
 180

  

  .עוד מהמקורות הרוסיים: שיישפרק 

  ניאונילה ואולג, רניאחובסקי'מפי ילדיו של צ .28

.  שנה למותו60רניאחובסקי במלאת ' על ראיון עם ילדיו של צ2005 -שתי כתבות מ מרשתת   מצאתי ב 
פרט , וההבדלים ביניהן אינם משמעותיים, אותו ראיוןלפי השאלות והתשובות נראה שהן מתייחסות ל

ולתלונתה של ניאונילה על ) אם כי לא במפורש( בראיון הראשון 1907 -לשינוי שנת הלידה של הגנרל ל
  הזנחת הקבר המופיעה רק בראיון השני 

  ..."אבא שר יפה שירי� אוקראיני� ורקד"
  .ות הגנת הגבולות של אוקראינהמנהל המוזיאון המרכזי של כוח, ראיין אלכסנדר פיל

Еженедельник 2000, ) 15-22.7.2005, 29-39. מס ) 2000שבועון  

הידיעה על מותו פשטה .  ונקבר פעמיי�גיבור ברית המועצות    הוא הוכתר פעמיי� בתואר 
, לדידי ללא כל סנטימנטי�, יל'רצ'צוינסטו� . בשעות ספורות בעול� כולו והכאיבה ללבבות רבי�

כישרונו ומעשיו של קצי� מבריק ואמי  זה עוררו : "אפיי� אותו כ� בטלגרמה ליוס� סטאלי�
הגיבו על מותו הטראגי ג� כתבי העת ". התלהבות אצל ממשלת הוד מלכותו והצבא הבריטי

, ד צעיר ומוביל זה שהונהג על ידי מפקצחונות הצבאילכבוד נ. האמריקאי� והקנדי� המובילי�
  .  הייתה ע� קבורתו$33הפע� ה.  פעמי� זיקוקי� צבעוניי� לשמיי�32ירתה מוסקבה 

 80כשלא נותרו ,  הוא נהרג בשדה הקרב. שנה להולדתו של המפקד הנודע98 ביוני ימלאו $29    ב
איבנובה  ניאונילה –כואבי� את מות אביה� ילדיו ,  שנה60לפני , כמו בעבר. יו� לניצחו� הגדול

בזמ� נסיעה לביילוַקֶמנה אירע לי לפגוש אות� . $37עבור� יישאר תמיד ב�', ואולג איבנובי 
' המפקד המוכשר והאד� הפשוט איב� דנילובי ,  האוקראיני הגדול–ולשוחח על אביה� 

  . רניאחובסקי'צ

הרי על , ריפובהודות לספרו של אכר� ש, פחות או יותר, ידוע' א� על הוריו של איב� דנילובי� $ 
  .סבא וסבתא מהצד השני כמעט לא ידוע כלו�

במשפחתה היו . שליד קייב, רובהאהוריה של אמא הוא מַמַק מוצא� של: ניאולינה איבנובה
 בזמ� .מפורס� היה עגלו�', גריגורי ניקולייבי , האב.  שמונה אחיות ושני אחי�–עשרה ילדי� 

סבתא השתייכה . יסו לקחת ממנו את הסוסשנ, מלחמת האזרחי� הוא נהרג בידי בנדיטי�
אבל כשזו , הלכה לכנסייה קתולית. רובהאועברה למק, היא חייה בילדותה בסבייטושינו. לאצולה
לפעמי� לקחה אותי . אמרה שאלוהי� הוא אחד, נהגה לבקר בכנסייה פרבוסלאבית, נהרסה

  .לכנסייה

  
  1944 ,ורעייתו אנסטאסיה' איבן דנילוביץ
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�  ? אי  הכירו הוריכ� זה את זה

 נסע לביקור קצר 1925ובשנת , .אבא למד בבית הספר של חיל הרגלי� באודסה: 'אולג איבנובי�
, עירי� בוופניארקהאת אמא פגש במפגש ערב של צ. בכפר ורבובו שבנפת תוַמשפול בפל� ויניצה
אני חושב שאחת הסיבות למעברו לבית הספר של . לש� הגיעה לביקור אצל קרובי משפחה

נולדה , בקייב, וכעבור שנה, 1928ה� התחתנו ב . קייב הייתה ההיכרות ע� אמאב תותחני�ה
  .1937יליד , ג� אני קייבאי. ניאונילה

  ?אי  תפסה המלחמה את משפחתכ� $

 $ב. 28 $איפה שאבא פיקד על דיוויזיית הטנקי� ה, עד למלחמה חיינו בריגה: ניאונילה איבנובנה
אני זוכרת אי� . לא חשדנו אז מה הול� לקרות בזמני� הבאי�.  הוא החל התמרוני�1941 ביוני 17

שבו התגוררה , "רומא"אבל אני וחברותי נמלטנו למלו� , ייללו נוראות אזעקות הסכנה האווירית
.  היה נורא מעניי� לראות מה עושה כוכבת הקולנוע ביו� הראשו� של המלחמה.ליובוב אורלובה

נפלנו על .  ביוני עזבה משפחתנו בחיפזו� את ריגה25 $ב. אבל בכל זאת הכרחי לשנות דברי� בבית
על אבא לא ידענו .  נכנס האויב לבירת לאטביה27 $וב, קרו� הנוסעי� היחיד של הדרג האחרו�

חשבתי על  .לבסו� התמוגג אי השקט שלי: "ולי הגיעה ממנו הבשורה הראשונה בי17 $רק ב, .כלו�
אבל טוב מאוד שלבסו� . אני יודע שעברת� לא מעט. תנאי החיי� שלכ� בימי� האחרוני�

 החלפנו חפצי� שהצלחנו –חיינו כמפוני� בעיר סמיינוב לא היו קלי� ". הסתדרת� איכשהו
  . עברנו למוסקבה1942בסו� .  אמא עבודה בבית חולי�במהרה מצאה. להביא עמנו במוצרי מזו�

  ?אי  את� זוכרי� את אביכ�. ידוע שרשמי הילדות ה� הבהירי� ביותר $

$תיאטרו� או משחק כדור, אבל כל פע� שלקח אותנו אתו לסרט, הוא היה כל הזמ� בצבא.: אי.נ
אנו הלכנו אתו לקנות לי , יו� הולדתי, 1941 במאי 23 –ב, אני זוכרת. זה היה יו� חג אמיתי, ע�

נקי , תמיר, הוא היה יפה תואר. שאני הולכת ע� אבא ברחוב ומחזיקה בידו, היה כה נעי�. מתנה
  . ומסודר

ללא כת� וללא , תמיד מגוהצת. חליפתו התאימה מאוד לפניו.  אבא היה באמת יפה תואר:אי.או
נו לחנות הצבאית הוא הגיע בטיסה למוסקבה והלכ, בזמ� המלחמה, פע�. גרגר אבק
, פולקובניק$קט מצעד לב� של גנרל'הוא בז. אני הלכתי אתו ביחד והייתי גאה מאוד. נקה'בו1זדִוויֶז

בזיכרו� הילדות שלי נשאר כיצד . המועצות$ועל חזהו כוכב גיבור ברית, ע� מכנסי רכיבה כהי�
  .נשי� הפנו מידית את ראש� אחריו

  

             
  וילדיו ניאונילה ואולג' איב� דנילובי 
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  ?הא� היו לו אהובות. נחל הצלחה אצל נשי�' כמוב� שאיב� דנילובי� $

ואחרי זה הייתה לו . אבא היה בקרב ללא הפסקה, כאשר צבאנו היה בנסיגה, 1941 $ב. לא.: אי.נ
מכדי לבזבז זמ� על רומני� , הוא היה כבר חולה מדי על הצבא, אבל לא זה היה העיקר. אמא

  .234אבל ה� כול� פרי הדמיו�, יש שמועות שונות. מזדמני�

  ?היה מחמיר'  הא� איב� דנילובי�$

אבא . וד בדוחקמא, חיינו במוסקבה, כאשר מלאו לי חמש שני�. אבל יחד ע� זאת הוג�, כ�.: אי.נ
פע� הגישה אמא תפוחי אדמה צלויי� ע� . היה ש� תלמיד האקדמיה של השריו� על ש� סטלי�

. אבא התרגז והוריד את החגורה. נמאס לי לאכול את זה, באמת. ואני עיקמתי את הא�, בצל
ה בערב סיפר כמה היה קש. אבל אני בכיתי מאוד ונרדמתי, אינני זוכרת א� הוא הכה אותי או לא

  .כאשר נותר יתו� משני הוריו, לו בילדותו להשיג חתיכת לח�

). מ" ק10מרחק (אני וחברה הלכנו בחור� אליו לבסיס , כשאבא היה מפקד פלוגת טנקי�, בגומל
הוא האכיל אותנו במרק ". ?למה את� כא�: "ושאל בחומרה, הוא קימט את גבותיו, כשראה אותי

 רק תחשבו שהבת שלי: "אבל בגאווה, ב חזר בהשתאותמספר פעמי� בער. ודייסה צבאית טעימה
זה היה עוד . וכשחזרנו בערב לגומל הלכנו ע� כל המשפחה לקולנוע, !"התגברה על דר� כה קשה

: כשאמא הייתה פונה לאבא. אני ואולג השתובבנו, ברור שכמו כל הילדי�. יו� מאושר אחד בחיי
"�  . שנתנהג כראויהאמירה הזאת הספיקה כדי, "שי� לב לילדי� של

אני רצתי לחפש .  הוא הל� לשחק בחצר ונעל�– 3 $ פע� נפלה ידו החמה של אבא על אולג ב� ה
, למרות כל מחאותיו. ע� ילד לטבי, כ� קראנו לו,  שלנו6ליקשיחק ובאחת מחצרות העיר , אותו

  .איפה שאבא העמיד אותו בפינה על ברכיו, הבאתי אותו הביתה

  ?הא� היה לאבא תחביב שלו הקדיש את זמנו הפנוי, למרות העיסוק שלו, ניאולינה איבנובנה $

, שעבר אתו את כל המלחמה, וינוגראדוב'  בוריס איבנובי ,הנהג שלו.  אבא היה מוכשר מאוד$
 חו  מזה הוא היה אבל, ל על כישרונו הצבאיו הכ–רניאחובסקי 'הנה כותבי� על צ: "אמר לי פע�

' אי� הוא שר ע� סוליסט תיאטרו� הבולשוי דורמידונט מיכאילובי לו שמעת . ..ב� אד�, נשמה
והיו מה� לא פחות מעשרי� , האמני�)! מערבית$בחזית הצפו�( בכפר ו1זד7ח 1942בראש השנה 

  ".התחלפו ע� האורחי� והקשיבו בעיקר לשניה�, ישובי� לשולח�

  ?הא� את זוכרת את הרפרטואר של אבא $

התפעלתי " הרומאנס –האהוב ביותר . אש וראשונה שירי� אוקראיני�הוא אהב בר. כמוב�,  כ�$
. לקח איתו תמיד גיטרה, מלבד המזוודה, אבא,כשנסענו. ..."מהשמיי� וג� ממחשבה שניחשתי

, ילדה, הקשיבי"אמא שרה לו את השיר האהוב . היה לו בריטו� נעי�. הוא ליווה את עצמו יפה
�  .ופיע אבא באופ� קבוע בערבי חובבי�בזמ� הלימודי� באקדמיה ה". לחברותי

. סנתרהיה לו פ, 3 $כשאבא הנהיג את החזית הביילורוסית ה, אני ג� זוכרת שבזמ� המלחמה
". מי הנהר 8מ7ר"אהבתי במיוחד את השיר . הוא ניג� עליו מה שקוד� ניג� בגיטרה, כשנסענו אתו

שעבדה בחנות , דודה מאשהולקחתי שיעורי� אצל ,  נת� לי אבא במתנה אקורדיו�1944 $ב
במשלחת לחצרו ) בטורקמניסטאן(ע� כלי זה נסעתי אחרי המלחמה כפרקטיקה לַקַרק�7 . הצבאית

היא . אנסטאסיה גריגורייבנה, השתוותה לאבא ג� אמא). באוזבקיסטאן(של השאח של חוֶרזמסק 
  .אבא  אהב אותה וקינא לה. ידעה ואהבה לשיר ולרקוד

  '?ינאריות של איב� דנילובי�מה היו התאוות הקול $

אמא הכינה ) פירוגים(7ַוֶרניקי� ) חמיצה(בכל זאת אהב בורשט . הוא לא היה ברר� באוכל.: אי.נ
  .היא לימדה אות� להכי� אות�, וכשהגיעו אלינו נשי� שעזרו לאמא במשק הבית. היטב

�  ?הא� אהב אבא משקאות אלכוהוליי� 

 תחילה בדלקת –אבל אחר כ� חלה קשות . ע� לפע�עד המלחמה הוא שתה וודקה מפ.: אי.נ
רק בריאותו . C400 $הגיעה הטמפרטורה שלו ל, 1942 $ב', ליד וורונז. ריאות ואחר כ� במלריה

. אחרי זאת הוא היה יכול בקושי להתגבר על גביע יי�. השופעת אפשרה לו להתגבר על חולשתו
, אבל, ולה הממשמשת ובאה במזרח פרוסיה אבא התכונ� לפע– 1945מכל חייו אני זוכרת את שנת 

  . אפילו לא רוק� גביע שמפניה, למרות שידוליה של אמא

�  ?ה כזו של יחסמה סוד. אהבו ג� עמיתיו וג� פיקודיו' את איב� דנילובי� 

                                                
רניאחובסקי היה בן לאשה מיאלטה בשם 'ולצ, היו דברים בגו, רניאחובסק'ר מורוזוב במוזיאון צ"לפי רכילות שסופרה לד 234

  .קּוקּושקינה
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,  שלושלישה, פע� בזמ� המלחמה. בעל עקרונות והוג�, אבא היה ישיר ביחסיו ע� אנשי�.: אי.או
לאבא נודע על כ� והוא ציווה להשיב את . נת� לנו אווירו� במתנה, ומארוב אלכסיי קאלו�$סג�

אבא התייחס באותו אופ� ה� לשווי� לו בדרגה וה� . השליש קיבל אחר כ� על הראש. האווירו�
הוא התעניי� בתנאי . אפשר היה לראות אותו לעתי� קרובות בחפירות בקו הקדמי. לכפופי� לו

. תמיד היו איתו סיגריות כדי להציע ללוחמי�, שבעצמו לא עיש�ולמרות , החיי� של החיילי�
ה� , אכ�. הרבה בכו.  לא היה מקו� אפילו לתפוח ליפול1945 בפברואר 20 $בלוויה בווילנה ב

  .איבדו את מפקד� האהוב

�אבל אי  נודע לכ� על מות .  אני מבי� שכאב האובד� של אב המשפחה אינו נמוג במש  הזמ�
  ?האב

היא . אשר עזרה לאמא במשק הבית,  בפברואר נכנסה לחדרי מריה ַפַרמונובנה19 $בוקר הב.: אי.נ
עדיי� . ית עוד מעטחזור מהחזאכ� היא הייתה צריכה ל .חשבתי שקרה משהו לאמא. הייתה בוכה

כדורי� נקבו , הוא נשרט פעמי� רבות, אתה מבי�. לא יכולתי להעלות בדעתי שיקרה אסו� לאבא
 . אבל הוא יצא מכל זה–אדרתו , ילומע, את כומתתו

שש� עמדה להתקיי� , שאתו יצאנו לווילנה, במהרה הגיע אלינו נציג ההנהלה המדינית הראשית
מיקמו אותנו בלשכת יושב ראש הוועד המרכזי של , כשהאווירו� נחת בבירת ליטא. הלוויה

יה לא יכולתי לעצו� בערב הלוו. מיכאיל ס7סלוב, המפלגה הקומוניסטית ברפובליקה הליטאית
  ...אבל האבידה הייתה כה גדולה, נכנס מיכאיל סוסלוב וניסה להרגיע אותי.  בכיתי–את עיני 

, 3 $שהייתה חלק מהחזית הביילורוסית ה,  אלכסנדר גורבאטוב3 $אצל מפקד הארמייה ה.: אי.או
י� אבא לא היה מאות� מפקד. קרב חטיבות הארטילריה הממוכנתמההתחלה לכנסו נלא 

הוא שא� תמיד להיות . שיכולי� לשבת בשקט בעמדת התצפית ולחכות לפתרו� הסיטואציה
וכא� הוא ". אני מעדי� להיהרג בלהט הקרב, אינני רוצה למות במיטה: "פע� אמר. בשדה הקרב
אני חושב שמפקדת .  של גנרל גורבאטוב3 $ אבל לא הופיע אצל מפקדת הארמייה ה, יצא למקו�
כדי , אבא חזר באותה דר�. כיוו� שלא רצתה לקבל נזיפה הגונה, וט התחבאה פש3 $הארמייה ה

נפל , כשעבר בפע� השנייה בצומת ליד העיירה מהלזק. למצוא את גורבאטוב בנקודת התצפית
ע� בי� שומר , "וויליס" רסיס של פגז חדר את החלק האחורי של ה.קצרהמרגמות  תתחת הפגז

השליש אלכסנדר . א וננע  בלוח המכווני� של המכוניתנקב את חזהו של אב, הראש והשליש
ונהג , רניאחובסקי'הודיע באמצעות הרדיו למטה על פציעתו של צ, קומארוב חבש את המפקד

הא� זה , 6ֶלשה: "בדר� שב אבא לעצמו ושאל את קומארוב. מש� לבית החולי� בכל המהירות
, הכול יהיה בסדר, ע לבית החולי�עכשיו נגי, חבר מפקד : "...השליש השיב". ?באמת הסו�

, כשאמא שמעה זאת. לא חזר לעצמו בדר�, הוא מת. אבל הוא לא הגיע לבית החולי�". תראה
  .הפ� שערה אפור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )רניאחובסקי'מארכיו� משפחת צ(יפ 'בג' איב� דנילובי 
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�  ?נבחר כמתאי� לתואר מרשל ברית המועצות' הא� נכו� שאיב� דנילובי� 

  הראה אלכסנדר קומארוב לאמא סימני� שאמורי�235לקראת יו� הצבא הסובייטי.: אי.נ
. מרשלאותות דרגת ההוא אפילו אמר שהכי� למקרה זה את . להעניק לאבא את תואר המרשל

  ...אבל

והוכ� ג� אות המפקדי� . נלקחו מידות ונתפרה חליפת מרשל ברית המועצות. זה נכו�, כ�.: אי.או
אבל , נכו�היה אינני יודע כמה זה . היה עתיד בוודאות לקבל ע� כיבוש קניגסברגשאבא " ניצחו�"
  .נייב' בפברואר קיבל אות זה מליאוניד ברז20 $ב

  ?למה זה קשור. ' הייתה העברת הקבר של איב� דנילובי�1991 �ב -

 כיוו� שקברו של אבא מוק� באותו. בחירת מקו� הקבורה לא הייתה מוצלחת מלכתחילה.: אי.ני
 40 $אמא פנתה בסו� שנות ה. מסעדות וכדומה, בו נמצאי� בתי שעשועי�שמרכז של וילנה 

ה� בנו . אבל הליטאי� סירבו, לממשלה הליטאית במשאלה להעביר את קברו של אבא למוסקבה
 האפשרות להעביר את הקבר לבית העלמי� עלתה 1991 $רק ב.  הקברבאתרקריפטה ענקית 

שהציבו אותה באחת ', יד הזיכרו� נלקחה על ידי רשויות העיר וורונז.  במוסקבהי'ביציינובוֶד
  . קברנו ע� אבא ג� את אמא1992 $ ב. מכיכרות העיר

  
  גלויות דואר מליטארניאחובסקי בווילנא על 'יד הזיכרו� לצ

  

                                                
 . בפברואר23יום הצבא האדום הוא  235
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  ..."הרסיס חדר לליבו"

  וקוסובסקאיהרראיינה אריאנה 
  2005 בפברואר 18 - מ3702 . מסשבוע, "רֹוסיסקאיה ַגֶזָטה"

 3 -לפני שישים שנה נהרג מפקד החזית הביילורוסית ה. לדיו של מפקד הניצחוןמפרסם ראיון עם י" ג.ר"
  .רניאחובסקי נזכרים באביהם'ניאונילה ואולג צ. רניאחובסקי'צ. ד.אי

 .קניגסברגוהמצודה  העיר את 3 $ו כוחות החזית הביילורוסית הכיתר 1945 בפברואר 18 $  ב
הוא השאיר שני . רניאחובסקי'צ' ה איב� דנילובי באותו יו� נפל בקרב מפקד החזית גנרל הארמיי

  .רניאחובסקי'צ' אולג איבנובי , וב�, ניאונילה איבנובה,  בת–ילדי� 

 . בפברואר הייתה צריכה להיות  מוענקת לו דרגת מרשל23 $ ב: רניאחובסקאיה'ניאונילה צ
. דרגת המרשלואחרי נסיעה זו הכי� את אותות , השליש שלו סיפר שהוא ואבא נסעו למוסקבה
 $ אבל אולי היה אסור לעשות את זה מוקד� מדי . השליש כבר תפר את האותות על הסגי� של אבא

  .ימי� אחדי� בס� הכול.  אבא ייעשה מרשל23 $אבל אז ידעו בדיוק שב. סימ� רע

אחר כ� מסר .  ולי סיפרו שהחלו כבר לעשות עבור אבא את עיטור הניצחו�:רניאחובסקי'אולג צ
  .נייב'זאותו בר

�  ?מה הזיכרונות הבהירי� ביותר?  אי  את� זוכרי� את אבא

הוא רק לעיתי� רחוקות היה . אצלי כל הזיכרונות על אבא בהירי�: רניאחובסקאיה'ניאונילה צ
אמנ� שהוא הוביל אותנו ביו� ראשו�  לכ� כל פע� כ. איתנו והיה יכול להקדיש לנו תשומת לב

 –ע� $איפה שהוא ואמא שיחקו כדור, קח אותנו איתו ליחידהלתיאטרו� או ל, לסרט, שהוא$לא�
אבא הל� . זה היה יו� הולדתי. חג אחרו� כזה אירע בריגה לפני המלחמה. זה היה החג העכשווי

מבטיח ,  והוביל לחנויות– גרנו ממש במרכז ריגה –ואחר כ� לקח אותי איתו , בתלבושת חגיגית
, הספיק לי האושר ללכת, לא רציתי כלו�, יד את האמתלהג. 12הייתי אז בת . לקנות מה שארצה

ואני , כול� הפנו אליו תשומת לב. מתוח, יפה מאוד, אבא היה קצי� מבריק. מחזיקה בידו
אבל זה לא היה חשוב , כמה קופסאות, הוא קנה לי ממתקי�. התגאיתי נורא שאני הולכת איתו

  . לי
.  אהבה ודאגה אלו מתבטאת במכתביו מהחזית.אבל הוא אהב אותנו מאוד,   אבא היה די מחמיר

הוא היה ב� , כשחיינו בריגה. אולג הקט� היה ילד עצמאי מאוד. שהוא התרגז עלינו, כמוב�, קרה
אפילו באותו יו� בו פרצה המלחמה . שהוא באופ� קבוע$ אבל הוא היה יוצא לטייל לא�, שלוש

ואני לא שמענו בקול ) הוא( ולפעמי� . הוא שיחק ע� ילדי� בכניסה השכנה–מצאתי אותו בקושי 
, בימי� כאלה הוא הל� למטה, אני זוכרת". שי� לב לילדי� של�: "אז היא אמרה לאבא. אמא

