała nikomu wejść do środka. Wraz z innymi przylgnęliśmy więc do jego 
zewnętrznego, zimnego muru. Ojciec, bojąc się, byśmy nie zamarzli, nie dał nam 
zasnąć.  

Staliśmy tak już długo, gdy nagle zamajaczyły przed nami dwie sylwetki. Zaczęły 
mówić do nas po cichu „Amchu? Amchu?” Ojciec wyjaśnił mi później, że tak 
pytają Żydzi, gdy chcą wiedzieć, czy drugi człowiek również jest Żydem. Było to 
młode małżeństwo inżynierów, które przyszło pod stację pomóc żydowskim 
uciekinierom. Zabrali nas do swojego bardzo skromnego mieszkania, gdzie 
doszliśmy do siebie. Spędziliśmy u nich dwa dni. Do końca życia nie zapomnę, ile 
okazali odwagi i serca przyjmując pod dach nieznanych im ludzi.  

 

Niby idylla w Sary Agaczu 

Wkrótce z Charkowa zaczęły odchodzić zorganizowane przez władze pociągi – 
rozpoczęła się, jeszcze nieoficjalna, ewakuacja. Udało nam się dostać do pociągu 
jadącego w stronę Uzbekistanu i dojechaliśmy nim do Taszkientu9. Tam 
skierowano nas do Buchary, a następnie do Samarkandy, gdzie pracowaliśmy w 
leśnym tartaku. Później radzieckie władze nakazały nam przenieść się do miasta 
Andizan, gdzie pracowaliśmy przy sortowaniu rosnącej na pobliskich polach 
bawełnianej waty. Widocznie kierownicy byli z nas zadowoleni, bo posłali nas do 
Kokandy, do tej samej pracy, ale w dużej fabryce. Wynagrodzenie było marne, 
więc ojciec postanowił, że trzeba dostać się do Taszkientu.  
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Nie było to takie proste, gdyż nam, z wpisanym w dokumenty paragrafem 11, 
nie wolno było mieszkać w tak dużym mieście. Ojciec znalazł jednak wyjście i z 
tej sytuacji. W połowie grudnia zamieszkaliśmy w małej mieścinie Sary Agacz, 
około trzydziestu kilometrów od Taszkientu. Teoretycznie należała ona już do 
Kazachstanu, bo od Uzbekistanu oddzielała nas mała graniczna rzeczka. 
Najważniejsze w planie ojca było jednak to, że codziennie rano z Sary Agacza 
odchodził podmiejski pociąg do Taszkientu, który wracał wieczorem. Dla ojca 
stało się to źródłem zarobku. Skumał się z kierownikiem miejscowego oddziału 
spółdzielni, w której baranie i owcze skóry oczyszczano i kwaszono, a następnie 
przesyłano je do oddziału krawieckiego, gdzie szyto z nich kożuszki dla żołnierzy 
walczących na froncie. Zresztą mama i ja z czasem też zaczęliśmy pracować w tej 
spółdzielni. Mama specjalną małą kosą oczyszczała skóry z tłuszczu, co nie było 
lekkim zajęciem. Straciła wówczas połowę palca. Ja pracowałem przy beczkach 
ze skórami - dolewałem do wody silny kwas i co jakiś czas mieszałem jego 
zawartość. Pracowałem oczywiście bez ochronnych rękawiczek czy odzieży, nie 
zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo było to niebezpiecznie.  

Ojciec umówił się z kierownikiem spółdzielni w Sary Agaczu, Zarubinskim, że 
będzie nocami pilnować przedsiębiorstwa. Była to fikcyjna praca, za którą 
oddawał mu swój przydział chleba – ale miał dzięki temu wolne ręce. Wieczorem 
szedł na rynek i skupował tanio od sprzedawców, przeważnie Uzbeków, jabłka, 
które im zostały. Rano wyruszał z tymi jabłkami podmiejskim pociągiem do 
Taszkientu, na olbrzymi targ. Poznał tam miejscowego Żyda, któremu 
sprzedawał cały towar, a następnie przez cały dzień, aż do wieczora, kupował i 
sprzedawał różne rzeczy. Pod wieczór z tego, co zarobił, kupował dla nas chleb i 
trochę żywności i wracał z nimi pociągiem do domu. Tak utrzymywaliśmy się przy 
życiu. 

W Sary Agaczu nie wynajmowaliśmy żadnego mieszkania, spaliśmy w „moim” 
małym pokoiku, w którym za dnia pracowałem przy beczkach z skórami. 
Powietrze było okropne, przesycone zapachem kwasu, ale z czasem przestaliśmy 
to czuć. Rodzice kładli się na jeszcze trochę ciepłym piecu, na którym w ciągu 
dnia grzałem wodę do beczek, a ja spałem cały podkurczony na małym murku, 
który powstał po zamurowaniu jednego z okien.  

Ta niby idylla trwała może pół roku. W 1943 roku ojciec został zmobilizowany do 
tak zwanych batalionów pracy. Sowieci posłali go do przemysłowego 
Magnitogorska na Uralu, gdzie rzeka o tej samej nazwie rozdzielała Azję od 
Europy. Jego grupę, bez minimalnego przeszkolenia i specjalnej odzieży oraz 
butów ochronnych, skierowano do działu przetapiania żelaza w kombinacie 
metalurgicznym. Obrazuje to okrucieństwo władzy sowieckiej graniczące z 
idiotyzmem, w tych warunkach bowiem było jasne, że szybko będą ofiary.  
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Ojciec stał i czekał w kolejce na przydział zajęcia, gdy nagle jakiś niepozorny 
człowiek chwycił go za ramię i zaprowadził do pokoju, w którym wyrabiano 
drewniane formy potrzebne do wytapiania form z żelaza. Miał tam pracować. 
Owym niepozornym człowiekiem był sam Wieniamin Dymszyc, wicedyrektor 
całego kombinatu zatrudniającego 180 tysięcy pracowników.  

 

Dniewalny u Elsola 

Matka i ja zostaliśmy w Sary Agaczu sami. Po paru miesiącach zachorowałem na 
straszliwą chorobę paradur10, odmianę tyfusu. Trafiłem do szpitala, w którym 
panowały bardzo ciężkie warunki wojenne, ale ledwo wyzdrowiałem, na tę samą 
chorobę zapadła matka i za mną trafiła do szpitala. Na szczęście i ona 
wyzdrowiała.  

Wróciliśmy do pracy w naszej spółdzielni, ale kilka miesięcy potem również i ja 
zostałem zmobilizowany do wojskowych batalionów pracy. Moją grupę 
skierowano do Frunze11, stolicy Kirgizji, skąd przeniesiono mnie w step do 
wyrębu saksaułu, przeszło 100 kilometrów od najbliższej stacji kolejowej. 
Saksauł to zdegenerowane od promieni słońca i braku wody zarośla – tragiczny 
nonsens sposobu myślenia i planowania władzy sowieckiej. Prawie rozsypujący 
się w rękach saksauł miał służyć jako zamiennik węgla wobec zajęcia już przez 
Niemców kopalni Donbasu. Warunki pracy były straszliwe, głodowaliśmy i nie 
wiem, czy zostałbym przy życiu, gdyby nie przyjazd nowego brygadiera.  