שיחה כזו לא התקיימה ". אני אדבר אית� בערב: "והוא אמר לי בחומרה, ואני חזרתי מבית הספר
שאשמע בקול , תי במחשבתינשבע, אני כבר התחייבתי בנפשי. אבל מילי� אלו הספיקו, א� פע�

אבל א� . אי� השיעורי�, שאל מה נשמע, בערב אבא חזר מאוחר. לא אהיה יותר שובבה, אמא
  .הוא כרע על ברכיו לידינו ואחל לנו ליל מנוחה, כבר היינו ישני�

הייתי ב� שלוש או ארבע . כאשר אבא העניש אותי, אני זוכר אפיזודה אחת: רניאחובסקי'אולג צ
 נשארתי עומד ש� – ילד קט� $אבל אני.  התרגז עלי על משהו והעמיד אותי בפינהאבא, שני�

: סו� באה אמא ואמרה$ סו�. א� אבא אמר לעמוד ש�, לא עלה בראשי לצאת מהפינה, הרבה זמ�
היה . היינו צריכי� תמיד ללמוד כדי לא להביא את אבא". אבא באמת כבר סלח ל�, ל�, נו:"

הישארי : "אפילו מהחזית הוא כתב לניאונילה. תמיד זכיר לנו את זהוהוא ה. אסור ללמוד גרוע
תפקידנו . הוא חשב שכל אחד חייב למלא את תפקידו". זה העיקרו� של אבי�. בשורת המצטייני�

שזה , אבל סמכותו הייתה כה גבוהה, אמנ� הוא עצמו לא לימד אותנו א� פע�.  ללמוד–היה 
  .ע� מדליות זהב, ובבית הספר הצטיינ. בלבד הספיק לנו

הוא היה תמיד . כמו הקציני� הרוסי� הזקני�,    אבא היה גבר יפה מאוד ולבש את המדי� היטב
כשהיינו כבר , 1943אחד הזיכרונות הברורי� ביותר משנת . ללא רבב, ללא גרגר אבק, מגוה 

,  הצבאיתאמא ואני הלכנו לחנות, באותו יו� הוא. הוא הגיע לקבל עיטור בקרמלי�, במוסקבה
כול� . על חזהו היה כוכב גיבור ברית המועצות, אני הלכתי ע� אבא יד ביד. ניה'שהייתה בו1זדוויֶז

  . ג� גברי� וג� נשי�–הסבו את מבט� עליו 

�  ? איזה ב� אד� הוא היה

שנסע איתו במש� כל , הנהג של אבא. אבא היה מוסיקלי מאוד: רניאחובסקאיה'ניאונילה צ
אבל בי� השאר ,  הכול על הכישרו� הצבאי–רניאחובסקי 'כותבי� על צ, הנה": אמר לי, המלחמה

דורמידונט , לו שמעת אי� הוא שר ע� סוליסט תיאטרו� הבולשוי. אד�$היה ב�, הייתה ש� נשמה
  ".הפכו לאורחי� והקשיבו, שמה� היו איתנו לפחות עשרי�, האמני�. מיכאילוב
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. לאבא היה בריטו� יפה מאוד. הוא ניג� לנו ושר. גיטרהלקח עימו מזוודה ותמיד ,    כאשר נסענו
: הוא תמיד אמר לה". הקשיבו ילדות לחברותיכ�"ועבור אמא היה לו , הוא אהב שירי� רוסיי�

  ". השיר של�–הקשיבי , טאסניוק, נו"
. ה� קנו אותו בריגה לפני המלחמה.  רהיט–  הרכוש הראשו� שהיה להורי� בחיי� המשותפי� 

לקחנו איתנו רק רת הדברי� ההכרחיי� ואולי אותה גיטרה , כשיצאנו בפינוי. שארש� הוא נ
  .לקחתי עמי בהיחבא ג� את התקליט האהוב על אבא, למע� האמת, אני. נשארה בריגה

והוא ניג� לנוכל , נסענו אליו לביקור. עמד אצלו פסנתר, כשהוא פיקד על החזית,    בזמ� המלחמה
הייתי כל כ� . הוא בחר עבורנו את כל אלה ושירי� אחרי� על הפסנתר. מה שניג� קוד� על הגיטרה

הכריח , כשהייתי בחזית, אותי". גלי ה6מור"כל הזמ� הכרחתי אותו לנג� עבורי את ! מופתעת
. בכלל הוא ניסה למשו� אותי לאהבת המוסיקה. ללמוד לנג� באקורדיו� שאותו נת� לי במתנה

. שהינו ש� שנתיי�, בניגוד להרגל, אנחנו, קד על חטיבה בגומלפי, עוד לפני המלחמה, כאשר אבא
. אני וחברתי אפילו הופענו אצלו בחטיבה בקונצרטי�. ואבא מיד הכניס אותי לבית ספר מוסיקלי

�  לראות אי� אני מעסיקה את עצמי, במקו� ארוחת ערב, ולפעמי� אבא הל

 ?אי  הכירו הוריכ� -

, אמא. ש� היה אבא תלמיד בית הספר לארטילריה, ה� הכירו בקייב: רניאחובסקי'אולג צ
חברי� הזמינו את . עבדה, היא למדה להנהלת חשבונות. נולדה ליד קייב, אנסטאסיה גריגורייבנה

. ובשנה הבאה נולדה ניאונילה,  ה� התחתנו1928 $ב. אבא לאיזה שהוא ערב שבו הייתה אמא
הייתה מרוצה בהתחלה מבחירתה של אמא סבתא לא . 1937אבל רק בשנת , בקייב נולדתי ג� אני

  . מקצי�$ ועוד פחות מכ� ,  בחייל–

, עליזה, היא הייתה בחורה פעלתנית.  אבא היה מאוד קנאי לאמא:רניחובסקאיה'ניאונילה צ
לא היה יכול , למרות שהיה יפה מאוד וכל הנשי� הסתכלו רק עליו, ואבא. אהבה לשיר ולרקוד

 לא .לא התחתנה שובאבל היא , 37היא הייתה בת , תאלמנהכשאמא ה. להסיר את עיניו ממנה
  .היה יכול להיות עבורה תחלי� לאבא

 ?אי  הוא אהב להעביר את זמנו הפנוי -

אי� . רקד, שיחק, הוא טייל איתנו באופניי�, כשאבא היה פנוי: רניאחובסקאיה'ניאונילה צ
כל בזמ� עברנו , לנו מעט זמ�היה . הוא ואמא תמיד חשבו על משהו כדי לשמח אותנו! שהוא רקד

אבל . כיוו� שאבא הועבר שוב למקו� אחר, לא הצלחנו להסתדר במקו� כלשהו, ממקו� למקו�
  .חבב ספורט, הוא אהב תיאטרו�. הוא תמיד העביר אותו ע� המשפחה, א� היגע זמ� פנוי

 ?ואי  התחילה עבורכ� המלחמה -

אבל אבא לא . נו לנסוע מריגה לסבתא בקייב נאספ1941 ביוני 15 $ב: רניאחובסקאיה'ניאונילה צ
נשות וילדי .  לתמרוני�– ביוני יצאה האוגדה שלו לגבול 17 $ ב. ציווה לדחות את היציאה, החליט

.  ביוני היינו בבית22 $ ב.שהייתה בהריו�, אלינו עברה אז אשת השליש שלו. לבדהקציני� נשארו 
ופתאו� באה החצרנית הלטבית .  שמענו רדיוכי אנחנו לא, אמא הקריאה לנו בקול רומ� כלשהו

מוטב : "היא השיבה. שאלנו למה, אנחנו הופתענו". לא יהיו, אגרו מי�: "ובקול גס למדי אמרה
ליד המטה עמדו . היה צהריי�. אז חשבנו פתאו� ורצנו לבניי� המטה". המלחמה החלה. שתדעו

שעליה� הושלכו סגיני� של , ילהכמה נשי� היו בכותנות ל. בתור משאיות ובה� נשי� וילדי�
. ופתאו� יללה אזעקת האוויר הראשונה. כול� היו מזועזעי�. לא צרח, א� אחד לא בכה. חיילי�

אנו ע� החברות רצנו לבית ההארחה . מעניי� שבזמ� ההוא היו בריגה סיורי� של ליובוב אורלוב
אבל , שו� של המלחמהמה עושה כוכבת הקולנוע ביו� הרא, להסתכל, שבו היא שהתה" רומא"

  . האזעקות נשמעו אחת אחרי השנייה ונאלצנו לשוב הביתה
. לא� ללכת, לא ידענו מה עלינו לעשות.    אחרי תחילת המלחמה לא קיבלנו מאבא שו� ידיעות

באותו זמ� כבר לא . מפקד האוגדה הקוד� שלח חיילי� לקחת את הריהוט שלו: עזר לנו המקרה
נפלנו על קרו� הנוסעי� היחיד של הדרג .  אבל ה� לקחו אותנו אית�,היה מה לדבר על הריהוט

לא אנחנו ולא אבא לא ידענו .  הגרמני� כבר היו בעיר27 $וב,  ביוני25 $ הוא יצא מריגה ב. האחרו�
�. לבסו� דאגתי פגה: "בו כתב,  ביולי קיבלנו ממנו מכתב17 $רק ב. זה על זה במש� זמ� ארו

אני יודע שבמעבר . י שוב ושוב על כל מה שעברת� בימי� האחרוני�חשבת, ביודעי את התנאי�
אבל באוגוסט בא השליש ". אבל טוב מאוד שלבסו� הסתדרת� איכשהו. שלכ� עברת� לא מעט

לא היינו שמחי� , כמוב�, ש�. אנחנו היינו כבר בפינוי בעיר סמיינוב. הביא את כל התעודות, שלו
בהתחלה ישנו . נשי� שהיה צרי� ליישב� באיזה שהוא מקו�היו שני טורי� ענקי� של א. במיוחד

אנשי� אלה החלו , אבל כאשר אבא נעשה מנהיג צבא ידוע. אחר כ� מצאנו פינה, זה ליד זה בשדה
סחבנו במזחלות . החיי� בפינוי היו קשי�. ע� הזמנות להתארח, לכתוב לנו מכתבי� מלאי אהבה

כאשר החלו להביא העירה . פוחי אדמה וכרובוהחלפנו אות� בת, את החפצי� שלנו לכפרי�
  . בדצמבר עברנו למוסקבה22 $אבל ב. הלכה אמא לעבוד בבית חולי�, פצועי�
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�  ? ומתי בפע� הראשונה אחרי פרידה כה ארוכה התראית� ע� אבא

. אבא פיקד אז על ארמייה. ' ליד וורונז1942אמא התראתה איתו כבר בקי  : רניאחבסקי'אולג צ
אבל אנחנו ראינו אותו כאשר הוא . ה לנסוע אליו ולמעשה הייתה איתו באופ� קבועאמא התחיל

 של אמא  אחותה. במזנו�שנמצאוהצלחות אני זוכר שאצל כולנו בבוקר רעדו . בא למוסקבה
רצתי אליו ישר , כשהוא נכנס. ישנתי ביו�, הייתי קט�. והנה בא אבא. אמרה שיהיו אורחי�

בלילה הל� אבא אל ראש . אחר כ� קרא לו סטאלי�... א תאמ�זו הייתה שמחה של. מהמיטה
הנה . מסטאלי� חזר אבא מעודד. חיכינו לשובו, אבל אנחנו לא ישנו. ה שלו'הפיקוד העליו� לדאצ

�אבא אפילו סיפר שסטאלי� ניגש אליו וכפתר . הוא יכול להיות נחמד לאנשי�, חשב שכאשר צרי
אבל אות כזה ! זה לא היה יכול להיות? פתור פרו� בסגי�מדוע היה אצל אבא כ. לו כפתור בסגי�

במוסקבה שהה אבא בס� הכול מספר ימי� ובמהרה . של תשומת לב נת� המפקד העליו� לאבא
  .יצא לחזית

. קיבל את עיטור סובורוב. הוא היה בבית לזמ� מאוד לא ארו�, כ�: רניאחובסאיה'ניאונילה צ
, כול� הפנו את מבט�, הלכנו ע� אבא לתיאטרו� אמנותי. אז איש עיטורי� כאלה עדיי� לא ראה

אבל אבא לא הצליח ללכת , אחר כ� הזמנו כרטיסי� לתיאטרו� הקט�. הסתכלו על אבא, חייכו
בהפסקה קרא לנו המנהל . אחר כ� הלכתי להופעה ע� חברה.  הוא היה צרי� פתאו� לעזוב–לש� 

הייתי צריכה להסביר שאני בתו של . מדוע אנחנו יושבות במקומות האלו, ושאל בחומרה
  .ושאבא לא היה יכול לבוא, רניאחובסקי'צ

 1945 ביחד פגשנו את שנת – בפע� האחרונה ראינו אותו בחור� .אחרי זה טסנו לאבא לחזית  
אותו . בסמולנסק הצטרפו אלינו מלווי� ששמרו עלינו. אני זוכרת אי� נסענו במכונית. החדשה

לא מזג , החור� היה רטוב. זה היה בפרוסיה המזרחית. כמו בערפילי�ראש השנה נשאר בזיכרו� 
ג� אבא לא היה כה עליז כמו בביקורנו . כמעט לא הלכנו, ישבנו בבית. אוויר של ראש השנה

הוא נת� . אז הוא היה במצב רוח מעולה אחרי הצלחת מבצע ביילורוסיה ושחרור ליטא. הראשו�
 להקת 3 $ בעצ� הייתה לחזית הביילורוסית ה, נו לקונצרטאפילו לקח אות, לנו הרבה תשומת לב
  .היא הייתה מהוללת בכל החזיתות. שירה ומחול נפלאה

אפילו , כולנו שתינו גביע שמפאניה,   אבל בביקור האחרו� חגגנו את בוא השנה החדשה בצניעות
היה נראה . כזמרו, הוא היה טרוד יותר. אפילו לא הרשה לעצמו יי�, למרות שלא שתה בכלל, אבא

ואז הסתיימה חופשת בית הספר והיה צרי� לשוב , באנו לשבועיי�. מיד שהוא מתוח מאוד
ואנו חיינו ע� מריה , היא באה הביתה לשבוע פע� בחודשיי�. אמא נשארה ע� אבא. הביתה

  .חלק ממשפחתנו,למעשה,הייתה  האישה שעזרה במשק הבית ו–פרמנובנה 
רסיס פגז חדר את . הדר� הופגזה. הוא נסע בקו הקדמי.  פצעי מוות   כעבור חודש וחצי נפצע אבא

. אמא הייתה אז ע� אבא. הוא מת בדר� לבית החולי�. הרכב ואת המושב ונכנס ישר לליבו
  .  שערה הלבי� בי� לילה–כשראינו אותה בלווייה לא הכרנו אותה ברגע הראשו� 

�  ? אי  נודע לכ� על מות אבא

התפרק , פתאו� הוא פקע. בית שלנו עמד אגרטל קריסטל גדול על רגל עבהב: רניאחובסקי'אולג צ
  ".יקרה אסו� גדול: "מריה פרמונובה אמרה. כאילו חתכו אותו, לשני חלקי�

אני .  בשש בבוקר נכנסה מריה פרמונובה לחדרי וכיבתה את הרדיו:רניאחובסקאיה'ניאונילה צ
אבל היא רק הרגיעה , התחלתי לשאול. שהוראיתי שהיא בוכה והבנתי שקרה מ, התעוררתי מיד

אני . בדיוק חיכינו אז שתחזור מהחזית. המחשבה הראשונה שלי הייתה שקרה אסו� לאמא. אותי
ליוו אותנו מטוסי קרב עד , כשאנו טסנו אל אבא. היא הייתה צריכה לטוס באווירו�: נבהלתי

י שקרה משהו לאווירו� שבו ובהתחלה חשבת. כיוו� שיכולנו ליפול תחת הפגזה, מקו� מסוי�
לא עלה ". נומי, הכול בסדר, לא$ לא: "אבל מריה פרמונובה אמרה, התחלתי לשאול. טסה אמא

, הסגי�,  כדור עבר דר� מעיל הגש�–קרו לו בעבר מצבי� שוני� . בדעתי שקרה משהו לאבא
  . אבל הוא אפילו לא נפצע א� פע�–הכומתה 

  : הוא אמר.  אצלנו נציג ההנהלה המדינית הראשית וראיתי שיושב  אחר כ� יצאתי מהחדר
אז התברר שאבא ? למה? אי�". את� תטוסו לווילנה. בזמ� כזה יחכה לכ� מטוס. התאוששי"

שהיה אז , אחרי הנחיתה שהינו בלשכתו של סוסלוב. ושסטאלי� ציווה לקבור אותו בליטא, נהרג
. סוסלוב נכנס והרגיע אותי. תי להירד�בלילה לא יכול. נציג הוועדה המרכזית בליטא הסובייטית

אני מבינה שבפרידה הייתה . לש� הגיעה הרכבת ע� הארו�, ביו� המחרת הלכנו לתחנת הרכבת
  .במשמר הכבוד בכוהחיילי� . כמעט כל וילנה

, הוא ציווה לא להשתמש בכלי� כבדי�, כשהכוחות של אבא לקחו את וילנה: רניאחובסקי'אולג צ
 הצבא לקח אותה תו� נזקי� מינימאליי� –וילנה כמעט ולא נהרסה . ודומיה�לא פצצות מהאוויר 

כנראה שבגלל זה החליט סטאלי� שאבא צרי� להישאר ע� . כדי לשמור על בירת ליטא, לעיר
  . האומה האחות הליטאית
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,  מסעדות–ממש מרכז העיר .  מקו� הקבורה לא היה מתאי�אבל: רניאחובסקאיה'ניאונילה צ
הוא צרי� . היה ברור מלכתחילה שהקבר אינו אנדרטה. מקו� שוטטות לצעירי�, וחנויות כלב

 וביקשה שאפרו 40 $אמא פנתה לממשלה הליטאית בסו� שנות ה. להיות אפילו בבית קברות צבאי
 אנדרטההקימו קריפטה ענקית ו. ה� דחו את הבקשה בכל מכול. של אבא יועבר למוסקבה

אבל כל זה , אמא רצתה לכתוב לסטאלי�. דבר על להרוס את זהכ� שאפילו לא היה מה ל, מסיבית
קברו אותו מחדש .  צצה האפשרות לקחת את אפרו של אבא לרוסיה1991 $רק ב. היה ללא הועיל

. לנטות הצידה, עכשיו היא החלה להיהרס, את יד הזיכרו� עשו בחופזה. י'בבית העלמי� נובודייביצ
אבל בהתחלה , כתבנו אליה� שהקבר נהרס. רי הזיכרו�הקבר נעשה בהשגחת הוועדה לשימור את

ממשלת .  מוסקבהתהשיבו כי מכתבי נשלח לממשל. אז כתבתי למשרד ההגנה. אפילו לא השיבו
סו� קיבלתי $סו�. מוסקבה השיבה שה� שלחו את המכתב לאותה ועדה לשימור אתרי הזיכרו�

.  יתחילו לנקוט אמצעי�0052ה� אמרו בה שבתחילת הרביע השני של . תשובה מאותה ועדה
�וביו� . מפקד החזית, המנהיג הצבאי ממלחמת המולדת הגדולה,  חלל המערכה:תארי לעצמ

  . נוטה ליפול אנדרטההניצחו� יבואו האנשי� ל

 3.8.2010מתאריך ) ""Пульс Осетии(  236"הדופק של אוֶסטָיה"לאומני -    בעיתון המרשתת הרוסי
מבני עם "על ספרו של מארק ֶּפטרֹוַשנסקי ) Петр Гериев(ֶגרֶייב מצאתי מאמר ביקורת שכתב פטר 

  : בפתח המאמר כותב המחבר. שיצא בראשית אותה שנה) "Из племени Маккавеев"(" המכבים

העור� $ המחבר. האינפורמטיביות שבו, קוד� כול. הספר מעורר לא מעט עניי� בכל המובני�... 
שחיי� וחיו ברוסיה וברית ,  הצטיינות של  יהודי�מביא עובדות ושמות רבי� המספרי� על

נראה שא� יהודי אחד . בעיקר בשנות מלחמת המולדת הגדולה ובתקופה שלאחריה, המועצות
יותר ממאה עמודי� תופס חלק זה . לא נשכח, שצוי� בשנות המלחמה בעיטור או תואר צבאי גבוה

 חלק יה� שלשמות .נשק לניצחו�מספרי� על אלה שהיוו את ה עוד עשרי� עמודי�. של הספר
ומעניי� לקרוא פשוט אפילו את רשימת שמות , ידועי� היטב בארצנו,  מכול�רחוקאבל , מה�

  .התואר ואותות הכבוד, התפקיד, המשפחה
אבל (ֶפלד9י� , רק לתזכורת, הנה. עניי� רב מביא הפרק המוקדש למרגלי� ומרגלי הנגד היהודי�   

 .ד.ב.ק.הפני� נ אחד ממשתפי הפעולה היעילי� ביותר של ביו� – 237)ספרכמו שכתוב ב, לא ֶפל9י�
 את הסגיראבל ג� נכו� שלא ,  הוא יצא למערב1938 בהמש� אפשר לספר שביוני .שלפני המלחמה

  .הרשת
ג� , למרבה הצער, בתוכו. יש בו ג� עוד מידע מעניי� רב.    איכותו של הספר אינה מוגבלת בזה

. ַי.זה נוגע לקביעה שמרשל ברית המועצות ר, בראש וראשונה. י ביותרכזה שהפליא אותמידע 
וכמו כ� המארג� המוביל של התעשייה האטומית , רניאחובסקי'צ. ד. וגנרל הארמייה אימלינובסקי

מחברי המחקר . ערכתי חקירה, כדי לבדוק את נכונות הקביעות הללו. ה� יהודי�,  סַלאבסקי.:.ֶא
שידעו , )2008, ַיא7ַזה, מוסקבה, 6רֶטמוב. ו, נקוב'ל97ֶצ. י7" (ל מלינובסקימרש"הביוגראפי הרציני 
. 238קובעי� קטגורית שאי� בכ� שו� אמת, מלינובסקי למוצא יהודי. ַי.על סיפוחו של ר

בזמ� הסרטת הסרט , 2008סמירנוב סיפר בראיו� טלפוני ע� המחבר שבשנת . ההיסטוריו� הידוע 6
ששודרה בערו  (על גיבורי ברית המועצות " דרכי הזהב"מהסדרה " רניאחובסקי'איב� צ"
מה ששיעשע , הוא יידע את בת הגנרל לגבי קיו� הגרסה בדבר מוצאו היהודי של אביה, ")זֶבזָדה"

הוראו בסרט דיוקנותיה� של , אבל כדי להפרי� סיפור בדיוני זה. לא מעט את ניאולינה איבנובה
שאיבד את הוריו ', איב� דנילובי ,  מלבד זאת. ובשמות הוריה�הורי המצביא ונקבו בשמותיה� 

ובוודאי היה מספר לבת שבילדותו החליפו לו את , זכר אות� היטב וידע את לאומיות�, 13בגיל 
אי הרצינות בטענה . כפי שכותב פטרושנסקי, לו דבר כזה אכ� היה, ש� משפחתו ולאומיותו

 נאמר שהוא נשא את 58בעמוד .  ג� בספר עצמורניאחובסקי היה יהודי מראה את עצמה'שצ
$ 'אנה רבינובי ' כתוב שאחייניתו ז68אבל בעמוד , איסק ,המדבר בעד עצמו ,הש�

.  שאחיו של הגנרל ג� הוא היה איסקיוצא.  איסאקובנה$ רניאחובסקאיה נשאה את ש� האב'צ
  ... יותר מדיהחלטשני אחי� איסק באותה משפחה זה ב