Była to ciekawa postać. Nieokreślony rosyjski hrabia, podróżnik z zamiłowania, 
wędrując pod koniec XIX wieku po preriach północnej Ameryki napotkał na 
pobojowisko jakieś walki i usłyszał płaczące niemowlę. Leżało w rękach martwej 
matki, Indianki. Hrabia zabrał dziecko ze sobą do Rosji i chciał go usynowić, ale 
nie zgodziła na to się jego rodzina, więc chłopak tylko wśród nich wyrósł. Mój 
brygadier o dziwnym nazwisku Elsol był synem lub wnukiem tego Indianina. 
Podczas rewolucji październikowej, gdy był małym chłopcem, schowany w 
jakimś kącie widział straszliwą masakrę dokonaną przez bolszewików na 
hrabiowskiej rodzinie. Jako sierota był potem przerzucany z jednego przytułku 
do drugiego, a życie zrobiło z niego ciężkiego przestępcę, jednak o dobrym sercu. 
Już przy pierwszym spotkaniu powiedział do mnie: „Synku, Polaczku, trzymaj się 
mnie, inaczej w naszym ustroju przepadniesz”. Ten mój niby ojciec miał wóczas 
może dwadzieścia siedem lub dwadzieścia osiem lat, ale jeżeli by podsumować 
lata jego sądowych wyroków, śmiało mógł być już moim dziadkiem.  

Pracowaliśmy przy bezmyślnym wycinaniu saksaułu w straszliwych warunkach, 
czternaście godzin dziennie, karmieni głodowymi posiłkami. Elsol zorganizował 
nagle dwunastoosobową grupę niby silnych robotników do pracy na stacji 
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kolejowej. Mnie także wziął ze sobą. Przed wyjazdem mieliśmy stanąć przed 
wojskowym lekarzem. Elsol obwinął moje cialo ręcznikami, ażebym wyglądał na 
mocno zbudowanego. Nie rozumiałem, jak ta maskarada ma się udać i to w 
dodatku przed wojskowym lekarzem. I rzeczywiście, kiedy przed nim stanąłem 
wybuchł wielkim śmiechem. Natychmiast jednak ucichł, kiedy ręka Elsola 
nacisnęła jego ramię. Szybko podpisał swoją zgodę, rozumiejąc widocznie, z kim 
ma do czynienia.  

Na stacji otrzymaliśmy malutki, trzymetrowy pokoik, jeden z kilku w rzędzie. Była 
w nim umocowana od ściany do ściany gruba deska - łóżko bez materaców, na 
którym spaliśmy obok siebie w ubraniach. Elsol z miejsca powiedział mi: „Ty do 
pracy nie idziesz, będziesz dniewalnym”. Dniewalnym, czyli po rosyjsku 
odpowiedzialnym za porządek i czystość. Było dla mnie jasne, że po prostu chce 
mnie ochronić przed ciężką pracą, bo czyścić nie było co, nie było też czym. Nie 
miałem nawet wiadra czy miotły. W pierwszym dniu tej mojej niby pracy jakiś 
chłopak, goniec, przyniósł mi od Elsola tak zwaną cegiełkę, czyli bochenek 
chleba. Ważyła dwa kilo dwieście. Zazwyczaj starałem się opanować głód, ale 
tym razem nie potrafiłem się przezwyciężyć. Zjadłem od razu prawie cały 
bochenek.  

Taką „cegiełkę” codziennie dostawał każdy z naszej brygady. Elsol wiedział, że 
ludzie przewożący saksauł nielegalnie przewozili z jednego miejsca do innego na 
przykład sól, do kolejnego cukier, zapałki, naftę czy mąkę… Oczywiście, dobrze 
wynagradzali swoich naczelników, aby mieć tę pracę. Elsol szybko doszedł z nimi 
do porozumienia. Miał wraz z nami zapewnić tym towarom bezpieczną kryjówkę 
na stacji. Wynagrodzeniem był codziennie ten bochenek chleba dla każdy z nas.  

Jakiś czas dobrze to funkcjonowało, aż powstał problem ze mną - z dowcipnym, 
patrząc dzisiaj, zakończeniem. Kierownika obozu złościło chyba, że nic nie robię 
i postanowił, że będę pracować na nocnej zmianie. Elsol zapytał mnie wówczas, 
czy umiem grać w piłkę nożną? A może byłem bramkarzem? W pierwszej chwili 
pomyślałem, że się ze mnie nabija. Ale nie: pouczył mnie, że cierpię na tak zwaną 
kurzą ślepotę. Była to częsta w czasie wojny choroba, efekt wycieńczenia i głodu. 
Ci, którzy ją dostawali, prawie nic nie widzieli w nocy. 