לא ייתכן . אין צורך להסביר את חולשת טיעוניו של גרייב.  אל ספרו של פטרושנסקילא הגעתי עדיין   
ואין להתפלא על אי רצונה לאשר , 2008 - שהשמועה על יהדות אביה הגיעה לאוזני ניאונילה רק ב

עוד יותר תמוה הטיעון שהימצאות . גם אם לא סיפר לה זאת אין בכך שום פליאה, יתר על כך. שמועה זו
 13הצלחתי לאתר את הסרט בן . יהדותם-ם של ההורים או שמותיהם מעידים במידה כלשהי על איתמונת

כולל שתי התמונות האובאליות האמורות להיות תצלומי , הדקות במרשתת ולצפות ברגעיו הראשונים

                                                
 ".למען בריאות העם הרוסי"ו" רוסיה חזקה"סיסמאות העיתון הן . קות בצפון קווקזדרום וצפון אוסטיה הן רפובלי 236
, Александр Михайлович Орлов)(אורלוב ' ֶפלדּבין הוא שמו המקורי של אלכסנדר מיכאילוביץ' לייבה לזרביץ 237

 -ב ב"ערק לארה. ליקניתכולל בספרד הרפוב, היה אחראי לטיהורים רבים. ממנהלי הביון הפנימי הסובייטי, 1895-1973
 . והזהיר את טרוצקי מפני רציחתו הקרובה1938

 . בן לאב קראי ואם אוקראיניתהיהמלינובסקי ' יקובלביץ) ראובן: או, רובים(רודיון , כאמור לעיל 238
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ר אכן תאמו את התיאו, ובמיוחד שפמו הארוך והמטופח של דנילו, הדיוקנים. דיוקניהם של דנילו ומריה
ייתכן שגרייב , מאידך. אך לא נמסרו שם שום פרטים על מקור התמונות או על מקור המשפחה. הידוע

היה ' צודק בטיעונו בדבר מפוקפקותה של השערתו של פטרושבסקי כי שמו המקורי של איבן דנילוביץ
נת המשפחה שלפי טע, אנה בת יצחק מחולון'ניחשתי שאותה אחיינית שבה מדובר היא אותה דודה ז. יצחק

. מה שייתכן בהחלט, לא מדובר בשני אחים אלא בשני אחיינים באותו שם, ולכן, היא בעצם בת אחיינו
אנה נובעת מהעובדה שהוא יושב ראש הפדרציה של יהודי צפון 'שיערתי שהיכרותו של פטרושנסקי עם ז

ושם נולד , של צפון אוסטיהבירתה , שירת בוולאדיקווקאז, אנה'אביה של ז, רניאחובסקי'ויצחק צ, אוסטיה
  :רניאחובסקי בחולון'שלחתי מסר לאירנה צ, כדי לבדוק זאת. בנו ולדימיר

26.4.2011  

 ,�בינתיי, אני ממשי�.  לכ� פסח טובאנחנו מקווי� שהיה. לאירה ולכל המשפחה שלו�   
 יבי� השאר מצאת. רניאחובסקי'ועל משפחת צ, במאמצי� לקבל עוד מידע על איב� דנילובי 

 לפי הקטע. ז על ספר שהוציא מישהו בש� מרק פטרושנסקיאדיקווקאמאמר ביקורת מוול
 קובנהאאנה איס'בש� ז' אחיינית של איב� דנילובי בספר מוזכרת , מהמאמר שאני מצר�

 ?הא� את� יודעי� עוד משהו על זה? אנה שלכ�'הא� זו דודה ז. 'רבינובי $רניאחובסקאיה'צ
  ד� עמיר, שלכ�                                                                                       . דרישת שלו� חמה מעדינה

  :למחרת הגיעה התשובה החיובית, ואכן   

 .בסדר לוברו� הש� אצלנו הכ .הספרמ הקטעעל ותודה רבה על המכתב  !לד� ולעדינה שלו� רב
מארק   אנחנו כולנו מכירי� טוב מאוד את .הכבר חזרנו לשגר ו,לחגי� נסענו לי� המלח

ו  ז– רבינובי $ירניאחובסק'אנה צ'ז .זאיהודי� בעיר ולדיקווקהר של סוכנות "והוא י$ פטרושנסקי
 $ שני� 6לפני  רהטהיא נפ .זאת אומרת דודה של אדיק ואלה , של אבא של אדיק ואלה�חותא

תודה רבה על  .תווא של מארק כדי לקרואספר את האנחנו ננסה למצוא  .סיפרנו לכ� עליה אנחנו
ע� הסבר , ב"הררניאחובסקי בא'צ אלה קיבלה לדואר שלה ג� תמונות של משפחת). ?(תהמציאו
  אירה וכול�       .לכל המשפחה ש ח�"ד .זה ממנה ואשלח לכ� ע� התרגו�את אני אקח . ברוסית

  :סקי עצמולפטרושנ) באנגלית(גם , בדואר האלקטרוני, פניתי באותו יום  

רניאחובסקי 'צ. ד.בשני� האחרונות הגעתי להתעניי� בסיפורו של גנרל אי.   מר פטרושנסקי היקר
ראיתי את כתבת הביקורת של גרייב על ספר� . שלו" הסודיי�"ובילדותו והרקע המשפחתי 

ושהייתה לו , ששמו המקורי היה יצחק, היה יהודי. ד.בו הוא מצטט את טענת� שאי, האחרו�
אני להוט מאוד לדעת פרטי� נוספי� על כ� ומאיי� . 'רבינובי $ רניאחובסקי'אנה צ'ינית בש� זאחי

  אביב $אוניברסיטת תל, ד� עמיר) אמריטוס(' פרופ, של� בכנות.                               קיבלת מידע זה

  לא הצלחתי לקבל תשובה על פנייתי זו,   למרות ששלחתי מסר זה פעמיים

, רניאחובסקי' צאיבן)  דקות26(הקצר י התיעודרניאחובסקי מופיעים בסרט 'ילה ואולג צ  ניאונ
 לפי ַּמברינה. יּו בבימוי 2010של הערוץ הראשון של רוסיה בשנת " גאונים ונבלים" בסדרת שהופק

  :הוא) ru.tv1.www(תקציר תיאור הסרט באתר הערוץ . קרסטושבסקי. א טקסט של

הא� מת כתוצאה , עד היו� לא ידוע. רניאחובסקי' סיפור מותו של גנרל איב� צ–   בבסיס הסרט 
–אבל מדובר בדמות בדיונית . בסרט נבחנת גרסת התקפת מחבלי�. מהתנקשות או ביד המקרה

  . הרוסי דמיטרי ֶצבצובאומהאותו משחק אמ� ה, גנרל דנילוב

  : האתר הוא  סיפור חייו של איבן לפי 

 מגדולי המצביאי� –) 1945 בפברואר 18 – 1907 ביוני 29(רניאחובסקי 'צ'    איב� דנילובי 
 בזאת הכירו ג� –לא היה מי שישווה לו כאסטרטג . פעמיי� גיבור ברית המועצות. הסובייטי�
לולא המקרה , הוא היה יכול להיות המרשל הצעיר ביותר בתולדות הצבא הרוסי. הגרמני�

  . גיאהטר
' וורונז, מינסק, הנהיג את שחרור קורסק. 3 $ רניאחובסקי פיקד על החזית הביילורוסית ה'  צ

מפקד .  את העיר קניגסברג3 $ כיתרו כוחות החזית הביילורוסית ה1945 בפברואר 18 $   ב .ווילנה
! שלואבל להישאר מאחור לא היה בי� הכללי� , החזית היה יכול לחגוג לעצמו אירוע זה במקלט

 בשנות המלחמה הוא התרגל להביט. הוא יצא לקו הקדמי, למרות שהדר� הופגזה על ידי היריב
 רסיס פגז פגע ישר... אבל הפע� הכול קרה אחרת.  ובכל פע� יצא ללא שריטה–במוות בפניו 

  . בליבו
. רשלרניאחובסקי לעלות לדרגת מ' היה צרי� איב� צ– ליו� הצבא הסובייטי – .  תו� חמישה ימי�

�, אבוי! אולי היה זה סימ� רע. והשליש שלו כבר תפר מראש את תגי המרשל לסגינו, הוא ידע על כ
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אי� קרה שערב ההתקפה המכרעת על קניגסברג ... 38רניאחובסקי היה בס� הכול ב� 'צ.  קרהזה
ננסה לעשות ? או אולי רצח מתוכנ�, הא� זה מקרה?  ללא ראש3 $ נותרה החזית הביילורוסית ה

  .סדר בדברי� אלה
כעובד , כמסגר,  כרועהעבד, קיב  נדבות –היה הכול . 12רניאחובסקי נותר יתו� בגיל '  ואניה צ

 סיי� אקסטרנית בית 15שבגיל , ועשה זאת בהצלחה כזו, אחר כ� החליט ללמוד בעצמו. דרכי�
וש� . באודסהרגלי�  חיל הלש נכנס לבית הספר 1924 $מילדותו חל� להיות חייל וב .ספר תיכו�

החזיק ביד ימינו , איב� התאמ� זמ� ארו�, כשכל המחנה היה יש�, בערבי�. היה התלמיד המצטיי�
  !כדי שהיד תהיה יציבה בזמ� הירי  –מגה  ... המתוחה במקו� אקדח

ובעבורה עבר לבית . להיפרד ממנה כבר לא רצה. הוא הכיר את טאסיה, בזמ� החופשה,    במהרה
! הגיע לארטילריה, איש חיל הרגלי�,  אי� הוא $  התלוצצו על איב�. ה בקייבארטילרי הלשהספר 
ולמרות שעל . אלא היה המצטיי� בכיתה, רניאחובסקי לא רק השיג את חברתו' צ,תו� שנה, אבל

במהרה נולדו . איב� הציע לטאסיה נישואי�, התלמידי� נאסר להינשא עד סיו� בית הספר
  . לצעירי� בת ניאונילה וב� אולג

,  נכנס לאקדמיה הצבאית1932 $  ב–ו לפסגות חדשות מרניאחובסקי כבר כיוו� את עצ'  אבל צ
 הוא היה הראשו� בצבא האדו� שהגה בחשיבות שיתו� הפעולה.  אצלו כישרו� המפקדצ שהיכ� 

 בכמה: "נזכרי� כמה מבני הכיתה. ולא רק בהפעלת� כחלקי� נפרדי�, בקרב בי� כל סוגי החילות
ו נמצאלא מפתיע ש". אבל איב� פיצח אות� בשתי דקות, אורטיות אנחנו נאבקנו שעותשאלות תי

שומרי� : אחד מה� כתב מכתב שטנה על המפקד העתידי. רניאחובסקי' בצונאיקכאלה שג� 
  .שהוא מסתיר את מוצאו החברתי

ירת האב וג� שבזמ� מלחמת העול� הראשונה ש, ג� את שורשיו הפולני� –זכרו הכול . ד.ו.ק.   בנ
  ".שיחת הבהרה" שהעניי� הסתכ� רק בהתמזל מזלו,  ובכ�.239בצבא 9ר7סילוב

למרות שלא מלאו לו .  טנקי�גדוד פיקד על –רניאחובסקי לקייב 'חזר צ,    ע� סיו� האקדמיה
 אולי המפקד צרי� –מתוח וערני הוא תמיד . חטיבהתו� שנתיי� הוא כבר מפקד ! עדיי� שלושי�
בסקי רניאחו' בתרגילי� תפסה תמיד החטיבה של צ–וחמי� השיבו לו הדדית  הל!לפעול ראשו�

  .את המקו� הראשו�
 ואפילו שר אריות סנתרניג� יפה בפ,  בספרותבאופ� מבריק התמצא –   הוא מצא זמ� לכול 

מהמוסיקה לא נפרד . מסובכות ע� הבס האגדי של תיאטרו� הבולשוי דורמידונט מיכאילוב
אבל יותר .  להקת שירה וריקוד3 $ המלחמה הקי� לחזית הביילורוסית האפילו בזמ�. מעול�

  .מהכול בעול� הוא הוקיר את ילדיו
 22 $ב. רניאחובסקי כמפקד אוגדת טנקי� שמוקמה ליד שַיאולַיאי'קולונל צהתמנה  1941מר      ב

. לסגת: הפקודה...  התקפות ביו�10$12 גהפסרניאחובסקי 'האוגדה של צ. ביוני פרצה המלחמה
נכנס לקרב ע� כוחות האויב , הוא הפר את הפקודה! אבל הוא לא רגיל להיכנע כל כ� בקלות

חצה כבר תו� יומיי� , מכל הכול!  והד� אות� בכמה קילומטרי�–החזקי� בהרבה 
ההיטלראי� !  והכה את האויב על אדמתו שלו240את הגבול לפרוסיה המזרחיתרניאחובסקי 'צ

  .נבוכי�
 עיטור הדגל –רניאחובסקי את אות הכבוד הקרבי הראשו� שלו ' היוזמה מקבל צעל הפגנת     

, רניאחובסקי נהיה'צ!  מקרה יוצא מגדר הרגיל–בהמש� הוא מתכבד בעוד שלושה . האדו�
 עיטורי, אביר שני עיטורי לני�. המעוטר ביותר בדרגתו בצבא האדו� בשנות המלחמה, כנראה

 כזו של אותות כבוד שפעה. פעמיי� גיבור ברית המועצות... נהסובורוב וקוטוזוב מהדרגה הראשו
  !רניאחובסקי'לא השיג א� אחד עד צ

. 'את וורונז, במכה שאורגנה באופ� מבריק, רניאחובסקי' שחררו כוחותיו של צ1943  בינואר  
  ! יותר מאשר בסטלינגרד– אל� חיילי� גרמני� 75ונלקחו בשבי ,  אוגדות אויב26חוסלו 

 קי ע� הש, רניאחובסקי בהצלחה כזו'התקד� צ, החלו את המתקפה לקראת השלב השניב     
  . מרכזילזה התקדמות נעשה כיוו� 
" קפיצת הדנייפר"אחר כ� נכנסה , רניאחובסקי לגדת הדנייפר' כוחותיו של ציצאו 1943   בסתיו 

 60יאחובסקי רנ'תו� יומיי� בס� הכול התקד� צבאו של צ: שלו לכל ספרי הלימוד הצבאיי�
  ! קילומטר לעומק החזית וטיהר את הדר� לקייב

 את הפיקוד על החזית הביילורוסית השלישית 37 $רניאחובסקי ב� ה' קיבל גנרל צ1944  באפריל 
מספיק לומר שעל החזית הביילורוסית הראשונה .  זו הייתה ההכרה הגבוהה ביותר בכישרונו–

, והיה היחיד, רניאחובסקי היה הצעיר ביותר ביניה�'צ. י רוקוסובסק–ועל  השנייה , וקוב'פיקד ז
  ! שנתיי�ארכה רקחייל $שדרכו מקולונל לגנרל

                                                
 נחשב למצביא הרוסי АлексеMй АлексеMевич БрусиMлов(, 1853-1926 (ברוסילוב' גנרל אלכסיי אלכסייביץ 239

 וקרויה על שמו היא ממבשרות הלוחמה 1916והמתקפה שניהל במרץ , ח ביותר בתחילת מלחמת העולם הראשונההמצלי
 1920 -ב. אך פוטר באוגוסט אותה שנה,  מונה כמפקד הצבא בממשלת קרנסקי1917בפברואר . 20 -המודרנית של המאה ה

  ".  הוכשר"ולכן , הצטרף לצבא האדום
  .ונראית לי שגויה, אינה זכורה לי משום מקור אחר, יע בהתקפת נגד זו לאדמת גרמניהרניאחובסקי הג'שצ, טענה זו 240
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,  ג� את מינסק–תו� שבוע , רניאחובסקי את ויטבסק' שחררו כוחותיו של צ1944 ביוני 26 $  ב
פגיז לא להשרניאחובסקי 'בזמ� ההסתערות על וילנה ציווה צ.  את וילנה–ותו� עוד עשרה ימי� 

כוחות החזית שלו .  וכ� הציל מהרס את הארכיטקטורה הייחודית שלה–את העיר מכלי� כבדי� 
  .התקדמו מערבה במהירות שלא תיאמ�
 ... פגז תועה–וש� . רניאחובסקי לסקור את עמדות הקרב'   ערב המתקפה על קניגסברג יצא צ

  ?תועהזה פגז אבל האומנ� היה 
 הפגז ע� בדיוק מהצד, ימרי� להשתמש במומחיות בליסטיתהמתי, לדעת כמה היסטוריוני�  

הגרסה האחרונה נראית ? או רצח מתוכנ�, סטייה מצד האויב,  מקריות–אי� זה יכול להיות ! שלנו
  . סמכות רבה מדי,  קריירה מזהירה מדי$אלא שבגנרל קינאו רבי� , דמיונית

 :כא� חשוב משהו אחר?  אותומי הרג או –רניאחובסקי 'מה הרג את צ, אבל הא� זה כבר חשוב   
 מספיק מספר, כדי להערי� את חלקו בניצחו�. האבידה הראתה את עצמה כלא ניתנת למילוי

 בפתרונות הטקטיי� ,יתר על כ�!  פע� לניצחונותיו34בשנות המלחמה הצדיעה מוסקבה : אחד
  ...שעבד עליה� לפני יותר מחצי מאה משתמשי� בפעולות הצבאיות עד היו� הזה

 לא אצל שריפוב ולא בראיונות המצוטטים לא נזכר -במיוחד אותי ד סיקרן .ב.ק.   הקטע בדבר חקירת הנ
או ? שהוא ההקטנה הפולנית לשם יאן, האם הסיק את זה הכותב מהכינוי יאסיק. שמוצא המשפחה מפולין
ה נפוץ ברוסיה לא הי, רניאחובסקי'שבניגוד לשם צ, שמצלצל פולני וכנראה, אולי מהשם צשקובסקי

  ? למוצא היהודי" לשון נקייה" או אולי זו?  241ובאוקראינה

ופניתי אליו , כותב הטקסט של הסרט, מצאתי במרשתת את כתובתו של אלכסנדר קרסטושבסקי
  ):באנגלית(

10.4.2011  

  .מר קרסטושבסקי היקר
קראתי את . ירניאחובסק'צ' לאחרונה נעשיתי מעוניי� מאוד בסיפורו של גנרל איב� דנילובי 

וכמו כ� את המסמכי� הרלבנטיי� ששוחררו , שריפוב. א.שכתב אודותיו א" הנובלה הביוגראפית"
כשחיפשתי חומר נוס� על ילדותו ורקעו .  על ידי המוזיאו� המרכזי של משרד ההגנה2005 $ב

 1פגשתי בתקציר של הסרט הקצר עליו שהוראה אשתקד בערו  , המשפחתי המעורפלי� למדי
בתקציר זה מצאתי את הסיפור הבא על החקירה . שכתיבת הטקסט שלו מיוחסת ל�, יהרוס

  : רניאחובסקי'אודות הרקע של צ
אחד מה� כתב מכתב שטנה על המפקד . רניאחובסקי'לא מפתיע שנמצאו ג� כאלה שקינאו בצ   "

  .שומרי� שהוא מסתיר את מוצאו החברתי: העתידי
וג� שבזמ� מלחמת העול� הראשונה שירת האב , ורשיו הפולני�ג� את ש –זכרו הכול . ד.ו.ק.   בנ

  ".שיחת הבהרה"התמזל מזלו שהעניי� הסתכ� רק ב, ובכ�. בצבא 9ר7סילוב
ושריפוב מספר אותו , לא מצאתי אותו במסמכי� שפורסמו.   אני תמה מאי� נלקח סיפור זה

אני מסוקר� מאוד בעניי� ). ורלמרות שג� אינני יודע מאי� שאב הוא את הסיפ(באופ� קצת שונה 
  ?  הא� תוכל לספר לי משהו על כ�–זה 

  אביב$ברסיטת תלאוני, ד� עמיר) אמריטוס(' פרופ, של� בכנות

  :תשובתו של קרסטושבסקי הגיעה באותו ערב   

  .מר עמיר היקר
�רניאחובסקי מעניי� לא רק 'אני מאושר שאד� גדול כצ. זהו עונג גדול עבורי לקבל את מכתב

בזמ� הכנת . רניאחובסקי הוא די סותר'המידע אודות צ? מה אוכל לומר... אשר לשאלת�. ותיא
. ה� סיפרו לי הרבה עובדות מעניינות מחיי אביה�. התוכנית התקשרתי באופ� פעיל ע� בנו ובתו

�באמת אינני זוכר פרטי� מכיוו� שהטקסט . כנראה שמה� למדתי ג� את המידע שעניי� אות
  .תר משנהנכתב לפני יו

חיי אנשי "רניאחובסקי מסדרת הספרי� הסובייטית ' אני יכול ג� להמלי  בפני� על ספר אודות צ
כולל לגבי ילדותו ונעוריו , אבל הוא מכיל ג� פרטי� רבי�, בספר זה הרבה אידיאולוגיה". מעלה
ושב אני ח. במרשתת יש הרבה מידע מגוו� על מפקד יוצא מגדר הרגיל זה. רניאחובסקי'של צ

  !שכדאי ל� לנסות לפנות למקורות הראשוניי�
  אלכסנדר קרסט ושבסקי,    במיטב הברכות

  

                                                
הם הכלכלן אישים ידועים בשם זה ). Cieszkowski(בא מהשם הפולני סישקובסקי , או צישקובסקי, השם צשקובסקי 241

-1944(, אלי צשקובסקישחמט לשעבר ויטבואלוף ברית המועצות ) 1814-1894(הפילוסוף הפולני אוגוסט סישקובסקי 

, השחקנית גלינה אנטונובה צשקובסקאיה. משפחת אצילים פולנית מחבל ווהלין, שנולד בסיביר למשפחת סישקובסקי, )2012
לאחר שהואשמה , 30 -קרבן טיהורי שנות סוף ה, כמו בעלה, הייתה, יגורוב' אשתו השנייה של המרשל אלכסנדר איליץ

 . פוליןבריגול למען 
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11.4.2011  

  .מר קרסטושבסקי היקר
 אביה החורג של –רניאחובסקי די במקרה 'הגעתי לגנרל צ.   תודה רבה ל� על תשובת� המהירה

מתי על ידי איש צבא הוקס. רניאחובסקי וניסיתי למצוא מידע כלשהו על משפחתה'סבתי היה צ
אבל נדהמתי ג� מהמידע הסותר על ילדותו ורקעו המשפחתי שמצאתי במקורות , גדול זה
כדי שאוכל לקרוא , למדתי אותה בימי הסטודנטיות שלי(למרות שהרוסית שלי די דלה . השוני�

, ) ספרי המתמטיקה ברוסית היו בזמ� ההוא זולי� עשרת מוני� מהספרי� האנגלי�–מתמטיקה 
התחלתי לקרוא את החומר הרלבנטי בר ההשגה , ונאלצתי להתייע  במילו� לעתי� תכופות

כפי שאתה . עדיי� לא הצלחתי לפתור את החידה. בפרסומי� הרוסיי� שיכולתי להשיג במרשתת
אני מצר� ניתוח השוואתי . אפילו במידע המועט ביותר שיש לנו קיימות סתירות רבות מדי, אומר

אני מנחש שנתקלת ברוב הבעיות הללו כשכתבת את .  ופרטי� לא ברורי�של סתירות שכאלה
הא� ראית אלו שה� מסמכי� מקוריי� . אהיה אסיר תודה מאוד לדעת על שיקולי� אז. התסריט
 אני משוכנע שאתה זוכר עדיי� אלו שה� –אערי� מאוד כל פיסת מידע שתוכל לתרו� ? אחרי�

זהו זמ� קצר , עדיי�(� שחל� מאז עסקת בפרוייקט זה למרות הזמ, סיפורי� ופרטי� מענייני�
הא� תוכל לשלוח לי את התסריט המלא ). יחסית כשאנו מנסי� למצוא מה קרה לפני מאה שנה

  ?אלו שה� רשימות שהכנת כשעבדת עליו? של הסרט
וברצוני , אני מגורה מאוד על ידי הסיפור,   למרות שאני מתמטיקאי ואינני היסטוריו� או סופר

  . הוא בוודאי ראוי לכ�–רניאחובסקי וסיפור חייו ידועי� ג� בישראל 'צ. ד.לעשות את שמו של אי
  אביב$ אוניברסיטת תל, בית הספר למתמטיקה, ד� עמיר. פרופ, של� בכנות

12.4.11  

  .מר עמיר היקר
�אלו ה� הנוסח . אני שולח את אות� החומרי� שיכולתי למצוא אצלי, כדי לעזור ל� בעבודת

רניאחובסקי 'עלי להזהיר� שסצנות השיחה בי� צ. והנוסח הסופי של התסריט) טיוטה(שו� הרא
רישו� שלה , ג� א� אכ� התקיימה שיחה כזו. וסטאלי� וג� של סטאלי� ובריה ה� פרי דמיוני

. )הראיון עם רוקוסובסקאיה(רניאחובסקי 'אני שולח ל� ג� איזשהו חומר על צ.  כמוב� אינו קיי�
בצירו� שאלותי שיעזרו ל� להתמצא ,  פענוח של הראיו� שלי ע� בנו ובתו–ב ביותר והדבר החשו
אני מקווה שהוא , אבל כיוו� שאתה עוסק בלימוד הבעיה הזו, המידע הוא די חסוי. בתשובותיה�

  .יעזור ל� ככל האפשר
  אלכסנדר , ע� מיטב הברכות

קשורות לילדותו ולרקעו , ה ואולגניאוניל,    שתיים מעשרים השאלות שהפנה קרסושבסקי לבנים
  : והן, המשפחתי

הא� סיפר אלו מקווי המשפחה ? הא� כאב לו  לחיות את אבידתו? הא� סיפר לכ� על הוריו *  
  ?שלו נמסרו לו

? ללא הנהגה, למעשה, כשהצבא נשאר, 30 $ מה הוא הרגיש בזמ� הדיכוי הגדול של סו� שנות ה ** 
 ?"חרב דמוקלס"הא� התנופפה מעליו 

, הדברים די מבולבלים. הרי הקטעים הרלבנטיים בתמליל דברי הבת בראיון שנמשך למעלה משעה
, "הנה", "נו"השמטת מילות כמו ,  ארגון משפטים–ועשיתי בהם עיבוד קל ,  שנותיה81כנראה בגלל 

  :וכדומה" כלומר"

שרה כאשר הוריו מתו הוא היה ב� שתי� ע. היו לו ילדות ונעורי� קשי�, אתה יודע ... )7$8דקות(
אינני יודעת  . האב היה בהתחלה מחלי� פסי רכבת ואחר כ� אקונו� אצל אדו� נוביצקי. מטיפוס

האב היה , אתה יודע... האח הבכור מיכאיל.. .האחיות מספרות, הא� זה נמצא כבר בעיתונות
, והנה.  די כההאלא ערמונית, מריה ליודוביגובנה לא הייתה ברונטית, אתה ראית, והאמא, בלונדי

כל . יפה, ומיכאיל היה ג� הוא בלונדי, האחות הבכירה בלונדית, אבא היה ערמוני $ כל הילדי� 
ש� , כ�. היה איש צבא והיה בבריגאדת קוטובסקי) מיכאיל(הוא ... הצילומי� שלנו נשארו בריגה

  .באופ� טראגי... 1930 $ הוא נהרג עוד בשנות ה, קרתה טרגדיה
את אחותו הצעירה ביותר אחרי ש, לבדו לגמרי, אתה יודע,  בגיל שתי� עשרה   אבל אבא נשאר

אלכסנדר ... הייתה עוד אחות הכי צעירה... אחר כ� אלכסנדר ש�, לקחה האחות הבכירה ילנה
התחת� אחר כ� ע� האחות ) צישקובסקי הב�(והוא , היו כאלה צישקובסקי, היה אצל חברי�

, אחר כ�. כעוזר רועה, עבד, בדר� כלל, אבל אבא. ה המשפחהש� היית... הצעירה ביותר של אבא
 שהוא $הוא סיפר לי כאשר למד באקדמיה ,  אני זוכרת$הוא מתי שהוא ... כמעט שנה, אתה יודע

  .  חי כנער עזוב כמעט שנה
כדי , 1907אבל למעשה הוא יליד , 1906באופ� רשמי הוא יליד . ואחר כ� הוסי� לעצמו שנה... 

שלוש עשרה או ארבע , ב� כמה שהיה כבר. עבודת עוזר, כדי שייקחו אותו לעבודה. ..ליפול ב
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הוא , שלחו אותו אחר כ� לנובורוסיסק... ארגו� הקומסומול, וש� כבר שלחו. לקחו אותו, עשרה
אי� , אביו, האח הבכור איש צבא, הנה.... החלו� להיות איש צבא... אחר כ�. עבד ש� במפעל

. זה היה החלו� שלו. מתי שהוא במלחמת העול� הראשונה, ברוסילובשהוא נלח� ש� אצל 
היה משהו כזה . 1944 $הוא נהרג ליד מינסק ב. היה ג� הוא איש צבא, האח הצעיר, אלכסנדר

,  ואחר כ�, לבית הספר לחיל הרגלי� באודסה, לפי בקשתו, תחילה שלחו אותו... באותה התחלה
הוא עבר את כל סוגי , בכלל...  לזה של הארטילריההעבירו אותו, שוב לפי בקשתו של אבא

  ...ואחר כ� את אקדמיית השריו�, החילות

כיוו� שהוא סיי� את האקדמיה , המעמד שהגיע אליו לפני המלחמה ג� הוא מדהי�...  )11$12דקות(
, למרות שהיה רגע כזה שבו הוא עזב ואמר, הכול בהצטיינות במידה אחידה, בהצטיינות
אמר שאני . שאני לא אש� בשו� דבר, אמר, ...אני ארי� את המסמכי� המעידי�א� , שטאסיה

. עזרו.  הנה...נוראה הייתה התקופה. בכלל הייתה אז תקופה כזו, נו. אז לא אשוב, וא� לא, אשוב
והוא . הגנו עליו איכשהו, ובכלל, ה� נסעו למוסקבה. נה אולאנובה'ומריה איליצ. בני כפרו עזרו

 1936 $אתה יודע שב. אי� שהוא מהר מאוד, התקד�, והתקד�. יה בהצטיינותסיי� את האקדמ
  .   הוא כבר מפקד אוגדה1940 $ וב,  הוא סיי� את האקדמיה1937או 

למרות שהוא , והמוצא הלאומי הפולני. היו מלשיני�.  בגלל זה היו עליו מלשיני�... )16$20דקות(
הנה הספר האגדי הזה על , מאודאני שמחה .  העלי� את המוצא החברתי.אוקראיני

. שו� דבר לא הוסתר. שנכתבה על ידיו) ?(האוטוביוגראפיה ,  אני סיפרתי עליו$רניאחובסקי 'צ
, אינני יודעת, בי� השאר, אבל. אבל היה מנהל משק בחווה של אדו� נוביצקי, אביו לא היה פועל

כאשר , 1919 או 1918 $  ב.יהעל דברי� אחרי� שהוא ה, לדעתי, בספר הזה ש� כתוב... אי� בזה
אדו� נוביצקי  , כלומר. היו ש� ירוקי� ואחרי�... היו באוקראינה המוני כנופיות מכל המיני�

סבא דניל , זאת אומרת... והסוסי� שלו. המאבק עבר לכנופיות. הגיע השלטו� הסובייטי. נמלט
שהוא יחזיר את כל ה� דרשו , וכשהגיעו אות� בנדיטי�, חילק אות� לכפריי�' ניקולייבי 
לא היה מוכ� לקחת את הסוסי� אצל הכפריי� וה� , כמוב�, הוא. לבנדיטי� האלה, הסוסי�

זה היה הכפר . ר  לכפר וצעק... הוא היה עוד קט�, ואבא... אותו ואת סבתא, הובילו אותו לירי
עדיי� , יי�ואבא קרא לכפר... הייתי ש�. ה� ג� קבורי� ש�. שני קילומטר מתחנת הרכבת, ורבובו

על הבנדיטי� האלה וה� , כל אחד ע� מה שהיה לו,  ה� כול� באו... 11 ב� $ילד קט� הוא היה 
זמ� קצר אחרי זאת מתו  אבל. למרות שה� הובילו אות� לירי, לא עשו לה� שו� דבר, הסתלקו

 זה מה. וקשה מאוד) ?(נו בכלל עוד באמת חיו הרבה. ממש תו� שבוע, ההורי� ממגפת הטיפוס
... כמו אל.. סיפרתי שהיחס אליו לא היה בשו� אופ� בשו� אופ�?, למה זכרתי את זה... שהיה
, דר� אגב, הנה. ואי� זה התייחס ג� להוריו, מוצאו החברתי, כלומר... הנה לגבי היחס שלו... אדו�

 סובייטי של$היה מטס כלל, 1967 $ לדעתי ב, זה באומ�... הסתכל כא� בצילו�, הנה, בי� השאר
אתה היית בעצ� ? כ�.  אתה עדיי� לא היית1967 $ ב... רניאחובסקי'משמרות הפיונירי� על ש� צ

כא� אני ע� כל בני ,  והנה.ואני עשיתי בשבילנו באומ�, )לאח אולג, ראהכנ, הכוונה(בתפקיד 
 הוא היה עדיי� חי .' טרופי� ניקולייבי $  הנה זהו אחיו מלידה של סבא, מקרוב. משפחתו של אבא

לצערנו , ביותר ט7ְסָיההאחות הצעירה ... )מראה תמונה(. וזו אשתו ע� אחיותיו של אבא, 1967 $ב
  .צעירה יחסית,  היא מתה צעירה.כבר מתה עכשיו
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    פורח הדמיוןרניאחובסקי'מותו של צנסיבות גם סביב . 29

, רניאחובסקי החלו להלך מיד עם היוודע דבר מותו'שמועות שונות על נסיבות מותו של צ,   כנזכר לעיל
בהוראה  , טענה שמותו נגרם על ידי מוקש שהוטמן על ידי אנשים מפיקודיו, שאימץ סאלו ברון, אחת מהן

. ח בידיעתו של סטאלין הוצגה גם בסרטו של קרסטושבסקירניאחובסקי נרצ'האפשרות שצ, ואכן. מגבוה
סצנת שיחה בין סטאלין ובריה שמובאת בסרט שעליה מעיד קרסטושבסקי שהיא פרי דמיונו זוהי אותה 

והרי הקטע המתאים ". רישום שלה כמובן אינו קיים, גם לו אכן התקיימה שיחה כזו"ועליה הוא מעיר ש
  : בתסריט

  )4גירסה (אפיזודת מעבר 
  .1945 בפברואר 18, קניגסברג: כותרת

אבל למי זה היה ? שזה היה הרג מתוכנן, גם, ייתכן.    באותו יום גורלי חסרו לו אותן שניות מצילות חיים
  ? הייתכן שהתפתחות האירועים הייתה בצורה כזו? נחוץ

  .1945ינואר , ה של סטאלין'הדאצ: כותרת
ורק , חפזי מבלי לה את מקטרתוסטאלין עישן. אין טעם להאיץ בבוסשמניסיונו  ידע הוא. כה בסבלנותי ח242היברי. .. :אויויד

  :אחר כך דיבר

 שהוא לא לגמרי  משוכנעאבל אתה... רניאחובסקי דרגת מרשל'בחרתי להעניק לצ, לברנטי -
  ?נאמ� לנו

 ...אבל ישנ� מסמכי�,  הוא הוכיח את עצמו כלוח� מהשורה הראשונה$ -
   . תיק ניירות פתוחמונחש� היה , רה על השולח�הו ,י מובחנתבתנועה כמעט בלת, בריה

  ...בעיינו במסמכי�,י�ציי� סטאל... רניאחובסקי זכה לפופולאריות גדולה בצבא' צא� כי -

 כאילו, ואחר כ� המשי�, חי� מעט בשפמו השופע, הקשיב לואבל סטאלי� . יה בשקטיאמר בר ...גדולה מדי -
 .אינו פונה לאיש

 .י� אלוור בימי� לא פשוטהוא זקוק לגיב. תופסהע� אינו . ות שוואמרחפות שמוע $ -

 .השיב ברייה בנחת! חבר סטאלי�, ליהנח את זה  .... $ -

  :רניאחובסקי'מהסטנוגראמה של ניאונילה צ
 מה  ...פעתוהוא פחד מהתחזקות הש, סטאלי�את  קצת הסיתברייה התחיל ל: ... )21$22דקות (

 �  .1945 בפברואר 23בתארי� ...  לעשות אותו מרשלכי�היו צרי, מפקדכשצמח כל כ
סטאלי� . אתה מבי�, ....ואחר כ� , סיי� את המלחמה כמרשלהיה מ, לו היה נשאר: )61$69דקות (

כמו . סמכות גדולה יותר מזו שהייתה לו, לא לתת לאלוהי� סמכות כלשהי, היה חשד� מאוד
  ......שהוא נשאר , והצישאלוהי�  כ� , ייתכ�, תבי�. שלא� אחד לא ידוע

לא חלקו על כך שמותו נגרם על ידי , כמו זו שנזכרה בתקציר בסרט של קרסטושבסקי,    גרסאות אחרות
ההסברים לכך התבססו על . אך טענו שאותו פגז לא נורה מהצד הגרמני אלא מהשטח הרוסי, פגז בודד

סיפורים אחרים . ם להינזף על ידוקנאת מפקדים בוגרים ומנוסים יותר שנאלצו להיות תחת פיקודו וג
סקירה על התגלגלות כמה מסיפורים אלו נמצאת במאמר .  פרטית לא מתוכננת מראשטוענים לנקמה

המחבר ).  חדשות ביילורוסיה–ביילורוסיה נובוסטי  (by.naviny באתר 17.2.2010 - שפורסם ב, דלהלן
  .יןהוא סרגיי ְקַרִּפיִב

  רניאחובסקי'גרסאות מותו של גנרל צ

. ד.אי, 3 $את חייו של מפקד החזית הביילורוסית ה" רסיס פגז מקרי" שנה קטע 65   לפני 
  ?איזה מי� מקרה היה זה. רניאחובסקי'צ

 $ רניאחובסקי היה היחיד בפיקוד הסובייטי הגבוה ב'צ'   גיבור שחרור ביילורוסיה איב� דנילובי 
י 'בפיתול סביסלוצ.  נטל חלק בחגיגות לרגל שחרור בירת ביילורוסיה הסובייטית1944 ביולי 16
נכחה כל . נער� מפגש ומצעד פרטיזני�, בשטח ההיפודרו� לשעבר בסו� רחוב הצבא האדו� אז,

והעיתו� , החגיגה שודרה ברדיו והוסרטה בסרט, ההנהלה הביילורוסית בראשות פונומרנקו
  .כתבה גדולה מיוחדתהקדיש לידיעה זו " פראבדה"
  
  
  

                                                
 .סובייטיתה משטרה החשאיתממפקדי ה, )Лаврентий Павлович Берия  ,-18991953(ֶּבְרִָיה ' טי ָפבלֹוביץַלבֶרנ 242

.  בסו� טיהורי� אלועל א� שנטל חלק רק ,לי�אסט של "רי� הגדולי�והטיה"  מדיניותזכור בעיקר כמבצע הראשי של
בידי  הוצא להורגמתפקידו ולי� הודח אלאחר מות סט. ולאחריה מלחמת העול� השנייה שיא כוחו היה בתקופת

 .יורשיו
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נשארה . וקוב להשתת� בחגיגות במינסק'לא שלחה את ז" סטאבקה"   לא נשאל היו� מדוע ה
  .היחיד מהפיקוד הסובייטי הגבוה, באותו יו� במינסק, רניאחובסקי היה'צ: בהיסטוריה העובדה

י� באכפתיות ואנו מתייחס, רניאחובסקי'נזכרת ומוערכת השתתפות זו של איב� צ   בביילורוסיה
  . לידיעות שמתפרסמות על המצביא

  

  
  רניאחובסקי במצעד השחרור של מינסק'צ

  
הגרסה . רניאחובסקי באופ� אבסורדי בפרוסיה המזרחית'   אבל כעבור שבעה חודשי� נהרג צ

 פרחה בימינו בזיכרונותיה� של כמה מהחיילי� –" מרסיס מקרי "$ הרשמית המקובלת
נהרג , רניאחובסקי'צ,  שלנו3 $מפקד החזית הביילורוסית ה: "המשוחררי� בפרטי� מהסוג הבא

  ".הוא לא נשמע להוראות ונפל תחת הפגזה:  במקרה1945בפברואר 

  .   אבל קיימות ג� גרסאות אחרות
. דוקומנטריי� שלי עצמי$ אינ� תוצאת מחקרי� ארכיוניי�–� בהמש�    קטעי הטקסט המובאי

243"ְסֶמרש"אצלנו במינסק אי� מסמכי� של הביו� הנגדי 
שה� $על אלו.  רניאחובסקי'על מות צ  

, אחרי שחקרו מסמכי� בארכיו� הלאומי, אירועי� מלחמתיי� אחרי� אפשר לדו� באופ� אחראי
אבל במקרה הנתו� מוצע מבחר של . בליקה הביילורוסיתשל הרפו. ב.ג.בארכיו� המרכזי של הק

זה , זה מה שקניתי". ד�$נושא$אינבנטאר$מוסד"שבה� אי� הפנייה למסמכי� מסוג , טקסטי�
  ...אבל מה לעשות. מה שאני מוסר

אחר כ� מגיעי� לקרוא . רניאחובסקי'   מתישהו נחשפי� ברוסיה חומרי� של חקירת מותו של צ
" דגל הנעורי�"התחיל בה� המאמר שהובא בכתב העת הביילורוסית . שא זהגלי הסתערות על נו

)(«Знамя юности»גלאסנוסט"האופנתית בתקופת ה,  תחת הכותרת1995 במאי 16 $ מ" ,
  ":היסטוריה ללא מריחות"
  
  
  
  
  

                                                
בזמ�   הכינוי למספר ארגונים של הביון ננגדי בברית המועצות,")!מוות למרגלים "- «!Смерть шпионам»" (סֶמרש "243

   .מלחמת העול�
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  "רניאחובסקי'גרסה חדשה למותו של גנרל צ"

 קילומטר 10$15 $ כ.  והנה מוות אבסורדי–ל� אהבו אותו כו: "...  ביומנוַּפקלָיה כתב 1945 באפריל 
שעבר , רסיס גדול. התפוצ  פגז מקרי, נמצא לעתי� קרובות' איפה שאיב� דנילובי , מחיל החלו 

מסע האבל . הפציעה הייתה אנושה. פגע בחוט השדרה של הגנרל, בי� שני השלישי� שישבו מאחור
ברחוב , כא�. 3 $ ת החזית הביילורוסית האשר זה לא מכבר שוחררה על ידי כוחו, יצא אל וילנה

   ..." 'ג� קברו את איב� דנילובי , המרכזי בכיכר לא גדולה
הצל� התיעודי של כתב העת של , סאבי�'  של מיכאיל איבנובי ההיתולי וכינוי  זה–" פקליה"   

  ליטאי$ הביילורוסיהחוג  "–שלמע� הדיוק נקרא בימי� הה� (החוג הצבאי הביילורוסי 
כמו שאמר על , מיכאיל סאבי� עבר את מלחמת המולדת". פראבדה של הצבא האדו� ".)ק. ס– 

מונח בארו� , רניאחובסקי'צ. ד.עדשת מצלמתו הביאה לדפוס את אי". מצלצול לצלצול", עצמו
את , ובאמת לא היה יכול לדעת, אבל פקליה לא ידע. לפני שהורידו את הגנרל לקברו במרכז וילנה

 .3 $ות שלמותו של המפקד המהולל של החזית הביילורוסית ההנסיבות האמיתי

. רניאחובסקי ביחד ע� שלישיו בליווי משמר במכונית הקלה מקובנה'בבוקר פברואר יצא גנרל צ  
גרמנית מהודרת שהמפקד הוקיר " אדמירל$אופל"רניאחובסקי מכונית 'כל החזית ידעה שלצ

חברתו "היכ� שעבדה , � בית החולי� הצבאיהמפקד נסע בלימוזינה היוקרתית אל מקו. מאוד
, מוסיקה, בירה$היו הרבה בתי: בקובנה בילו היטב. 244קבוצת הרופאי� הצבאיי�ב" הקרבית
למקו� בו הוצב , השחורה את הגנרל ופמלייתו מערבה" אופל"למחרת כבר הסיעה ה. ריקודי�

כמוב� . שנסע אל החזית 34$Tבטנק " פגע"נהג המכונית : נעימות$בדר� אירעה אי. מטה החזית
הגנרל הזוע� קפ  מהמכונית ודרש את . כל החלק הקדמי התקמט: הייתה במצב עלוב" אופל"שה

.  הציג את עצמו הטנקיסט$".מפקד יחידת הסיור של הטנקי� סג� ַסֶבלֶיב. "מפקד הרכב הקרבי
 ובו במקו� של� את האקדח מנרתיקו,  עדיי� שיכור מהלילה,רניאחובסקי' שצי�אשרעדי ראייה מ

ובעקפו את טור הטנקי� נסע ,  אחר כ� התיישב הגנרל בחזרה בלימוזינה המקומטת.ירה בסג�
רניאחובסקי פצעי מוות על ידי 'נפצע צ, כמו שכתב זאת פקליה ביומנו, כעבור כמה דקות. הלאה

על מכוניתו של מפקד החזית . המתרחקת" אדמירל$אופל"אשר התפוצ  ליד ה, רסיס פגז
זה ...  מטר ירה הצוות המיות� של הטנק הנענש400וסית השלישית במרחק של בער� הביילור
  .1945 בפברואר 18 $קרה ב

  "דגל הנעורי�"מיוחד לכתב העת ,                                         6ֶלס ֶוֶטר

,  בבלוג סופר1945 בפברואר 18 מאז אותו פרסו� על האירועי� הטראגיי� של כעבור עשור וחצי   
  :משנה ויקטור 9ַַראֶנ $אלו�, "קומסומולסקאיה פראבדה"שאותו מנהל הפרש� הצבאי של 

  ?רניאחובסקי'אי  נהרג צ

שלח , מאוהב באופ� מטור� בהיסטוריה צבאית, ב� אד�, )קצי� מילואי�( פטר –    מכר ותיק שלי 
 לי יש . בדימוסהמחבר הוא קצי�". רניאחובסקי'גרסה חדשה למות צ"אלי חומר בכותרת 

א� , זה ג� לא יכול להיות אחרת, למע� האמת. הוא סותר את עצמו. התייחסות משלי לחומר הזה
. ה עדויות עדי ראייה ורומאנס לירי למחצ,ה של מסמכי�סמיכלתערובת ה "חודרי� בשיניי�"