Kierownik usłyszawszy o tym postanowił mnie sprawdzić. Nastąpiła chwila jak z 
kiepskiego filmu - przy wszystkich poprowadził mnie nocą w stronę głebokiego 
rowu. Myślał widocznie, że zawaham się stuczyć do niego. Ale ja byłem 
bramkarzem i umiałem umiejętnie upaść. Elsol tylko na to czekał. Złapał 
kierownika za gardło sypiąc przekleństwami, że marnuje mu człowieka, aż ten 
prawie zaczął się dusić. Pozostałem dniewalnym. 
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Jedno wiadro śniegu, a drugie gorącej wody 

Tak spędziłem chyba ze trzy miesiące, jak dla mnie stosunkowo niezłe, ale 
kierownictwo batalionu miało widocznie dosyć Elsola oraz naszej małej grupy i 
obawiało się chyba jego złego wpływu na całą załogę. Pewnego dnia 
niespodziewanie oznajmiono nam, że zwalniają nas z batalionów pracy. Mamy 
zgłosić się po odbiór dokumentów na postaerunek milicji, oddalony od obozu o 
jedenaście kilometrów. Na stepie leżał już śnieg i było bardzo zimno. Koledzy z 
grupy bali się iść, ale ja, choć byłem najmłodszy, zgłosiłem się na ochotnika – 
powiedziałem, że pójdę i odbiorę papiery dla wszystkich. Nawet nie 
zastanawiałem się, czy milicjanci zechcą mi je wydać. Tylko Elsolowi władze 
dostarczyły dokumenty do obozu, chcąc się go jak najszybciej pozbyć.  

Każdy z naszej grupy dał mi coś ciepłego z odzieży na drogę. Źle było tylko z 
obuwiem. Miałem dziurawe buty, a buty innych były na moją nogę za małe. 
Mimo to postanowiłem, że idę, a nogi owinę sobie szmatami. Nie było innej rady, 
bo nazajutrz mieliśmy zostać bez chleba.  

Wyszedłem, ale już wkrótce musiałem zdjąć szmaty z nóg. Z początku czułem 
jeszcze, jak zamarzają mi nogi, ale później przestałem cokolwiek odczuwać, nie 
chciałem też patrzeć na swoje nogi. Myślałem tylko o tym, że muszę dojść na 
posterunek milicji. W końcu dotarłem tam. Na drzwiach wisiała wywieszka z 
napisem: „Milicja dzisiaj jest nieczynna”. Ogarnął mnie nagły strach. Bałem się o 
nogi, nie wiedziałem gdzie mam się schronić i co robić. Z wściekłości i 
bezradności zacząłem walić ręką w drzwi, nie zastanawiając się, co może mnie 
spotkać. Było mi wszystko jedno. Nagle w budynku odtworzyło się okno i 
usłyszałem czyjś głos: „Natychmiast wejdź do mnie na górę”. Posłuchałem i 
wszedłem na piętro.  

Miałem szczęście. Zawołał mnie komendant posterunku, który mieszkał nad 
biurem. Popatrzył na moje nogi i zawołał w głąb mieszkania: „Babciu, przynieś 
proszę jedno wiadro śniegu, a drugie gorącej wody”. Kazał mi zdjąć buty i 
wkładał moje nogi do śniegu, po chwili do gorącej wody i znów do śniegu, długo 
robiąc tak na przemian. Później postawił chleb i gorącą zupę na stole i kazał mi 
jeść.  

Kiedy zjadłem przyniósł mi ciepłe walonki z kaloszami i wręczył zamknięte 
zaświadczenia o zwolnieniu z pracy dla mnie i kolegów. A potem dodał, żebym 
dla własnego dobra nigdy więcej w życiu nie odważył się zrobić sowieckim 
władzom tego, co zrobiłem na jego posterunku.  