  :נקרא את הטקסט. כל זה מוזר, אבל במקרה הטוב

אני מעדי� להיהרג , איני רוצה למות במיטה: "פע�$אירניאחובסקי אמר '   אהוב הצבא איב� צ
 נמצאי� סביב העיר ומצודת 3 $חילות החזית הביילורוסית ה. 1945 בפברואר 18". בלהט הקרב

  ... רניאחובסקי'צ' ארמייה איב� דנילובי $באותו יו� נהרג בקרב מפקד החזית גנרל. קניגסברג
 הוסרטה,  של הבמאי אוֶזרוב(Освобождение)" רוחרש"ה אאפופי$ בסרט? אי� נהרג הגנרל   

 אבל כאשר תתחיל .מה להוסי�עוד שאי� נראה .  בפירוט די רבסצנת מותו של המצביא הסובייטי
מ� מפקד ע� זיכרונותיה� של משתתפי� לספרות הזיכרו� ואת את המסמכי� הארכיוניי� לעמת  

  ...תמצא את  עצמ� במאסה של סתירות, מלחמההשורה ב

בדר� )... פולי�, נו'כעת פננז(מערבית מהלזק $העיר הדרו�. פרוסיה המזרחית. 1945בפברואר  18   
מבלי , המכוניות. פתוח" ויליס"ובעקבותיה " ֶאמָקה "–שתי מכוניות מטה שבצד החזית דוהרות 

תו� כדי כ� ה� צופרות ומהבהבות בפנסי� . מתמרנות בי� מהמורות של פצצות ופגזי�, האטל
. ברור פיקוד גבוה? ואי� זה. נהגי המשאיות הבאות ממול נאלצות לרדת לשולי הדר�. ברציפות
  . רע להתבדח–ואית� 

ע� " אמקה"ה.  מתפרסי� על קילומטר וחצי" השלושי� וארבע. "   מלפני� נראה טור טנקי�
אבל אות הצופר מוחרש על די נהמת מנועי .  בעקיפהעוברי� לצד שמאל ומתחילי�" ויליס"ה

חבושי� בקסדות העור ע� , ישובי� בתאיה�, הנהגי�. � רבי העוצמה וחריקת השרשרותהטנקי
לכ�  . השיירה תפסה את חלק הארי של הדר�. לא ראו את המכוניות העוקפות, האוזניות שלה�

                                                
 .אינו בדוי" החברה הקרבית"ייתכן שסיפור , למרות האופי השקרי המרושע של הכתבה, כפי שהוער לעיל 244
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�כדי . אחד הטנקי� שנעו בטור סטה פתאו� באופ� חד שמאלה. המכוניות התקרבו לשולי הדר
, בכל זאת, אבל המכונית פגעה. את ההגה באופ� חד" אמקה"נהג הסובב , להימנע מהתנגשות

  .  נתקלה במכתש קט� והתהפכה על צידה, עפה הצידה" אמקה"ה. בזחל צדדי של הטנק
שלושה מה� רצו למכונית .. ד.ב.ק.קפצו ממנה אנשי� במדי קציני נ. הצליחה לבלו�" וויליס"    ה

הטנקיסטי� הצטוו לרדת מרכבי . טור הטנקי�הרביעי ירה מאקדח רקטות ועצר את . ההפוכה
?    מדוע המהומה הזו. א� אחד לא הבי� שו� דבר. המלחמה ולהתייצב בשורה אחת לאור� הכביש

לא , תה. "בחזית קורי� ג� דברי� אחרי�? ומה כא� כזה דבר, נו. נפלה מכונית למכתש קט�, נו
 "...טרגדיה

 מפקד החזית –רניאחובסקי 'צזהו גנרל . נרלמהמכונית ההפוכה יצא ג.    מתברר שטרגדיה
ומושכי� אותה אל " אמקה"נצמדי� לכבל ההטנקיסטי� . הוא זוע� ונרגש. 3 $הביילורוסית ה

לשדה . ד.ב.ק.באותו הזמ� מוציא סר� הנ. אפשר להמשי� לנסוע. המכונית כאילו בסדר. הכביש
, הוא מדבר על בגידה.  למכתש"אמקא"זה אותו הטנק שהטה את ה. 34$T $את מפקד צוות טנק ה

. בסיכו� כל זה הוא מאשי� אותו בניסיו� להרוג את הגנרל. על ריגול, על עבודה עבור הגרמני�
  .יורה במפקד הטנק, ולעיני כל צוות הטנק שאינו מבי� מה קורה, אחרי זאת שול� את אקדחו

אבל ". ויליס"לו בא, "אמקה"אלו ב. הקציני� מתיישבי� במקומות. כבר מותנעת" אמקה"   ה
אינ� ! ב� חזרת"באומרו אחר כ� מוריד אותו מהרכב . הוא צועק על הנהג. הגנרל ממשי� לקלל
המכונית . הנהג מתיישב מאחור ליד השליש. ומתיישב בעצמו ליד ההגה, ..."רואה לא� אתה נוסע

ת להוציא ללא יכול. ע�רהטנקיסטי� עומדי� מוכי . מתנתקת באופ� חד מהמקו� ונעלמת בסיבוב
והטור מתחיל , רועמי� המתנעי�. אחר כ� ה� חוזרי� למקומותיה� בטנקי�. מילה מפיה�

עובר הצריח של אחד הטנקי� לתנועה ומסתובב לאותו צד בו מתעקלת   לפתע פתאו�. בתנועה
�הטור המשי� . נורה פגז... התותח  שינה את הזווית ו. ואיפה שזה עתה נעלמו המכוניות, הדר

  ...אילו לא קרה דברבתנועה כ
  . פתאו� נשמע קול שריקה. כבר נסעה הרחק ממקו� הנזק" אמקא"ה... 
  ! קח ימינה!  חבר גנרל–. צעק השליש!  פגז ארטילרי$

עובר דר� גב , אחד הרסיסי� חודר דר� הדופ� האחורית של המכונית. האדמה רועדת. התפוצצות
  .ני�המושב בו יושב הגנרל ליד ההגה ונעצר בלוח המכוו

  . בפנותו לנהגו, רניאחובסקי' נאנח צ–הצל אותי ,  ניקולאי$
  ...צעד שני צעדי� ונפל,   אחר כ� יצא הגנרל בקושי מהמכונית

 64 $ בחגיגת שנת ה–בפע� האחרונה .   סיפור כזה שמעתי כמה פעמי� ממשתתפי המלחמה 
. עוד בבית הספר. � מאוד מזמ–ראשונה פע� הוב, לניצחו� הגדול בפגישה ע� ותיקי מלחמה

מחנ� הכיתה הזמי� אלינו .  יו� הצבא הסובייטי וחיל הי�– בפברואר 23 $ בשיעור אומ  לכבוד ה
,  עיטור– הזק� הופיע בפנינו בהדר מלא – אנדריי סולניצב – סב של ב� כתתנו –מלחמה ותיק 

  245" החיי�דר�"השלי� מאה וחמישי� נסיעות ב, בכל המלחמה עבר את החזיתות כנהג. מדליות
שקי וחצי שלו כאשר הוביל $ביחד ע� משאית הטו�טבע בנקיק הקרח . בזמ� המצור על לנינגרד

 הצליח לאחוז בהגה ג� בדרכי פרוסיההוא . אחר כ� עבר לשרת במערב .מכותרתלעיר הקמח 
נכנסו . ד.ב.ק. סמרש ונ.ת ג� למד בפע� הראשונה על נסיבות מותו של מפקד החזיש�. המזרחית

כיוו� שהגרסה הרשמית נראתה ,  נאסר לדבר על זהתחת איו� של משלוח גדוד עונשי�. נהלתמו
נורה מדוע הפגז אבל . מפגז תועה מקרי של האויב.  הגנרל נהרג בשדה הקרב כגיבור–אחרת לגמרי 

  .לבחו� פרטי� כאלה לא הרשו–מצד השדה שלנו 

וזה . 2009 ביולי 1 -המקורי של בראנץ מהקטע כאן את מאמרו " ביילורוסיה נובוסטי"  כותב המאמר ב
  ):רניאחובסקי'בהשמטת קטע קצר מדברי ניאונילה בעניין קברו של צ(המשך אותו מאמר 

. 3$61GA –רניאחובסקי הייתה  מכונית בעל עבירות גבוהה ביותר לאותו זמ� '   ברשות גנרל צ
 כוח 76 ששה צילינדרי� ע� אבל ע� מנוע חזק יותר ב�, הידועה היטב" אמקה"ביסודה מכונית ה

 $הייתה ל, גבוה מאוד שלה הלמהל� הנמו� והמרווח התחתו� הודות .מערכות תמסורתי תוש, סוס
3$61GAעבירות פשוט מדהימה  . � שלא מושבי$ חמישהמצוידת במרכב היא הייתה –בנוס� לכ

ה מכונית מטה שבציוד הצבא הגרמני לא היית, צרי� להעיר. נפל בנוחיותו ממכונית קלה רגילה
 ממנה שני יצרו $ בחשבו� לא נלקחת –חלק עליו� משוריי� ע� " 4Gמרצדס "ה(מרמה דומה 

. ש" למאה קמ3$61GA $ בדר� טובה הגיעה ה.  כ� ג� בצבא האמריקאי).אקסמפלרי� בס� הכול
 –" ֶהרינגטו�$ַמרמו�"את ה, עד אחרו� הברגי�, כדי להרכיב את המכונית פרקו המהנדסי� שלנו

ואל מושבה צירפו את המבנה , "8Vפורד "ונית הסד� האמריקאית בהנעה שלמה על בסיס מכ
בזמ� , במכוניות כאלו השתמשו. 3$61GA מכוניות 400 בער�בס� הכול הוצאו לדרכי� . המתאי�

                                                
  היחידשהיוותה את עורק התחבורה, הדרך על אגם לאדוגה הקפוא בחורףכונתה ) Дорога жизни" (דרך החיים" בשם 245

  .ללנינגרד הנצורה
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ואחת מה� ניתנה ג� , וקוב וקונייב'ז, המרשלי� רוקוסובסקי, מלחמת המולדת הגדולה
  .1944רניאחובסקי באמצע שנת 'לצ
. מתגברת בקלות על מכשולי� שוני�", 1945רניאחובסקי בראשית 'כתב איב� צ, "המכונית שלי   "

 כל הפ� את, שנמש� שלושה ימי�, כאשר גש� לא פוסק, בסתיו האחרו�. אספר על אפיזודה אחת
לפנינו . יצאנו לערו� ביקורת ביחידות הסמוכות לקו החזית, הדרכי� בסביבה לביצה לא עבירה

נתיבי גלגלי�  נרטב והיה חרו  בחולמעורב בהטי� ה.  דר� עפר ע� עליות וירידות תלולותשתרעהה
לא ,  כשנופלי� בכאלה$התעלות בשולי הדר� הציבו מלכודות של ממש . עמוקי� שהוצפו במי�

שהדר� לנו מסיבה זו היה ברור . באופ� נורמאלי תוכל המכונית א� פע� להיחל  בכוחות עצמה
נסעה בשקט בדר� , שעבדה ע� כל ארבעת הגלגלי�,  שלנו3$61GA $ רק ה. רישוממת לגמ
,  ע� שרשרות על גלגליהטו�$שלושהזו הייתה משאית . נו מכוניתמולהופיעה לפתע . החלקלקה

כיוו� שלדעתו לא היה נית� לשתי , נהגה התכונ� לעצור את הרכב. שירדה בזהירות רבה מהגבעה
 שלנו פונה אבל פתאו� הוא ראה שהמכונית הקטנה. קו� כה מסוכ�המכוניות לעבור זו ליד זו במ
,  שלנו3$61GA $החזר,  בשדהכשהיא מפתחת מהירות. המכשולי�לתעלה ומדלגת בקלות על כל 

 של המשאית שהייתה מולנו יצא הנהג הנדה�. בעוקפה את המשאית, לאמצע הדר�, באותו תמרו�
�  "...ממכוניתו ועקב  אחרינו במבטו זמ� ארו

על כל  . הנה אי� ה� נראות בפירוש הרשמי. רניאחובסקי'   אבל נחזור לנסיבות מותו של גנרל צ
לייטננט $בדיוק כמו שנכתב בזיכרונותיו של חבר המועצה המלחמתית של החזית גנרל, מקרה

  :מקארוב
זה היה באזור העיר .  יצא המפקד לאג� השמאלי של הכוחות1945 בפברואר 18השכ� בבוקר "

' איב� דנילובי . הכינו את התקפתנו על קבוצת חילות האויב שכותרה. לזק בפרוסיה המזרחיתמה
הפע� יצא המפקד לבדו בליווי שלישו . יצא אל הכוחות במטרה לוודא את מוכנות� להתקפה

, 3$61GAרניאחובסקי וקומארוב  במכונית הסגורה 'נסעו צ, כשחזרו. קומארוב ושומרי� בלבד
שבה , נפגעה המכונית האחורית, לפתע פתאו�. בחזית שרר שקט". וויליס"עו בוחיילי המשמר נס

רסיס חדר את הדופ� האחורית ופגע במפקד בחלק  השמאלי העליו� של . על ידי פגז, נסע המפקד
  ".מצד לצד, הפציעה הייתה קשה מאוד. גבו

לצאת , צועכשהרגיש שהוא פ', אי� הצליח איב� דנילובי , קומארוב סיפר לגנרל מקארוב
הא� ":  הוא אמר בשמובפנותו לקומארוב. נפל, אבל לאחר שפסע צעד, מהמכונית בכוחות עצמו

אבל היה . החישו את המפקד ליחידת הרפואה הקרובה ביותר" ?הא� אני אמות? כל זה אמת
  .רניאחובסקי נפטר'צ. הרסיס פצע עורק המוביל ללב, בלתי אפשרי להציל אותו

מיור אולג $ גנרל, 246א7.ר.עמית מחקר בכיר של ה ג,  בנו של המפקד האגדי   בזיכרונותיו כותב
  :רניאחובסקי  כ�'צ
. לקרב שתי חטיבות של ארטילריה מתנייעתהוכנסו  גנרל גורבאטוב לא 3 $אצל מפקד הארמיה ה"

אבל בנקודת הפיקוד לא נמצא . כדי להסדיר את הכול, 1945 בפברואר 18 $אבא יצא למקו� ב
לא לקבל "כדי , אה לי שהוא פשוט התחמק ממפקד החזית לנקודת התצפיתנר. המפקד

 , באותה הדר� שבה באכשחזרו, אצל אבא בכל זאת בער הרצו� לראות את גורבאטוב". באוזניי�
 זה רחוק מירי –" פגז תועה"מה שלא מתאי� למקרה הראשו� של (נפל תחת ירי ארטילרי פתאומי 

ופה ג� " (וויליס"נק של פגז חדר את הדופ� האחורית של הרסיס ע. ) הערת המחבר–ארטילרי 
 במקו� –הלא נכו�   כיוו� שנקב בש� מודל המכונית,באופ� ברור.או.ר.טה עמית המחקר של הגוס

3$61GA  ולגבי סוג . הייתה לו גישה למסמכי� החשובי� ביותרכיוו� , זה מוזר". ויליס" קרא בש�
הרסיס עבר בי� השומר ובי� השליש של . ) הערת המחבר– �המכונית הוא היה צרי� להתייע  בכול

 ופגע חדר דר� אבא ליד עצ� הבריח, מבלי לגרו� לה� נזק,  אלכסיי קומארובאלו�$סג�, המפקד
אלכסיי חבש את המפקד  וניסה . הוא לא פגע ביותר מאד� אחד. ונתקע בלוח המכווני� של הרכב

ועל הנהג לנסוע בכל המהירות לבית , התקשר למטהומייד ציווה על האלחוטאי ל. לעצור את הד�
: ושאל את קומארוב, כ� התברר, בדר� שב אבא להכרתו בפע� האחרונה. החולי� הקרוב ביותר

עכשיו אנחנו נוסעי� לבית , חבר מפקד, מה את�: "אלכסיי השיב". ?הא� זה הסו�, 6ֶלָשה"
כשנודע , אני זוכר שאמא.  החולי�לבית אבל אבא לא הגיע". אתה תראה, הכול יסתדר, החולי�

  ..."האפירה בי� רגע, לה על מות אבא

 ע� בני משפחתו של המפקד 1946נפגש במר  , ניקולאי, רניאחובסקי'   הנהג האישי של גנרל צ
  :ההרוג וזה מה שהוא סיפר

, רהשנכנס לכל חפי, היה כזה' איב� דנילובי . "נזכר הנהג ניקולאי, "כבר עזבנו את גזרת החזית"
. ואני התיישבתי בצד, עצמו התיישב ליד ההגה' איב� דנילובי . חזרנו למכונית. לכל מחסה

רסיס עבר דר� חלקו השמאלי של חזהו של . הפגז נפל מאחורי המכונית. האויב נת� ירי, כשנסענו
כאשר , הוא אמר אז. השלישי� הניחו אותו בחלק האחורי של המכונית. מצד לצד' איב� דנילובי 

                                                
  . ראשית של הצבא הרוסימנהלת הפיתוח ה$. א7 .ר. ג246
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, התיישבתי ליד ההגה". אני עדיי� מועיל למולדת. הצל אותי, ניקולאי: "צע ונפל על הגלגלנפ
  .."ומיהרנו לגדוד הרפואי

, אפילו במודל המכונית. עדי הראייה מתארי� את מות הגנרל באופ� קצת שונה. זה קצת מוזר... 
? פתוח" ויליס"י�  סגור לב3$61GAאי� אפשר לבלבל בי� . יש בלבול, רניאחובסקי'שבה נסע צ

? רניאחובסקי עצמו ישב ליד ההגה'לא מזכיר שצ, חו  מהנהג האישי, ומדוע א� אחד מהעדי�
.  ד.ב.ק.הא� לא מפני שרק קוד� לכ� קרתה אותה פגיעה בטנקיסט האש� שנורה על ידי קצי� הנ

 איזו.  מההגהרחקאבל הו, הוא פשוט ננז�. בחומרהאבל נהגו האישי של הגנרל לא נענש 
   ".פשוט יכלה לקבור את המפקד"אשר , שלומיאליות

 מה שהיה באותו כלברור שזה מכיוו� שה� יודעי� את .  במשהו משלו נזכר     כל אחד מהעדי�
רק שזה נכתב במערכת . ובמקומה נכתב מה שנעי�, האמתאבל ה� לא מספרי� מהי , עניי�

ויקטור � את מילותיו של הסופר שלא זוכרי� כאוכמו . המיתוסי� של מלחמת המולדת הגדולה
   ...".כ� תקרב יותר את המלחמה הבאה, ככל שתכחיש יותר לגבי המלחמה שעברה: "אסטפייב

נשמר אוס� של חפצי� אישיי� שהשתייכו '  במוזיאו� המרכזי של הכוחות המזויני� בוורונז...
רסיס הפגז , של המפקד) והמעיל בריפוד פרו( ה9ֶֶקָשה –המזכרות העיקריות . רניאחובסקי'לגנרל צ

הוקיר מאוד את החפ  ' איב� דנילובי , לפי זיכרונותיה של אשת הגנרל). ארנק(שחדר ופורטפוליו 
3$  רכב השטח. הפורטפוליו היה אתו ג� בזמ� אותה נסיעה פטאלית. הזה ונשא אותו עימו תמיד

61GAזמ� מסוי� הוא נמצא עדיי� במטה החזית הביילור.  לא נשמר �בסו� מר  . 3 $וסית הבמש
.  נהרג רק הנהג–עלתה המכונית על מוקש , זמ� לא רב לפני המתקפה הגורפת על קניגסברג, 1945

  .כתוצאה מזאת אבדה המכונית

  

  
  .הרסיסשקרע  האחורית מבחיני� היטב בפתח נהבדופ. של הגנרל לאחר שנפל עליה פגז טנק סובייטי" אמקה"ה

  

  : מאת המחבר
מחבר הטקסט הכי� את הפרסו� במש� תקופת זמ� ארוכה בה נפגש ותשאל חיילי� משוחררי�    

 ממשוחררי ג� מלימוד מה שהיה נגיש במרשתת וג� מתמונת מצב לא פורמאלית שקיבל, רבי�
ירנוב כפי שפורסמו בכתב העת 'מתוצאות חקירתו של מר ז, וראשית לכול, הביו� הצבאי הנגדי

  ")...Коммерсантъ-Власть" ("ולאסט$קומרסאנט"
  פיוטר
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  .רניאחובסקי על ידי משיכה בכבל'של צ" אמקה"הטנקיסטי� הרימו מהר את ה

כביכול כדי לבסס את , המצטט את מיודענו יון דגן, "ביילורוסיה נובוסטי"   נחזור להמשך המאמר ב
  :לסיפור זה" ההשראה"אך נראה שבכך הוא חושף את , סיפור הנקמה

: יו� דג�" (נקמת הטנקיסטי� הסובייטיי�"של אותו סיפור על , ספרותית יותר,   והנה עוד גרסה
  ):"המלחמה א% פע� אינה מסתיימת"

אבל אלינו הצטרפה . כפי שציווית�. התקד� בכבדות בשקטאבל הנהג . נמנמנו.  התעייפנו$
עצר , אבל כמו שהשיג. א� אחד לא יכול לעקו�. הדר� צרה? מי הכיר אותו. של גנרלי�" ויליס"

? אי� תצפית, אמר, מדוע? הרשה לכ� לישו� בזמ� הנסיעה, אמר,  מי! חפיפה– וקדימה $אותנו 
זאת , הסג�. רק יצאנו מהיער, את� עצמכ� יודעי�? ואיזו שעה. עיכבת� אותי, אמר, שעה שלמה

, הוא אומר, מדוע!  רשל�–אבל זה אומר . התעייפו, כל הלילה בקרב, אומר, המואש�, אומרת
. בא� וברוח הקודש, זאת אומרת, ונת�? מדוע הצווארו� אינו מכופתר? טי�סימני הדרגה מקומ
. ועבור המולדת אנו נלחמי�, הוא אומר, עבור האמא.  לא צרי� לגעת באמא,אבל עוד סג� אומר

.  ע� הדר�ג זינקואילו הנה. נורו למוות, כנראה, כבר, הסגני�, שניה�... אז הגנרל של� אקדח ו
  . בעליל, שיכור

  ?� למה הסתכלת� ואת$
  .אחרי הכול הוא גנרל?  ומה אנחנו$
  ? איזה גנרל$
  .של הצבא. נורמאלי. גנרל?  מי הכיר אותו$
   � פשטו סביב, מעורבי� בחול, כתמי ד� שחורי�. כחוש. ֶלַשה היה מוטל על פניו בשולי הדר

 רחבי� הרגליי� במגפיי� ע� פתחי�. גוש אדו� ארגמני דבק לשרוול. החורי� בגב חולצתו
  .נשתלשלו לתעלה

והיא . ומכתב מהאמא. כל כ� הרבה התקפות ונשאר בחיי�? מה זאת. נאחזתי בעוג� הגרירה   
בכה איש . הילדי� עמדו בדממה! ואי� נלח�. ובבית הספר במיטה הסמוכה.  שלחה לו תעודה

  .כמעט בלי לראות כלו�, הסתכלתי בה�. נשע� על השריו�, הצריח
.  במהירות הברקהגיבהצוות שלי .  מיהרתי לטנק–! פשיסטי�! ממזרי� את�! גנרל! את�,  אח$

 ,כמטור�, 34 $ה. זעק המתנע. אני אפילו לא פקדתי. מהר יותר ממני,  וכול� במקומות–הר� עי� 
�  ...נישא בדר
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באיזה שהוא . אני אפילו הייתי מסוגל לראות את השרצי� האלה. החליק לפני אפינו" ויליסו"ה  
מה !  סגני� בכירי�–ואלה . מבריקי� של הגנרל$ר ראיתי את הפני� העגולי� האדומי�מקו� כב

לא הגעת� , אני מניח, בקרב. אי� תלויי� עליה� העיטורי�, ראו? מפחיד! ממזרי�, הפחיד אתכ�
אני ,  מפחיד!פחדני� ארורי�, דואגי� לעצמ� תחת התחת של הגנרל. לתצוגת איקונות שכזו

בצוות לימדו אות� להסתיר את הפחד בתחתית . אפילו שלו? טנק של�את הרודפי� כאשר , מניח
 .נשמת� השפלולית

  !  טע�$
  !רסס ללא כיפה,  יש$

אני . ברווח שבי� הסגני� הבכירי�. מעט גבוה יותר$המרכב מעט. כל השאלות בהמש�.    בשקט
. שתיי�. אחת. טבשק. האצבעות מלטפות ברכות את ידית הירי. הנה. מסובב את מנגנו� ההגבהה

  !אש
  ..ידית הירי חתכה בכ� היד עד כאב. השרוול הקיש.    רתיעה

  !נקרע לחתיכות
כולו נמצא " ויליסו"נראה שמה שנשאר מה.   אבל אני עדיי� לא יכולתי להתיק את עיני מהמראה

פיסות בשר אד� . גל גרוטאות. עש� שחור. להבה דועכת. רק במרחק של כמה מטרי� מאתנו
 המי� הרותחי� רק בעבוע. דממה. ריק. כסגי� חיילי� גרמני, יער אפור. מד�אדומות 

  ...ברדיאטורי�
  1957שנת 

  :  בפאתי המאמר מוסבת תשומת הלב להערת אחד הקוראים

שוחק )  לדעת רוב משתתפי הפורו�,צמא ד�שהיה (החבר סטאלי� היה , עבור מפקד החזית   
א� זה (חושב שסמרש היה משתיק את העניי� בגלל  ואיני .כולה ע� הטנקי� לאבק את החטיבה

לא ראה את חומרי  א� אחד, א� נשפוט לפי כל זה. מישהו שסטר לאיזה שהוא סג�) בכלל היה נכו�
הריגתו של ... מישהו היה פותח את פיו, ומחבורה כזו גדולה שהייתה במקו� ההרג, החקירה

הצבאית וה� עניינה של התביעה זה היה נעשה . מפקד החזית ללא חקירה לא יכלה לקרות
  ...כי מישהו צרי� לירות ג� בסמרש, מחרבני� על סמרש

ועד . רניאחובסקי'שהוא צריכי� לחשו� את חומרי המחקר על מות צ$מתי:   נחזור שוב על העיקר
  .אז נמשי� לקרוא הצהרות מעי� אלו המצוטטות לעיל

ברור שיון היה מסיפוריו של דגן . רניאחובסקי' ספק שהגנרל בסיפורו של יון דגן אינו צה לייא ה  ל
ת את דמותו של איבן ו תואמןגם ההתנהגות וגם הפיזיונומיה של הגנרל שבסיפור אינ. העריך והעריץ אותו

אצל חסידי תורת , עורר כנראה, רניאחובסקי'אותו רכב שהיה גם לצ, "ויליסו"יפ ה'ג, מאידך. 'דנילוביץ
" ויליסו"הבינתיים חזר .  הקישור לסיפור זהאת, נפגע מפגז סובייטירניאחובסקי 'טוענים שצה ,הקשר
עד כמה ושאלתי אותו יון דגן שוחחתי עם . רניאחובסקי' של צ"אדמירל- אופל"האו אפילו " אמקה"להיות 

קשה הרי  ?רניאחובסקי'האם ייתכן שהגנרל שמסופר עליו היה צואם כן , סיפורו מבוסס על מקרה אמיתי
מדובר , לפי דבריו, אמנם.  יון צחק ואמר שמדובר בשטויות מגוחכות.ני מקרים כאלהלהאמין שהיו ש

רניאחובסקי היה האדם 'צ, יתר על כך. 1945 ולא בפברואר 1944אך זה היה בקיץ , בסיפור אמיתי
אלא גם ,  הוא היה משכמו ומעלה לא רק כמצביא–האחרון שהיה מסוגל להתנהג בצורה מבישה שכזו 

  .חיילים שהיו תחת פיקודוביחסו לכל ה

בראיון . ההתאמות והנקודות התמוהות בעדויות השונות עליהן מצביע המאמר קיימות- אי,   למרות זאת
  : מספרת ניאונילה)5דקה (אצל קרסטושבסקי 

הוא היה , בריגה, ד באוגדהעו, נו כל הזמ�, היה אצלו כל חייוהוא , זה נהגו של אבא,    בוריס
  ".אדמירל$אופל" לימד אותו לנהוג המכונית ובחזית הוא נהג אותו בואחר כ� אבא, בטנק

או " אמקה"ב, "וויליס" ב–רניאחובסקי 'באיזה רכב נפגע צ? 1945 בפברואר 18 -מה קרה ב,    אם כן
לשאלות אלו אין בינתיים מענה מוסכם ועד שזה ? מי היה לידו? מי נהג ברכב ומדוע? "אדמירל-אופל"ב

 יראת הקרמלין מעלייתו - רניאחובסקי 'לטוות סיפורים בדבר סיבת מותו של צ, ראהכנ, יימצא ימשיכו
  ...או אכן אירוע מלחמתי מקרי, טינת או נקמת פיקודים, קנאת עמיתים, אנטישמיות, המדהימה

  



 202

  'האוטוביוגראפיה של איבן דנילוביץ. 30

הגיע לעוד מסמכים ארכיוניים עלינו ל'   כשהגעתי למסקנה שכדי לחשוף את האמת על איבן דנילוביץ
ר בוריס מורוזוב ממכון קאמינגס לחקר ברית המועצות "גייסתי לעזרה במחקר את ד, שעדיין לא נחשפו

 הוא השיג מארכיון המפלגה הקומוניסטית במוסקבה 2011במאי . אביב-ומזרח אירופה באוניברסיטת תל
טופס הרישום של איבן : חובסקירניא'של צ העתקים של שלושה מסמכים מהתיק האישי בחתימתו

תולדות חיים , )21.4.1936(לצורך החלפת כרטיס חבר המפלגה בכרטיס במתכונת החדשה ' דנילוביץ
  ).  27.4.44(עם טופס פרטים אישיים ) 5.3.1944(והשלמות לתיק האישי , )13.3.39(

 אולי זו היא – 1936האוטוביוגראפיה הקצרה משנת , כמובן,    התעודה המעניינת ביותר היא
  :האוטוביוגראפיה אותה הזכירה ניאונילה בשיחה עם קרסטושבסקי

 במסילת 1914 עד עבד, ' דניל ניקולייבי ,האב. פל� קייבב,  בעיר אומ�1906      נולדתי בשנת 
 חזר מהחזית 1915  בסו�פגיעת ראשאחר ל ו,לחזיתהאב  נלקח 1914בשנת . הברזל כמסיט פסי�
ל באחוזה ש והתחיל לעבוד ,נפת תומשפול בפל� פודולסקשבכפר ורבובו ל, לתחנת ופניארקה

אחרי מהפכת . לש� את כל המשפחה  והעביר,תחילה כסייס ואחר כ� כאקונו�  $ נובינסקי
. 1919אפריל לקיבל  אדמה ועסק בחקלאות עד הוא  –בכפר ורבובו היה אבא חקלאי אוקטובר 

אבא ואמא ממגפת הטיפוס ונקברו מתו  1919 שנת ליבחודש אפר. אמא הייתה כל הזמ� עקרת בית
כיו� יש לי מהמשפחה . אחרי מות ההורי� נשארה לנו משפחה של שש נפשות. ורבובובכפר 

נשואה למפקד ,  מועמדת למפלגה הקומוניסטית הבולשביקית–אחות אנסטאסיה : הקרובה
,  מדינהלעובד נשואה –ה אחות ילנ,  עובדת  בקולחוז הכפר ורבובו– אחות אניסיה ,בתותחני�
 הפרשי� גדוד במתלמד $אח אלכסנדר , מערבית$ של הרכבת הדרו� בתחנת ופניארקהמתגוררת

  .א� אחדיותר אי� הקרובה מהמשפחה . בעיר נובורוסיסק. ד.ב.ק.עכשיו עובד בארגו� הנ, 49 $ ה
 עבדה 1931 עד .ממוצא איכריהאשה אנסטאסיה גריגורייבנה באה . 1927  התחתנתי בשנת 

  .1937 $ הב� אולג נולד ב, 1929 $הבת ניאונילה נולדה ב.  כעת עקרת בית,במתפרה
 1914עד שנת .  עד למהפכה ואחרי מהפכת אוקטוברבאיכרות בכפרהאב עסק :   הורי האשה

  . בפרבר סבייטושינו בעיר קייב1914בעיירה מקארוב בפל� קייב ומשנת 
  וחיה על חשבו� האחיות הבוגרות העובדות בביתהא� עקרת בית. 1918אבי אשתי מת בשנת   

שני האחי� הבוגרי� עבדו בקולחוז בכפר מקארוב בפל� . ילדי� בעיר קייב  ומתגוררות בעיר קייב
$לעובד מפלגה ברכבת הדרו�, האחרת ,  האחת לעובד מסעדת קרו�–שתי האחיות נשואות . קייב

 א� אחד מבני משפחתי.  נשותיה�ה� ומשפחותיאי� לי קשרי� לכל בני משפחות. מערבית
  .ל"א� אחד לא היה א� פע� בחו. ומשפחת אשתי לא היה בחו  לאר 

רעיתי פרות אצל איכרי� בכפר ורבובו שבנפת  , 1919ממאי עד אוקטובר ,    אחרי מות ההורי�
 1920בחודש מאי שנת .   הייתי חסר בית1920 עד אביב 1919מאוקטובר . תומשפול בפל� פודולסק

ש� עבדתי עד סו� , חלתי לעבוד ברכבת בתפקיד עובד תיקוני� ואחר כ� כעוזר למסיט פסי�הת
� מטעני� י חודשי� כמכוו7 איפה שעבדתי ,ו ההצטיידות הממשלתילק הועברתי 1922בסו� . 1922

איפה שהתחלתי ,  עברתי לעיר נובורוסיסק1923בחודש אפריל . אודסה– בקטע תחנת ופניארקה
 כצובע חביות ואחר כ� 1924ועבדתי עד אוגוסט " פרולטר "1. לט הממלכתי מסלעבוד במפעל המ

 נשלחתי על ידי חוג הקומסומול להירש� כתלמיד בבית הספר של חיל 1924בחודש אוגוסט . כנהג
, )ההנהלה הראשית של המוסדות האקדמיי� הצבאיי�(ז .א7.ב.א1.בהוראת ג, 1925בשנת . הרגלי� באודסה
אחרי סיו� בית . 1928 בספטמבר 1 $איפה שסיימתי ב, הספר לארטילריה בקייבהועברתי לבית 

בגדוד , 17 $  כמפקד מחלקה בגיס הארטילריה ה)ועדת ההגנה העממית(א1 .ק.הספר התמניתי בצו הנ
,  בהמש�. מפקד מחלקה ביחידת הטופוגרפיה הייתי 17 $בחטיבת גיס הארטילריה ה. בעיר ויניצה

  .מפקד סוללת אימוני�, עוזר פוליטי בסוללה
ינסקי בעיר ' נבחנתי ונכנסתי לאקדמיה הצבאית למכניזציה ומוטוריזציה על ש� דזרז1931בשנת 
לאקדמיה הצבאית , מכאניקה$ ע� הפקולטה למוטוריקה,  הועברתי1932ובשנת , לנינגרד

אלי� בעיר  על ש� חבר סט)הצבא האדו� של העובדי� והאיכרי�(א .ק.ק.למכאניקה ומוטוריקה של הר
א והתמניתי ראש .ק.ק. סיימתי את האקדמיה למכאניקה ומוטוריקה של הר1936בשנת . מוסקבה

 1 התמניתי מפקד גדוד הטנקי� 1937לי ביו. 8 $ בבריגאדה הממוכנת ה2גדוד הטנקי� מטה 
 התמניתי 1938בחודש מאי שנת . 1938  והמשכתי לפקד עליו עד מאי 8 $ בבריגאדה הממוכנת ה

  .ש� ג� אני עובד כעת, חידת הטנקי� הקלי� של החטיבהמפקד י
     .ות ראשפגיעלא היו לי פציעות ו. בקרבות לא השתתפתי  

�של הרכבת בתחנת ) שנתי$שבע( למדתי בבית הספר הראשוני הגבוה 1919 עד 1915משנת :   חינו
צבאי  למדתי בבית ספר 1928 עד  שנת 1924משנת . מערבית$ ופניארקה של הרכבת הדרו�

 הגנתי, מוטוריקה ומכניקהטה לפיקוד של האקדמיה ל סיימתי פקול1936בשנת . נורמאלי בקייב
$ בהצטיינות על פרויקט הדיפלומה וקיבלתי תעודת מהנדס מדרגה ראשונה של הכוחות מוטוריקה

  .א.ק.ק.מכאניקה של צבא הר
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למפלגה נכנסתי . דולסק בכפר ורבובו שבנפת תומאשפול בפל� פו1922  נכנסתי לקומסומול בשנת 
 בארגו� המפלגה בבית הספר 1928 והתקבלתי כחבר המפלגה ביוני 1927כמועמד בשנת 

 הייתי חבר לשכת ועדת 1923$24בשני� . 1011604מספר כרטיס המפלגה , לארטילריה של קייב
 הייתי מזכיר לשכת הקומסומול של בית הספר של חיל 1924$25בשני� . הקומסומול של המפעל

 הייתי חבר לשכת הקומסומול של בית הספר לארטילריה של 1926$27בשני� . גלי� של אודסההר
 הייתי מזכיר תא המפלגה הקומוניסטית הבולשביקית וחבר לשכת המפלגה 1928$31בשני� , קייב

 הייתי חבר נשיאות ארגו� 1933$34בשני� .  בעיר ויניצה17 $של גדוד הארטילריה של הגייס ה
. טה לפיקוד של האקדמיה הצבאית למוטוריזציה ומכניזציה על ש� החבר סטאלי�המפלגה בפקול

 הייתי חבר לשכת המפלגה של 1937בשנת .  הייתי תועמל� באקדמיה1936 עד שנת 1931משנת 
  היה לי עונש 1937שנת ב. 8 $היחידה וחבר ועדת המפלגה של הבריגאדה בבריגאדה הממוכנת ה

שבבחירות למוסדות , על כ�,  הממוכנת8 $מפלגה בבריגאדה ה  מוועדת ה$ נזיפה –מפלגתי 
המפלגה לא סיפרתי על עובדת הבירור המשפטי באקדמיה על כתיבה לא נכונה של המוצא 

 במאי שנת 9 $ ב8 $ על ידי ועדת המפלגה של הבריגאדה הממוכנת ההוסרההנזיפה .  החברתי
1938.  

אנטי מפלגתית , שו� התארגנות אופוזיציוניתלא השתייכתי ל.   לא השתייכתי למפלגות אחרות
  .לא היו לי סטיות מהקו הכללי של המפלגה. מהפכנית$וקונטר

  .עמדתי למשפט וחקירההולא .   מעול� לא הייתי בצבאות של ארצות אחרות
  

   $9                           מפקד חטיבת הטנקי� הקלי� ה
  חובסקירניא'סר� צ$                            רב

13.3.39    
  .9 $                                                  חתמתי אישית מפקד חטיבת הטנקי� הקלי� ה

  אני מאשר, רניאחובסקי'                                                  החבר צ
  )חתימה בכתב יד(רניאחובסקי '                                    צ                                                                     

  

) 1011604.מס(בחדש ) 1094205. מס( להחלפת כרטיס המפלגה הישן 1936בטופס ממרץ ,     ואכן
   :1917 בסעיף השואל לעיסוק האב עד שנת' כתב איבן דנילוביץ

ת נובינסקי בכפר ורבובו בנפת  באחוז1917 עד 1915 $מ. ברכבת מסיט פסי� 1914עד      
  . בכירעובד . תומאשפול במחוז פודולסק

  .    ולא ציין במפורש את תפקידו של האב כמנהל המשק
פרטים רלבנטיים נוספים הנמצאים בטופס הם ציון לאומיותו ושפת אמו כאוקראינית ופירוט עבודתו 

  :בנעוריו כדלקמן
  . רועה-קרּוק  , ֹוַמק'צ', צל האיכרים קּוּבֹוֶיביץא, בוופניארקה, 1919ממאי עד אוקטובר      

  . חסר בית-בוופניארקה , 1920 עד מאי 1919     מאוקטובר 
  ,  עובד בתיקונים- מערבית- בתחנת הרכבת הדרום, בוופניארקה, 1922 עד נובמבר 1920     ממאי 

  .          עוזר למסיט פסים
  . מכווין מטענים– בקו ההצטיידות הממשלתי,  וופניארקהבתחנת, 1923 עד ספטמבר 1922     מנובמבר 

   צובע–" פרולטאר" למלט 1. בבית החרושת מס, בנובורוסיסק, 1924 עד ספטמבר 1923     מספטמבר 
  . נהג,           חביות

לגבי .  דוּבראנסקאיה– מצאתי את שם נעוריה של אשתו 1944   בטופס הפרטים האישיים מאפריל 
אין (בבית הספר היסודי של הרכבת בוופניארקה ) 1919עד ( מדווח על חמש שנות לימוד הוא, השכלתו

, 1930 עד 1922 -הוא מצהיר על השתייכות לקומסומול בוורבובו מ). התייחסות ללימודים האקסטרניים
 בסעיף בדבר עונשים. לא היה לו כרטיס קומסומול. ארגון הנוערגיל של חברות בתקרת הכאשר הגיע ל

שהפרט שהעלים היה היות אביו שנתיים אקונום , 1937 - לגבי סיבת הנזיפה ב, לגתיים הוא מפרטמפ
. לא היה בחזית בתקופת מלחמת האזרחים וחיסול כנופיות הבנדיטיםש הוא מצהיר 29בסעיף . בחווה

, רַסקקֹוֶּפ.  נוסף כאן שהיה רועה פרות אצל האיכרים ּפ1936 - שמסר ב1919 -לפירוט עבודתו כרועה ב
  . קרּוק ואחרים. מ, ּוַמק'צ. ג, קּוּבֹוֶיִביק. נ



 204

  



 205

  
  

   בחתימתו, רניאחובסקי'הרשימה האוטוביוגראפית של צ
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  ספרו של סוחארב. 31

, מנסיעתו השנייה למוסקבה.    לאחר מעשה התברר שכבר קדמו לנו בגילוי ובפרסום האוטוביוגראפיה
ספר זה אינו . 2005 -שיצא ב, "רניאחובסקי האגדי'צ", סוחארב. י.ר מורוזוב את ספרו של א"הביא  ד

ארמייה פרופסור -מלבד הקדמה מאת העורך ומאמר מאת גנרל: מונוגראפיה אלא לקט כולל של מקורות
ראיונות ,  העמודים מובאות מספרים382כולל הספר בן ,  נשיא האקדמיה למדעים צבאיים-גראייב .מ

רניאחובסקי משנים שונות 'זיכרונות על צ, נשי צבא בכירים ביותרומסמכים שרובן הגדול נכתב על ידי א
מכתבים שכתב מהחזית וסיפורי , וכן מסמכים מתיקו האישי, עיתונאים וסופרים ואחרים, מאת אנשי צבא

בכתב ידו של ,  ביניהן אותה אוטוביוגראפיה–ומספר תמונות וצילומי תעודות , כתבות על הנצחתו, ילדיו
רניאחובסקי הייתה 'בעברו של צ" כתם שחור"תעוזתו של סוחארב בחשיפת אותו . רניאחובסקי'צ

 רק הקורא –עלולים שלא להבחין בו כלל , גם אלו השולטים היטב בשפה הרוסית, רוב הקוראים. מוגבלת
  .הסקרן מאוד יטרח לקרוא את כתב היד המוצנע בין דפי הצילומים

בין , כאן אנו מוצאים. הפרק האישי, כמובן, חד הואהפרק המסקרן אותנו במיו,     בטקסט המודפס
רניאחובסקי הנזכרים בכתבתו של פונומרנקו על 'גם את אותם תצלומי דיוקנם של הוריו של צ, התמונות

  .מוזיאון אוקסנינו ושעליהם הסתמכה ניאונילה דנילובנה כהוכחה למוצאה האוקראיני של המשפחה
  

  
  

  '  הוריו של איבן דנילוביץ–ביגנה ומריה ליודו' דנילו ניקולאייביץ
  

 2. מסמך מס: משבעת המסמכים שפורסמו על ידי הארכיון המרכזי נמצאים בספר ארבעה בלבד  
. ֶא.אלוף ו-סגן עדויותיהם של הפוליטרוקים - 7-  ו4,5ומסמכים , דוב'  עדותו של הגיס אנטון סטפנוביץ–
) 3. מסמך מס(ּפושקּוס . א.מיור א-גנרל  זיכרונותיו שלחסרים. ַקזּבינֶצב. ב.מיור ס-גנרלו, לומּביטקו'ֶצ

, 1. מעניין היעדרו של מסמך מס). 6. מסמך מס (קוֶלסניק. אי.ו עם) חסר המשמעות(והראיון 
רניאחובסקי ותושבי 'צ.ד.תיעוד זיכרונות אחיותיו של אי - רניאחובסקי 'צ' הביוגראפיה של איבן דנילוביץ"

במיוחד חסר הציטוט מספר הלידות המובא במסמך זה שבו . איבנובה. ט. אושנכתב על ידי "הכפר ורבובו
. והטענה בדבר דת ההורים, מקום המגורים הקודם בבאגווה, הלידה הקונטרוברסיאלי- נמצאים תאריך

 -כך כתוב בהקדמה ובכרוניקה הקצרה שבסוף הספר . 1906שנת הלידה המקובלת על סוחארב היא 
  .  אין זכר1907לגרסת 

" קומסומול"מופיעה בספר כמעט כמו שהיא הופיעה בעיתון , אניסיה דנילובנה,     עדותה של האחות  
עד ("יש כאן הסתייגות מסוימת לגבי תעסוקת האב :  אם כי משמעותיים–בהבדלים קלים , רניאחובסק'בצ

" קומסומול"גרסת ב. 1906יוני , אכן, לפי דבריה הוא' ותאריך לידתו של איבן דנילוביץ") כמה שידוע לי
 מופיעה גם בתצלומי המסמכים מהתיק 1906השנה ". חינוכית"כנראה במטרה , נוספו עוד מספר משפטים
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 וטופס אישי מאותו 13.3.1939 - אותה ביוגראפיה קצרה מ–עצמו ' האישי בכתב ידו של איבן דנילוביץ
עודד את הקורא בהם לעמוד על מה שאינו מ, מסמכים אלו אינם מופיעים בטקסט הרגיל של הספר. תאריך

-בעיית הרקע הסוציו"הרצון למקד את תשומת הלב של הקורא על -ייתכן שהסיבה לכך היא אי. פרטיהם
  .  אלו אינם נזכרים בשאר הספר כלל–החקירה והנזיפה , "אקונומי

לא יותר ובנוסח מ, נמצא בספרו של סוחארב" קומסומול"  גם סיפורה של המורה ליובוב דונייץ שהובא ב
  ): מובאים באותיות נטויות" קומסומול"המשפטים הנוספים או השונים מהטקסט ב(