Wiele lat później, już w Izraelu, opowiedziałem tę historię zaprzyjaźnionemu 
profesorowi. Odparł z humorem, że nie zalecałby tej metody swoim studentom, 
ale wówczas ten Rosjanin uratował mi nogi, a może i więcej. Uświadomiłem 
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sobie też parę szczegółów, które w pierwszym momencie, kiedy milicjant 
ratował moje nogi i troszczył się o mnie, mi umknęły. W takiej malutkiej 
mieścinie wśród stepów komendantem mógł być najwyżej sierżant, nie jakiś 
oficer, a na pewno nikt z NKGB, jak początkowo myślałem. W jego mieszkaniu 
wisiało też na ścianie, oprawione w ramkę, jego zdjęcie z Leninem i 
Dzierżyńskim. Może dlatego w okresie stalinizmu tkwił w takiej zapadłej dziurze? 

 

To ty jesteś takim ptaszkiem! 
Wróciłem do Sara Agaczy do matki, która w międzyczasie zmieniła pracę i 
mieszkanie. Teraz miała znacznie lżejsze zajęcie w uzbeckiej herbaciarni, a 
mieszkała w dużym pokoju wraz z dwiema kobietami, szwagierkami. Jedna miała 
małą córkę, druga synka.  

Według sowieckiego prawa musiałem w ciągu dwudzietu czterech godzin po 
przyjeździe zgłosić się do biura wojskowego z zaświadczeniem o zwolnieniu z 
batalionów pracy. Biura te pracowały tylko nocą. Pamiętam, że podałem moje 
papiery komuś siedzącemu za małym okienkiem - jak w kasie kina, tylko bardzo 
wysoko umieszczonemu – a potem nagle, ku mojemu zaskoczeniu, okienko się 
zatrzasnęło, a obok mnie pojawili się dwaj żołnierzy i chwyciwszy mnie jak 
więźnia, zaprowadzili na piętro do pokoju komendanta. Okazało się, że 
zwolniając nas z naszej wojskowej pracy władze batalionu, ze złości na Elsola, 
zapisały w naszych zaświadczeniach złe paragrafy. Pojąłem to, gdy komendant 
biura przywitał mnie słowami: „To ty jesteś takim ptaszkiem!” Puścił mnie, ale 
kazał mi codziennie zgłaszać się do niego. Po kilku dniach jednak tego zaprzestał 
– zrozumiał, że nie jestem przestępcą.  

Znalazłem zatrudnienie jako nocny dozorca w szewskim zakładzie, w którym 
zamykałem się sam na całą noc i po prostu spałem aż do rana. Ponieważ dzień 
miałem wolny, zapisałem się do Instytutu Weterynaryjnego. Moje studia były 
jednak krótkie: wkrótce doszo do pokazowej operacji krowy, na który to widok 
zemdlałem i tak skończyła się moja kariera weterynarza. Przypomniałem sobie 
wówczas, jak ojciec zarabiał handlem jabłkami i postanowiłem również tego 
spróbować, choć na mniejszą skalę. Wieczorem, nim poszedłem do zakładu 
szewskiego, kupiłem tanio na sąsiednim rynku trochę niesprzedanych jabłek od 
znajomego Uzbeka, a rano pojechałem z nimi podmiejską koleją do Taszkientu. 
Rynek był niedaleko i szczęśliwym trafem od razu spotkałem człowieka, z którym 
ojciec prowadził interesy. Od razu odkupił ode mnie wszystkie jabłka. Nieźle na 
tym zarobiłem, ale nie wiedziałem, co mam zrobić z resztą dnia. Pociąg wracał 
do Sara Agaczy dopiero wieczorem, a ja nie miałem zdolności ojca do handlu.  
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Ruszyłem bez planu na dworzec kolejowy, a tam szczęśliwym trafem jakiś Żyd 
zapytał mnie, czy nie pomógłbym mu przez godzinkę przy załadunku skrzynek do 
wagonu. Dostałem za to kawał bochenka chleba, a co ważne, pozwolił mi także 
wrócić tym pociągiem do domu, tylko w pocztowym wagonie. Był to normalny 
skład jadący z Taszkientu do Nowosybirska, który wprawdzie nie zatrzymywał się 
na naszej stacyjce, ale stawał na minutkę trzy kilometry dalej, na stacji o nazwie 
Kyzultu.  