איפה , באותו זמ� שה� חיו בכפר ורבובו שבמחוז ויניצה רניאחובסקי'הכרתי את משפחת צ   
אניה שבע שני� רשמו אותו לכיתה ַוכאשר מלאו לו .שעברה ג� ילדותו של תלמידי האהוב

מהימי� הראשוני� של הלימוד בבית  .לש�  הל� שלוש שני�, ל ופניארקההראשונה בבית הספר ש
תשומת לב , משמעת. רוש� נעי� מאוד, אז עדיי� מורה צעירה, הספר עשה עלי ואניה הקט�

למרות שהיה . אבל זה עוד לא הכול. רניאחובסקי' אלו היו הקווי� שתיארו את ואניה צ–וחריצות 
חלק , עזר תמיד לבני גילו האחרי� להכי� את השיעורי�, י�הוא כמצטי, הקט� ביותר מתלמידי
  . וסבלני ואית� במידה נדירה, צנוע, היה ישר, אית� את מזונו הדל

 שקית –ועל הכת� , חמות, עיניי� בהירות. היה תמיד לפניה�, כשהוורבובאי� הלכו לבית הספר  
,  בקור,ללכת שבע ורסטאות בבו והילדי� היו צריכי� , הדר� אז הייתה נוראה. תפורה גס, ספרי�

  . בכפור צול� וחזק
אחרי מות הוריו נאל  ואניה לצאת מבית הספר ונעשה אני זוכרת ש .היה קשה מאוד ללמוד לבד    

מיד לאחר ארוחת הערב היה . והוא עצמו שוקע בספרי�, קרה שהיה משלח את העדר לשדה. רועה
.  כל העבודות בעצמו בשדה באופ� משביע רצו�ואחר כ� הכי� את, בא אלי להבהרה של חומר חדש

הרגליי� קצת : "תמיד שמעתי את אותה התשובה, כאשר שאלתי את ואניה הא� הוא התעיי�
 –ירדו לעתי� תכופות גשמי� קרי� ,  בסתיו המאוחר ובמיוחד,באביב". אבל לא ככה, עייפות

י� גדולי� מהמידה מטולאי� ומגפי, סרוגה ישנה" סוויטקה"–והלבוש של הרועה הקט� היה עלוב 
  .במקומות רבי� בחוט גס

. רניאחובסקי  ולעקוב אי� מתקד� בחיי� תלמידי האהוב'   תמיד שאפתי לשמור קשר ע� ילדי צ
מצא את דרכו הנכונה , וואניה התנהג בכבוד בכל הקשיי�וכעת אני יכולה לומר בגאוות מורה ש

 תפקיד עצו� האופי שקיבל בילדותו ואני חושבת שבזאת מילא. ונעשה אד� דגולבחיי� 
247.ובנערותו

  

יש בו גם ,  ניאונילה ואולג המובא בספרו של סוחארב-  מלבד הראיון של רוקוסובסקאיה עם ילדיו 
  :מאמר שנכתב במיוחד עבורו על ידי ניאונילה

ואחר כ� מספר פגישות קצרות ע� אבא . 4 ב� –ואחי אולג , 12הייתי בת , כשהתחילה המלחמה   
בשנה האחרונה החלי� הטלפו� , לא רבי�,  אבל נשארו מכתביו מהחזית.במוסקבה  ואצלו בחזית

באפשר�  ,  השלמה שלא תסולא בפז לזיכרונות הילדות שלנו על אבא–מכתבי� אלו . את הכתיבה
ועל סמכותו הבלתי , להתענג עליו, להבי� את הכבוד הנטוע בנו אליו, לחשוב עליה� היטב

  .המעורערת במשפח
אבל  את אות� ימי� ושעות נדירי� , אבא היה תפוס בלי סו�,     כמו ג� משפחות לוחמי� אחרות

, טיול אליו בגדוד,  א� זו הליכה לסרט או לתיאטרו�–הוא החלי� לחג , שהיה יכול  לבלות אתנו
, או פשוט ערב מוסיקלי בבית, לה� " הצקתי"אבל אני , ע�$איפה שאבא ואמא שיחקו בכדור

במיוחד שירי� , ולפעמי� ביחד ע� אמא, )היה לו בריטו� יפה(ר אבא ניג� בפסנתר ושר כאש
הוא לא שכח א� פע� לשאול . והעניי� שלו בעניינינו, אני הרגשתי תמיד את דאגתו. אוקראיני�

אפילו במכתבי� מהחזית הזכיר לי את חובותי ללכת לפי , אותי אי� הענייני� בבית הספר
  . רק להצטיינות ללמוד–עקרונותיו 

,  מלבד�א� אחד בחיי� אי� לי"... : בו כתב, 27.9.41 $ מעיד מכתבו מ,    כמה שהיינו יקרי� לאבא
שבזמ� זה , שאני אוהב אות� יותר מאשר את חיי ,מסרי ג� לניל7ָסה ואלי7ֶסה.  עבורי הכולאת

  ".אינ� שלי
למד במוסדות , ו� הילדות שלוהוא הל� בעקביות למטרתו להגשמת חל.    אבא היה לוח� מלידה

בית ספר של הארטילריה , בית ספר של חיל הרגלי� באודסה(הצבאיי� את כל סוגי החילות 
העיסוק שלי הוא : "הוא כתב, 17.7.43 $במכתב מ, וכא�). אקדמיה של השריו� במוסקבה, בקייב
אני . היה לי מעול�עיסוק טוב מזה לא ". פרי "אני חושב  ושואל את עצמי אי� להכות את . אותו

בהעריכ� את הצלחותיו ,  כאשר מחברי� מסוימי�אני חשה מחנק בגרוני". נות� לזאת הכול

                                                
חדות מחשבתו , בזאת מילאו תפקיד עצום צימאונו לידע:"רניאחובסק מוחלפות המילים האחרונות ב'מצ" קומסומול"ב 247

  .חינוכי יותר, כנראה, מה שנראה לעורך העיתון, "כמה שזה היה קשה לו, הוא למד תמיד. וסקרנותו
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מהערכות ". כוכב המזל"ועל " המזל שהאיר לו פני�"כותבי� על  , הפיקודיות הצבאיות של אבא
  .ה� משפילות ואינ� צודקות, נושבת קנאה, לדעתי, כאלו

ייתכ� ששנות חייו לפני .   מרועה יתו� עד דרגת קצונה גבוהה$    אבא עבר חיי� קשי� מאוד 
 מאשר נסיקתו דברי� מפליאי�המלחמה היו מלאי� בלא פחות קשיי� והצלחות ולא פחות 

,  הצלחותיו המלחמתיות של אבא נמצאת עבודה טיטאניתביסוד. המזהירה בשנות המלחמה
יציה המלחמתית והכישרו� הקרבי הארוד, לשכנועי העמוק, ומגדירה אות�, עיקשות והתמדה

לא מפקדיו ולא , רניאחובסקי'בזאת לא יכלו שלא להודות לא עמיתיו של צ. המוחלט שלו
  ; .פיקודיו

מעריצי� ,  נזכרי� בו בחו� רב, רניאחובסקי'שבזמ� כלשהו שירתו ע� צ,     הרבה חיילי� לשעבר
על האהבה . צרכיה�הפגנת תשומת הלב לה� ואהדתו העדינה ל, את דאגתו לחיילי�

רניאחובסקי של החיילי� והקציני� פיקודיו בצבאו העירו בזיכרונותיה� ג� מצביאי� כמו 'לצ
אבל אני נזכרת שלפני המלחמה לקח אותי אבא ביו� ראשו� . רוקוסובסקי. ק.מ ק"מרשל בריה

ו� של והביא אותי לשולח� החיילי� לטעו� מארוחת יו� ראש) לגדודי� בקילומטר השמיני מגומל
  .החיילי�

של המלחמה הרשימו בו זמנית , הכי קשה, במיוחד בשנה הראשונה,    מכתביו של אבא מהחזית
בכל שורה של מכתבי� אלו . על גבורת�, ברגישות שבה כתב על חייליובאהבתו הנלהבת וג� 

  .נה ברוח האיתנה וההקרבה העצמית של אנשיו והכבוד לה�שזורה האמונה הכ
 לאנשי� שהפרו את מה שהבי� כחובה והכבוד, מחמיר מאוד, יכול להיות מחמיראבל אבא היה    

ודואג לעורו ולענייניו , הייתי ואהיה חסר רחמי� לכל מי שבמלחמת המולדת אינו עובד. "המפקד
  ).מוכרת להורי�, היה מדובר באישיות ממשית (28.12.41 $  כתב לאמא במכתב מ$, "הפרטיי�
לא דומה "רניאחובסקי שהוא נראה לו 'איליה ארנבורג על צ כתב" חיי�, שני�, אנשי�"   בספרו 

.." עליז, נמר ;  הוא היה ב� שלושי� ושש; הוא הרשי� אותי בגילו הצעיר". "לגנרלי� האחרי�
 הטבועה באבא ויחסו האוהד הרוח הנוחההייתה , ארנבורג תפס כעליזות. נראה לי שמה שאי

כאשר רוב עמיתיו בצבא היו , עבוד במצבי� הסבוכי� ביותרקווי אופי אלה עזרו לו ל. לאנשי�
,  כמוב�, אבל העיקר במצב זה היו. מבוגרי� ממנו וכמה  מה� היו מפקדיו בעבר הלא רחוק

ארנבורג ואות� לא יכלו שלא . שאות� ראה אי, התכונות האישיות המיוחדות הבאות של אבא
אחרי המלחמה עוררה ". ידע וכישרו�, ו שכלניתנו ל, זה אד� של תרבות גדולה: "לראות האחרי�
בתי , יצא לי לבקר בהרבה ערי�. רניאחובסקי עניי� רב בקרב הצעירי� שלנו'צ. ד.דמותו של אי

אי� הוא : לענות על מכתבי� לרוב ע� שאלה אחת, ספר ובתי ספר צבאיי� ע� סיפורי� על אבא
ארצי של אגודת הפיונירי� $ס כללהתקיי� מט) במולדתו של אבא(בעיר אומ� , 1967במאי ? היה

" רניאחובסקאי�'צ"ש� למדתי שחברי אגודה זו קוראי� לעצמ� . רניאחובסקי'צ. ד.על ש� אי
". רניאחובסקאי�'צ"שאימוצ� מרשה לה� להשתיי� ל, או עקרונות, ושה� כתבו קוד של כללי�

כרח להצטיי� אבל כללי� אלו מתחילי� בה, כבר אינני זוכרת הכול, היו ש� הרבה נקודות
  .לעסוק בספורט ורבי� אחרי�, להג� על החלשי� ולעזור לה�, לכבד את הבוגרי� יותר, בלימודי�

אבל הייתה , בכל הפגישות הללו ע� הצעירי� אפילו א� השאלה לא הוצגה ישירות,   באופ� טבעי
  ?רניאחובסקי' ילדי צ–למה נעשית� את� : ברקע

". רניאחובסקאי�'צ"ל העקרונות החשובי� ביותר של קוד ה  אני חושבת שאני ואחי קיימנו את כ
, סיימנו את בית הספר ע� מדליה ואת בית הספר התיכו� ע� דיפלומה אדומה, למדנו בהצטיינות
שקיבל הרבה פרסי� בזכות ניצחונות בטניס ובענפי� שוני� של ,  במיוחד אולג$עסקנו בספורט 
  .אתלטיקה קלה

הגנתי על תזה וקיבלתי , וריה של אוניברסיטת העיר מוסקבה   סיימתי את הפקולטה להיסט
רק במש� (כל חיי עבדתי במערכת האקדמיה למדעי� של ברית המועצות . תואר דוקטור לכלכלה

במשפחתי כול� ).  שנתיי� נשלחתי למשרד החו  למשימת הוצאה לאור של מסמכי� היסטוריי�
שניהל את קולקטיב היוצרי� ביצירת , צותבעל היה ארכיטקט מוער� בברית המועה: ארכיטקטי�

 ,)י'בעיר סוצ(ובדגומיסה ) שבעבורו קיבל פרס מטע� המדינה(קומפלקסי� תיירותיי� בסוזדאל  
 –הנכד ואדי� , העובדות בהצלחה בתחומ�,  ארכיטקטיות–הבת אנסטאסיה והנכדה ניאונילה 

' ור אולג איבנובי מי$גנרל, האח. ארכיטקט, כמוב�, ספר וג� הוא יהיה$מסיי� בית
עבד במכו� , וקובסקי'סיי� בהצטיינות את האקדמיה הצבאית האווירית על ש� ז, רניאחובסקי'צ

 ,אחר כ� סיי� בהצטיינות את האקדמיה של המטה הכללי. על קוסמוס) N.I.I( המחקר המדעי 
 איב�בנו . אחרי שפרש מ� השירות עבד במנהלת הנשיא. עבד במטה הכללי של הצבא הסובייטי

. אחר כ� סיי� בהצטיינות ג� את המכו� ליחסי� בינלאומיי�, ספר ע� מדלית זהב$סיי� בית
  . הנכד אולג עדיי� לומד בבית הספר. עכשיו הוא עובד בפירמה זרה

תואם לחלוטין את הקו הרשמי , "גלאסנוסט"למרות שנכתב שנים רבות לאחר ה,    ספרו של סוחארב
וזאת , רניאחובסקי'מכל נושא קונטרוברסיאלי בתולדות חייו של צ ומתעלם 2005שהיה מקובל עד 

בולטת בו גם דלות החומר בדבר , כנראה, מסיבה זו.  לנושאים אלה, ללא ספק, למרות שהוא היה מודע
, לפי המסופר, רניאחובסקי בזמן שנפגע היה'מי שהיה הקרוב ביותר לצ. רניאחובסקי'נסיבות מותו של צ
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 -הקטע המצוטט מקומארוב בספרו של סוחארב מספר על דברים שאירעו עוד באך . שלישו קומארוב
רניאחובסקי 'המפקד הבכיר האחרון שנפגש עם צ. שריפוב וחלקם מצוטט לעיל ומובאים בספרו של 1944

סוחארב מביא קטע מספר זיכרונותיו של . גורבאטוב. גנרל א, 3 -מפקד הארמייה ה, לפי המסופר, היה
, כמובן, גרסתו של גורבאטוב שונה. המתאר את נסיבות פגישה זו, )1965" (ם ומלחמותשני", גורבאטוב

  :את האשמה במות אביה, במידה מסוימת, שתלתה בו, פיל. מסיפורה של ניאונילה בראיון עפ א

, ביר� על ההצלחה, רניאחובסקי קרא לי בטלפו�'ארמייה צ$ בפברואר גנרל17 $ בבוקר ה... 
א� לא נשארו מפקדי אוגדות וגיסות מחו  לכוחות הלוחמי� והיכ� נמצא ושאל ,  למצבהתוודע

 :והוספתי, השבתי לשאלותיו. מטה הארמייה

מחמת הירי הארטילרי . הוא נמצא במרחק קילומטר וחצי מהיריבו' חזר מאורבנובי זה עתה  -
 .שאר מפקדי הגיסות ה� באותו המצב. השיטתי בקושי יצאתי ממנו

 .רניאחובסקי' אמר צ–י� אהיה אצל� תו� שעתי  -
הזהרתי אותו  שהכביש כא� נצפה על ידי היריב ומופגז באש ,    כיוו� שחישבתי שהוא בא ממזרח

  .רניאחובסקי לא נשאר להקשיב והניח את השפופרת'אבל צ, ארטילרית
 עמדת הפיקוד שלו נמצאה –ניקיטי� , 35 $ החלטתי לנסוע למפקד הגיס ה,      כשלרשותי שעתיי�

ולכ� , הגישה הייתה תחת תצפית ואש. חק קילומטר צפונה מהעיר ובאותו מרחק מהאויבבמר
  .נאלצתי להשאיר את הרכב שלי בקצה הצפוני של העיר וללכת ברגל בי� מסילת הברזל והכביש

מההופעה שלי לא הופתע א� אחד .  הייתה נקודת תצפית משותפת35 $ ולגייס ה290 $   לאוגדה ה
אחרי זאת חזרתי . ה� דיווחו על המצב ועל כוונותיה�.  כזה היה דבר רגיל ביקור–מהמפקדי� 
�  .באותה הדר

כחמישי� מטר ממזרח לפאתי , מיהרתי להתפצלות הכביש, כדי לא להתאחר,     כשהגעתי לעיר
מתקרבת ושמעתי ירי אחד מצד " ויליס"ראיתי , לא עברתי מש� מאה וחמישי� מטר. העיר
אבל הוא , הדהדה התפוצצות פגז יחיד, "מזלג"המפקד נמצאה ב" יליסו"בדיוק כאשר  . היריב

  .היה גורלי
 ישבו בה חמישה. כבר הייתי ליד המכונית הפגועה,  בטר� נמוגו העש� והאבק אחרי הפיצו    

הוא נטה אל החלו� , הגנרל ישב ליד הנהג. נהג ושני חיילי�, השליש שלו, מפקד החזית: אנשי�
  ".אמות, פצוע אנוש: "וחזר כמה  פעמי�

תו� חמש דקות בחנו הרופאי� .    ידעתי שבמרחק שלושה קילומטר נמצאת יחידת רפואה גדודית
הפצע בחזה מהרסיס ". אני גווע, אני גווע: "חזר, וכששב להכרתו, הוא היה עדיי� חי. את הגנרל

ד מהארבעה לא א� אח. העברנו את גופתו לכפר ַחניריקה. הוא מת תו� זמ� קצר. היה אכ� אנוש
  .לא ניזוקה ג� המכונית, נפצע

באותו היו� הגיע אלינו .  דיווחתי על האסו� שאירע למטה החזית ולמוסקבה41 $   ממטה הגיס ה
   .אחר כ� לקחו את גופת הגנרל. ולמחרת הגיעו נציגי הרשויות, חבר המועצה הצבאית של החזית
זו הייתה אכ� . אויב על אבדתנו ללא רח�קראו לנו לנקו� ב. לכוחות נודע על מותו של המפקד

רניאחובסקי היה צעיר ומוכשר והיה יכול לתת עוד הרבה ' צ–אבידה גדולה לצבא האדו� 
  .לכוחותינו המזויני�

$ והחזית הפרה3 $רניאחובסקי אוחדו מפקדת החזית הביילורוסית ה'    אחרי מות גנרל צ
  .וסילנקו. מ.ת המועצות שבאלטית הראשונה בפיקודו של גנרל המטה מרשל ברי

    

  
  1944, מבצע פרוסיה המזרחיתלת ובהכנ, רניאחובסקי'צומקארוב . ֶא.ו, פוקרובסקי. פ.א



 210

  7צפרק

  חומר ארכיוני חדש  : פרק שביעי

  גישושים למזרח. 32

 לשגרירת 2010פניתי בראשית , לשעבר שגרירת ישראל במוסקבה, עליזה שנהר'   בעצתה של פרופ
  :וסקבהישראל דאז במ

  .ירושלי�, משרד החו , שגרירות ישראל במוסקבה, השגרירה אנה אזרי' לכב

  .   שלו� רב
  . עליזה שנהר' אני פונה אלי� בהמלצתה של ידידתי פרופ
בשנה האחרונה עסקתי הרבה במחקר על הגנרל איב� ,    למרות שאני מתמטיקאי ולא היסטוריו�

 –משפחתי $ הדבר התחיל מתו� עניי� היסטורי. 1945 רניאחובסקי שנפל בחזית בשנת'צ' בי נילוד
תו� כדי ניסיו� לברר מה טיבה . ל סיפרה על קירבה משפחתית אליו"סבתי ז, עד כמה שזה זכור לי

 שהייתה מקובלת כעובדה –ואפילו יהדותו , של קירבה זו התברר לי שנושא זה מכוסה בערפל כבד
טלת בספק לא רק על ידי הפרסומי� הסובייטי� מו, ידועה במערב מאז מלחמת העול� ועד היו�

המקורות הביוגראפיי� השוני� מעורפלי� וסותרי� זה . אלא ג� בישראל, והרוסי� עד היו� הזה
העדויות הרבות שצברתי עד עתה מטות את , למרות ההכחשה הרשמית. את זה בפרטי� רבי�

ישראל בהנצחה הראויה לו כדי לזכותו ב, ע� זאת. הכ� באופ� מובהק לטובת מוצאו היהודי
�הסיפורי� והפרטי� , בנוס� לכ�. ואני מנסה להשיג ראייה זו, מבקשי� עדיי� ראייה חותכת לכ

להוט מאוד לפתור , כמתמטיקאי, מרתקת שאני) פאזל(השוני� שליקטתי יוצרי� חידת תצר� 
  .וכמוב� ג� לקבוע את הקשר המשפחתי המדויק אליו, אותה

הא� יש . רניאחובסקי' רבי� על יהדותו של צוותיקי מלחמה� היא שמעה מ   עליזה סיפרה לי שג
�  ? ל� מידע נוס� על כ

כשרוב האנשי� שיכלו לתרו� לי מידע ממקור ראשו� ,    לצערי נכנסתי למחקר זה מאוחר למדי
אולג ) בדימוס(הגנרל , חשבתי שאני חייב לפנות ג� אל בנו. א� עדיי� לא נואשתי, כבר אינ� איתנו

למרות שאולג נולד , לספר לו את הידוע לי ולשאול מה הוא יודע על משפחת אביו, רניאחובסקי'צ
אולי אחותו הבוגרת ממנו ילידת ( כ� שלא היה יכול לשמוע הרבה ישירות מאביו 1937רק בשנת 

א� , יודעת יותר, וכמוב� ג� לא את כתובתה, שאיני יודע את ש� משפחתה כיו�, ניאונילה, 1929
,  אינני יודע את כתובתו–אודה ל� מאוד א� תוכלי לעזור לי למצוא קשר אליו ).  עדיי�  בחיי�היא

  . אבל אני מניח שעלי� לא יקשה להשיג אותה
  אביב$ אוניברסיטת תל, ד� עמיר' פרופ, בברכה

  .לצערי לא קיבלתי תגובה כלשהי למכתבי זה

  :יבפניתי לאנטולי פודולסקי בקי,    בעצתו של מישה שאולי

24.3.2010  

  .קייב, ראש המרכז האוקראיני לחקר השואה, מר אנטולי פודולסקי' לכב

  .מר פודולסקי היקר
אביב ולשעבר רקטור $למתמטיקה באוניברסיטת תל) אמריטוס(אני פרופסור . שמי ד� עמיר

קיבלתי ). המועצה הציבורית למע� יהדות ברית המועצות: לשעבר (סלעהאוניברסיטה ויושב ראש 
ליתר , או, רניאחובסקי'שאליו הגעתי בגלל העניי� שלי במשפחת צ, ת כתובת� ממישה שאוליא

למרות שהגעתי . רניאחובסקי'צ' בהיסטוריה המשפחתית של הגנרל האגדי איב� דנילובי , דיוק
מצאתי את הבעיה של , רניאחובסקי'סבתי היה צ$ לסיפור זה כיוו� שידעתי שבעלה השני של א�

הוא נחשב תמיד כיהודי , כמו שאולי ידוע ל�.  של הגנרל כמאתגרת במיוחדמוצאו המשפחתי
ועדיי� לא הוכרע , במזרח, בעבר וג� בהווה, אבל זה הוכחש. מלידה בבריטניה ובארצות הברית

שמו אינו מוזכר במוזיאו� , מצב פרדוכסאלי זה מופג� בעובדה שבגלל זהירות יתר. בישראל
פיסות המידע הרבות עליו . די במלחמת העול� השנייההמוק� לאחרונה של הלוח� היהו