Wracając pieszo do domu przypadkowo odkryłem coś, co bardzo mnie 
uradowało. W Sara Agaczy nie mieliśmy podpałki do gotowania i codziennie 
musieliśmy szukać jakichś krzewów. Teraz, idąc te trzy kilometry, odkryłem 
zarośla wyschniętej bawełny, z której zostały już zdjęte miękkie włókna. Od tej 
pory codziennie wieczorem kupowałem resztki jabłek na targu, przesypiałem 
noc pilnując szewskiego zakładu, a rano jechałem podmiejskim pociągiem do 
Taszkientu. Tam szybko sprzedawałem jabłka i spieszyłem na dworzec, by zdążyć 
na załadunek tych niezbyt legalnych paczek do pociągu jadącego do 
Nowosybirska. Potem wracałem nim do Kyzultu i po drodze do Sara Agaczy, wraz 
z czekającym już na mnie synem jednej z naszych współlokatorek, zbieraliśmy 
krzaki bawełny, by nasze mamy mogły ugotować na nich w domu jakieś jedzenie.  

Z czasem ojciec też urządził się jakoś w Magnitogorsku, bo za pośrednictwem 
poczty zaczął nam przesyłać pieniądze. Nie dziwiło nas to, bo jemu, jak zawsze 
sam twierdził, przychodziło to naturalnie i lekko.  

Ta sytuacja, niestety, nie trwała długo. Pod koniec 1943 roku znów dostałem 
wezwanie do wojska - tym razem do szeregów Czerwonej Armii. 

 

Adam Redlich 
 
Ciąg dalszy nastąpi. 
Przedrukowywanie tekstu dozwolone jedynie za zgodą rodziny i Chaim/Życie.  
 

 
1 Kostopol – miasto na Wołyniu na północ od Równego, wóczas w odległości ponad 200 km od granicy 

niemiecko-radzieckiej. 
2 Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Tarbut prowadziło od 1917 roku do wybuchu II wojny 

światowej sieć ponad 200 szkół różnego stopnia, przede wszystkim w Polsce, nauczających w języku 

hebrajskim. 
3 Chaim Bialik (1873-1934) – poeta, prozaik, eseista i tłumacz żydowski tworzący w języku hebrajskim i jidysz, 

uznawany za odnowiciela poezji hebrajskiej i wieszcza literatury izraelskiej. 
4 Ludwipol i Ostropol – nieduże miasto i wieś na Wołyniu, nad rzeką Słucz, w pobliżu Chmielnika. 
5 Herszele z Ostropola – postać z żydowskiego folkloru, bohater dowcipów, którego istnienie nie jest 

potwierdzone. Miał żyć na przełomie XVIII i XIX wieku. Uosobienie mądrego biedaka. Postać Herszele 

porównywano do Dyla Sowizdrzała.  
6 Nowogród Wołyński – ponad pięćdziesięciotysięczne dziś miasto na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, nad 

rzeką Słucz. 
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7 NKGB - Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, od 1946 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Państwowego ZSRR. 
8 Kremenczuk (pol. Krzemieńczuk) – duże miasto leżące w dwóch trzecich drogi między Kijowej a 

Dniepropietrowskiem. 
9 Taszkient – stolica Uzbekistanu, jedno z największych miast Azji Środkowej – liczy dziś 2,5 miliona 

mieszkańców. 
10 Pardur – choroba zakaźna podobna do duru brzusznego, ale łagodniejsza od niego. 
11 Miasto po rozpadzie ZSRR wróciło do historycznej nazwy Biszkek. 

 