, יוצרות חידת תצר� מסובכת ביותר, אנגלית ורוסית, שהצלחתי ללקט ממקורות רבי� בעברית
ואחדות מאלו הקיימות נראות כאילו עוותו , שבה כמה מהחתיכות המרכזיות חסרות עדיי�

עי� בני יותר ממאה שנה הופכת את העובדה שאנו מנסי� למצוא עובדות ואירו, כמוב�. במתכוו�
היא תיעשה קשה , ונראה שא� לא נצליח לפתור אותה במהרה, הבעיה לקשה למדי לפתרו�

  .הייתי אסיר תודה ל� לו יכולת לעזור לי להשיג מידע נוס� מסוי� על משפחתו, לכ�. בהרבה
רר לפרסו� על ידי ששוח'   החומר הארכיוני שיכולתי להגיע אליו הוא החומר על איב� דנילובי 

ומריה ' בו נאמר שהוריו ה� דנילו ניקולאייבי  (2005 $הארכיוני� של הצבא הסובייטי ב
במיוחד רשימת הבוחרי� , jewishgenוחומר מהאתר , )שניה� פרבוסלאבי�, ליודוביקובנה

למרות שנמצא ש� (רניאחובסקי אינו ברשימה זו 'דניל צ. 1906/7 $היהודי� לדומה של קייב ב
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אי� לי שו� תעודה התומכת , כ�. אולי כיוו� שלא היה לו לא עסק ולא רכוש, )רניאחובסקי'בריל צג
  .  היה יהודי מלידה. ד.בטענה שאי

ישנ� ג� כמה ,    אבל מלבד כל החומר הנרחב שהודפס במערב שבו מניחי� שהוא ממוצא יהודי
  :משפחות יהודיות הטוענות לקשר משפחתי אליו

 $שנולדה ברדומישל ב, רניאחובסקי'צות הברית מספרת שאווה צמשפחת סמולר באר •
הייתה , 1912 $ והיגרה לארצות הברית ב, נישאה לבוריס סמולר מחודורקוב, 12.12.1880

  .ד.דודתו של אי$בת

) ?(ומומסי =בת� של מוישה �, זאסלוב נאמר שרייזל. קלי� מ'באתר הבית של ז •
והיגרה , תחתנה ע� יוס� זסלובסקי מבוגוסלבה, 1887 $שנולדה בלויב ב, רניאחובסקי'צ

שני אחי� בוגרי� יותר של רייזל . ד.הייתה אחותו של אי, 1922 $לארצות הברית ב
רניאחובסקי ויוס� 'פנחס צ) (?(שנישאה למ�נדלייל , )?(המוזכרי� ש� ה� פנחס ושפרני 

 ).זסלובסקי נמצאי� ברשימת הדומה

היה קרוב משפחה , ולדימיר, פרת שבעלה המנוחמס, ישראל, רניאחובסקי מחולו�'אנה צ •
במוסקבה . ד.ביקרו את אלמנתו של אי, יבגניה, ע� אחותו המנוחה, ושהוא, .ד.של אי

שנולד , רניאחובסקי'יעקב צ, ה� מספרי� שסבו של ולדימיר.  המוקדמות60 $בשנות ה
קווקאז ובנו $הוא שירת בוולאדי. מיור בצבא$היה גנרל,  בקייב או סביבתה1905 $בער� ב
 .איסאק היה פולקובניק. נולד ש�, איסאק

רניאחובסקי אחרי שבעלה פנחס כג� עזב 'נישאה לצ, שרה רחל, אמה$אמי סיפרה לי שא� •
בהשמנות אחרת הוזכר קשר לגנרל בש� . ושהיא ילדה לו ב� שנעשה קצי�, אותה

 .  סבתי$ אינני יודע את ש� נעוריה של א�. רניאחובסקי'צ

טוע� שפגש בבית חולי� בגומל רופאה שסיפרה לו , כעת בישראל, )ורי רזינסקיגרג(צבי רז  •
לפני מספר , בינתיי� הוא עבר(הוא אינו זוכר פרטי� נוספי� . ד.שהיא אחותו של אי

 ).שב  מוחי, שני�

.) ד.כפר הולדתו של אי(אומרי� שההיסטוריו� המנוח סֶטר ֶיליַסֶבצקי נסע לאוקסנינו  •
ושהוא שוחח , רניאחובסקי הייתה יהודית' שסיפרו לו כי משפחת צושוחח ש� ע� אנשי�
היה יהודי . ד.אבל הוא לא היה יכול למצוא תעודה שתוכיח שאי. ד.ג� ע� אחותו של אי

 .248)לא מצאתי שו� חומר כתוב על ידי יליסבצקי עצמו(

 מספר שפגש היסטוריו� מביילורוס בש� פליכס, כעת בישראל, רניאק'פרופסור אהר� צ •
 .רניאחובסקי'צ. ד.גורליק שסיפר לו שיש לו הוכחות חותכות ליהדותו של אי

וזה יוכל להיות מועיל ביותר א� תוכל לאחוז באחד מה� כדי ,    אלה ה� קצות החוט שיש בידי
  .לקשור את הדברי� יחדיו

שר אבל יש לי כמה קווי פעולה שאפ,    אינני יודע מה� מקורות הנתוני� שאפשר להגיע אליה�
  :אולי ללכת בה�

  .לאתר את פליקס גורליק ולמצוא איזה מידע יש לו •

 .למצוא מידע כלשהו שהושאר על ידי סטר יליסבצקי •

 .ד.דוקטור שהייתה אחותו של אי$ לחפש רשומות בבתי החולי� של גומל על רופאה •

 לנסות לקבל מידע –לחפש ברשימת הבוחרי� של הדומה וברשומות רשמיות אחרות  •
ולסיפורי� . ד.רניאחובסקי� או אנשי� אחרי� הקשורי� לאי'ס� לגבי הצמשפחתי נו

 ).ג� א� שמותיה� ושמות אבותיה� אינ� נשמעי� יהודי�(ל "הנ

וג� , יהודי�$ של יהודי� ושל לא, נישואי� ופטירות, ל ברשומות לידות"לנסות למצוא כנ •
 –מריה . (ד.אחיותיו של אינישואי , )אדוניו של דנילו(נובינסקי , מידע נוס� לגבי פנחס כג�

 לאיב� –אנסטאסיה , דוב'  לאנטו� סטפנובי –אניסיה ,  לאולשנסקי–אלנה , 1919סביב 
 ).צשקובסקי

, באגווה.: ד.לנסות למצוא תיעוד בקהילות ומוסדות מההיסטוריה המוקדמת של אי •
הספר בית , תאי קומסומול, ופניארקה ונובורוסיסק, תחנת הרכבת של ופניארקה, ורבובו

 .לחיל רגלי� באודסה על ש� יקיר

של " הסיפור הביוגראפי("לחפש רשומות צבאיות המכילות דיוני� על מינוייו ודרגותיו  •
$ הלא"שריפוב עליו מספר ששלוש פעמי� הייתה התנגדות למינוייו בגלל מוצאו 

 ").פרולטארי

                                                
, "זיכרונות תושבי הכפר אוקסנינו"תחת הכותרת , narod.ruבאתר האינטרנט . יהודים נוספים, כנראה, בכפר אוקסנינו היו 248

 ומת 24.3.1915 -רקאסי ב'שנולד בכפר אוקסנינו שבנפת אומן במחוז צ) ַהרָּכבי(ַגרָּכבי ' מסופר על האב אקאפי ְפֶיידוטוביץ
  ). שם פרטי שגוי–דה ובתעודת הלי, מסופר גם שבכרטיס הצבאי שלו היה תאריך לידה שגוי. 2005באוקטובר 



 212

) רניאק'וע� צכ� ט(פשיסטי $ייתכ� שמוצאו היהודי הוזכר במכתבי הוועד היהודי האנטי •
 ").חיי�, שני�, אנשי�"יש רמז מסוי� לכ� ב(או ברשימות של אהרנבורג 

רניאחובסק 'רניאחובסקי במינסק ואולי ג� בצ'לחקור את החומר שנמצא במוזיאו� צ •
 ).אינסטרבורג(

אולי , ניאונילה, בתו. מיור בדימוס$הוא גנרל, אולג, בנו. (ד.לאתר בני משפחה חיי� של אי •
 .ולשאול אות� על כל מידע שהוא לגבי ההיסטוריה המשפחתית)  פדגוגיעבדה במכו�

אהיה אסיר תודה עבור כל תרומה שתוכל . אולי תוכל לעזור בכמה מכיווני� אלו או בדר� אחרת
  .להציע לקראת יישוב עניי� זה

�  ד� עמיר,          של

  .תגובה גם למכתב זה,  לצערי, גם לאחר תזכורת נוספת לא קיבלתי

  :לפי עצתו של גלאנץ פניתי לאלכסנדר מאסלוב באוקראינה  

10.8.2010  

  41470אוקראינה , מחוז ס7מי, אזור גל7חוב, ַשליגינו, 24ֶלסנאיה ' רח, אלכסנדר מאסלוב

  .  מר מאסלוב היקר

   קיבלתי את כתובת� מקולונל דויד גלאנ  שהציע שאולי תוכל לעזור לי בחיפושי אחרי מידע 
  .רניאחובסקי'צ' היסטוריה המוקדמת והרקע המשפחתי של גנרל איב� דנילובי אמי� לגבי ה

אתה יודע בוודאי שפיסות המידע לגבי ,   כמומחה לגנרלי� הרוסי� של מלחמת העול� השנייה
אפילו החומר . רניאחובסקי וילדותו נמצאות במחלוקת וסותרות זו את זו'צ. ד.משפחתו של אי

הנובלה . " של הצבא הסובייטי מעורר כמה סימני שאלה בפני עצמו מהארכיוני�2005 $שפורס� ב
אינה טוענת להיות , שלכאורה מסתמכת על חומר זה, שריפוב.א. של א1971 $מ" הביוגראפית

הערכי� בוויקיפדיה . ומכילה בבירור פרטי� בדויי� ושגיאות נראות לעי�, ביוגראפיה מדויקת
וכמוב� אי� צור� להזכיר מאמרי� וערכי� . לבולהאנגלית או העברית מוסיפי� לב, הרוסית

  .הוויכוחי� נמשכי� עדיי�. אנציקלופדיי� רבי� במערב שבה� נטע� שהוא ממוצא יהודי
הוזכר (רניאחובסקי החל מחיפוש אחרי שורשי� משפחתיי� 'צ. ד.  למרות שהעניי� שלי באי

הוא העמיק והעמיק , )חהרניאחובסקי מסוי� היה קרוב משפחה של אמי המנו'במשפחה שגנרל צ
שרבי� מחלקיה המרכזיי� עוותו , כאשר התברר לי שאני עומד בפני חידת תצר� מסובכת ביותר

רניאחובסקי או 'או צ', וזה ללא קשר לשאלה א� איב� דנילובי , פוליטיות$במתכוו� מסיבות ֶאתנו
ו גנרל היה עשוי מצאתי שאות, בעצ�. הוא אותו גנרל שהוזכר על ידי אמי, רניחובסקי אחר'צ

מיור יעקב $גנרל, רניאחובסקי בישראל למדתי על סב�'ממשפחה אחת בש� צ: להיות מישהו אחר
,  מצאתי1961 $ובמאמר של ראוב� איינשטיי� מ,  בפל� קייב1900רניחובסקי שנולד סביב 'צ

ל קולונ$את שמו של לייטננט, ברשימה של גנרלי� יהודי� בצבא האדו� שמלחמת העול� השנייה
  ).אינני יודע א� זהו אותו אד�(רניחובסקי 'צ. א.י

  :   הנה כמה שאלות שהייתי שמח מאוד לו יכולת לעזור לי בכמה מה�
הפריעו שלוש . ד.של אי" פרולטארי$מוצאו הלא"בספרו של שריפוב מוזכר ששמועות על   )א

ו של אבי" פרולטארי$ לא"רמז לאותו עיסוק . פעמי� בקריירה הצבאית המוקדמת שלו 
לפי הערה של אחותו (אפשא למצוא אפילו בחומר שפורס� על ידי ארכיוני הצבא האדו� 

בוויקיפדיה ' וטוטי�'בער� ). באחוזה של נובינסקי" אקונו�"הוא שירת כ. ד.של אי
ארמייה למרות $לדרגת גנרל. ד.האנגלית נטע� כי וטוטי� שכנע את סטאלי� להעלות את אי

אני מנחש . רניאחובסקי'בגלל מוצאו היהודי של צהתנגדותו הראשונה של סטאלי� 
  .היו עשויי� להירש� בארכיוני� הצבאיי�, א� היו באמת, ששיקולי� כאלה

אבל לפי הפרסו� של . 1906נולד ביוני . ד.נאמר שאי, רוסי� ואחרי�, ברוב המקורות  )ב
ה על שנכתב. ד.בביוגראפיה קצרה של אי. 1907 $ הארכיוני� של הצבא האדו� הוא נולד ב

כאשר רצה להצטר� , 1921 $נאמר שב, רניאחובסק'ֶירוְפֵייב ופורסמה בעיר צ. ו.ידי אי
אני תמה איזה תארי� . הוא היה צעיר מדי ולכ� הצהיר על עצמו מבוגר בשנה, לקומסומול

 .מופיע ברשומות הצבא

. נוקרניאחובסקי את הוריו הביולוגיי� כבר כתי'צ' יש טענות לפיה� איבד איב� דנילובי   )ג
נולד בכפר אוקסנינו במחוז ' איב� דנילובי :  מצאתי בוויקיפדיה הרוסית2008 $ב, למשל
כ� כתוב בכל (באזור אומ� לעובד רכבת ) רקאסי באוקראינה'במחוז צ היו�(קייב 

. אבל העובדה היא שאי� מידע מדויק על הוריו ועל מקו� לידתו. הביוגראפיות הרשמיות
 אבל הסתייגות מעניינת זו ). שאימצה אותו בילדותובכפר אוקסנינו גרה המשפחה

,  לפי המסמכי� הרשמיי�:העברית נאמרבוויקיפדיה , בדומה. הושמטה בנוסח של היו�
, אבל למעשה.  בכפר אוקסנינה באזור אומ�1906 ביוני 16 $רניאחובסקי נולד ב'איב� צ
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לא ידוע מי . תו תינוקרניאחובסקי אומ  כבר בהיו'צ. תארי� מדויק של לידתו אינו ידוע
 .עובדה זו הובילה ללא מעט ספקולאציות על מוצאו. היו הוריו הביולוגיי�

  ?הא� ישנו איזה שהוא תיעוד תומ� לסיפורי� אלו
  וללמוד מה הוא יודע על, רניאחובסקי'גנרל אולג צ, .ד.אולי אפשר לשאול את בנו של אי)           ד

  ?ודע אי� ליצור אתו מגעהא� אתה י.                משפחתו
  . יכול להתברר כעזר במחקרי, רניאחובסקי'או צ, רניחובסקי'כל מידע על גנרל יעקב צ)           ה

  הא� היה בצבא האדו� . רניחובסקי של איינשטיי�'צ. א.               אותו הדבר נכו� לגבי הגנרל י
  ?מה היה הש� המלא, כ�וא� , בש� דומה, או אפילו שניי�,                גנרל

הערה או מידע אחר שיוכל לתרו� לפתרו� חידה מאוד מסקרנת , הבהרה,    אערי� מאוד כל פרט
  ).וחידות תמיד מרגשות אותי מאוד, אני פרופסור למתמטיקה(זו 

�  אביב   $ אוניברסיטת תל, ד� עמיר, של
5.9.2010   

!ברכות! ד� עמיר הנכבד  
 לא ,במספר תעודות ארכיוניות התגלתה לי. לות שהוצגו על יד�    לקחתי לתשומת לבי את השא

סיה אאנסט(. ג.א, רניאחובסקי' הסטנוגרמה של שיחות של עמית מחקר ע� אלמנתו של צ,כברמ
לא אהב ' היא הדגישה שאיב� דנילובי . היא סיפרה מה שידעה על חיי בעלה). 1949 ()גריגורייבנה

  .לספר על משפחת הוריו
יכולי� לשמש שמות אחיו מיכאל ואחותו , רניאחובסקי'פה למוצאו היהודי של צ  כהוכחה עקי

 .יהודי� לקחו שמות כאלה, לדידי. הנזכרי� בסטנוגרמה) ?מאשה(מיסי  
. רניאחובסקי בילדותו'צ .ד.שנתנה מחסה לאי) צשקובסקי( האשה מספרת על משפחת צישקובסקי 

רי אדה של כל הביוגרפי� על המוצא הפרולטמכא� האג, לדעתי.  מכונאי קטרי�–ראש המשפחה 
סי אעל זאת מורי� ש� המשפחה והש� ַי. אפשר להניח שצישקובסקי יהודי. של המפקד

בעובדות אלה אפשר לראות הצלה הדדית ועזרה הדדית . בנו של בעל הבית, )?(צישקובסקי 
ילו את חיי הצישקובסקי� היהודי� הצ: בהחלט יכול להיות. הידועות אצל הרבה מהיהודי�

  .רניאחובסקי הגווע ברעב'צ .ד.היהודי אי
. סיונות התאבדות שלו בילדותויועל נ,   בסטנוגרמה מסופר על פרטי מות� של הורי הגנרל לעתיד

בגניבה ואי� הוכה מכות רצח '  אי� בראשית ילדותו עסק איב� דנילובי $מדובר באמיתות כואבות
  .כשנתפס

 .לדותאבל זה לא שיי� לַי,  אחרי�יש ג� מידע על הב� אולג והרבה

�הוא אינו . הייתי רוצה לפרס� קטע מהסטנוגרמה בעברית בישראל,   א� חומר כזה מעניי� אות
 למשל אות� יהודי� שרוצי� –אבל אני מניח שישראלי� ימצאו בו עניי� ,  עמודי�2$3 –גדול 

, דה מנקודת המבט שלה�יראו את תוכ� התעוייהודי� ה. לדעת את לאומיותו של המפקד הדגול
. רניחובסקאיה בתנאי הצנזורה הסטליניסטית'צ .ג.וה� יוכלו להיווכח במה שלא יכלה לספר א

  .צרי� ג� לקרוא בי� השורות, כמו שידוע, בתעודות היסטוריות
אני ). מונוגראפיה, כתב עת(  אבל הייתי רוצה שזה יתפרס� לא בעיתו� אלא בהוצאה מדעית 

  .והה במדע הישראלי תאפר ל� לעשות זאתחושב שסמכות� הגב

�חריש בתעודות ארכיוניות , התשובות לה� דורשות חיפוש.   אקח לתשומת לבי את כל שאלותי
איפה , בעיר פודולסק במחוז מוסקבה(ובארכיו� המרכזי של מיניסטריו� ההגנה של רוסיה 

 הקרביי� של ובהנהלה הראשית של כוח האד� והכוחות)  שנה$20שעבדתי לפני יותר מ
ש� נשמר התיק האישי של (בעיר מוסקבה ) הפדרציה הרוסית מיניסטריו� ההגנה של(פי .אר.או.מ
כיוו� שהחוק מג� על הצד הפרטי , לא נית� לקבל אותו, כמו לאחרי�,  לילאב, רניאחובסקי'צ.ד.אי
הב� . אמנ� יש אפשרות לקבל את התיק האישי בהסכמת הב� אולג. של חיי האד�) המשפחתי(

לפי , מסיבות כלשה�. אבל קשה להניח שהוא ייענה לכ�, יכול לחפש ולגלות פרטי� אישיי�
  .הוא אינו אוהב לדבר בפומבי על האב, אבחנתי

�. אי אפשר לזהות מישהו, שללא ש� וש� אב אי אפשר לחפש אד� בארכיו�,    אני רוצה לומר ל
) כהכוונה(אולי . קשה) רניאחובסקי'צ.א.או י/ ומדובר בגנרלי� יעקב(רניאחובסקי 'לכ� החיפוש אחרי צ

  .צרי� נתוני מוצא עבור החיפוש?  יודע את תפקידו בצבאהאת

אולי תוכל לעזור לי בפרסו� בדפוס מדעי בישראל את מחקַרי על גנרלי� .  משאלתי ממ�$    לסיו�
לי תעזור או. צרי� לתרגמ� לעברית, מאמרי ה� ברוסית). 1941$1945( יהודי� –בצבא האדו� 

  .כרות� ע� היסטוריוני� בישראליבזאת ה
�של הגנרלי� היהודי� בברית ) ספר(שלח לי רשימה ישראלית ,   א� תהיה ל� היכולת לכ

אבל אני חושד שהחומר , יש לי נתוני� מהחוקרי� המוסקבאי�. 1941$1945המועצות בשני� 
  .דמויות ש� כל הותלא מופיעו, שלה� אינו של�

   מאסלוב.א.א, בכבוד! אני שולח ל� איחולי כל טוב! שומת הלב שוב תודה על ת
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היא כתובה ביד באותיות קיריליות . ב תשובתו של מאסלוב למכתבי"רצ.  היקר)גלאנץ(   דויד 
מעובדה זו נראה ). אערי� תיקוני�(אני מקווה שהדפסתי אותה ללא שגיאות רבות מדי . גדולות

הנימוקי� (? הא� אתה מכיר את מחקריו? הא� הוא יהודי? שת אותוהא� פג .שהוא מבוגר למדי
הא� אעשה את המאמ  למלא את משאלתו ...). רניאחובסקי אינ� חזקי� מדי'שלו ליהדותו של צ

  ד� עמיר. מיטב הברכות לשנה החדשה? ולפרס� אות� בעברית בישראל

לתואר מתקד� באוניברסיטת הוא היה תלמיד .  בער�1992עבדתי ע� אלכסנדר מאז .    ד� היקר
וב 'העניקה ממשלת גורבצ, 1989 $בער� ב, גלאסנוסטתחת תוכנית ה המדינה של מוסקבה כאשר

כ� שיוכלו לכתוב , גישה לארכיוני� הצבאיי� שהיו אסורי� קוד� לכ�, ולכמה אחרי�, לו
בר שלי ח. מחקרי� שלא היו לפני כ� על גנרלי� של הצבא האדו� שמתו במלחמת העול� השנייה

על גנרלי� שנפלו בקרב במש� המלחמה ועל אלו שנפלו בשבי (ואני תרגמנו ופרסמנו שניי� מספריו 
על גנרלי� שדוכאו ועל אלו שמתו במקרה או (על שניי� נוספי� ) לאט(ואנו עובדי� , מדינות הציר

טה איבד מאסלוב את עבודתו ומקומו באוניברסי, אבל אחרי נפילת ברית המועצות). התאבדו
למעשה ללא , ש� הוא מלמד עכשיו בבית ספר מקצועי מקומי, והוכרח לחזור לצפו� אוקראינה

שקיבל הרבה מסמכי� מהארכיוני� לשימוש ,  וארכיונאי וחוקר מעולה40הוא כב� . תשלו�
הממשלה הרוסית הגבילה עכשיו באופ� רציני את גישתו לארכיוני� ומקשה , למגינת הלב. בספַרי

  . � עליומאוד את החיי
למרות שהיה בי� המעטי� מאוד שהייתה לה� גישה , הוא אינו יהודי,    אשר לאלכסנדר עצמו

, לתיקי� האישיי� של הקציני� הסובייטי� הבכירי� והיה יכול לזהות גנרלי� ממוצא יהודי
הוא אמי� ביותר , לבסו�). אדוב'ז לידוב'זכמו (שביניה� היו רבי� ששינו את שמותיה� 

  דויד, כל טוב.                                       במוב� של הוצאת האמת לגבי המלחמה לאור" סטרפורמי"ו

  . מר מאסלוב היקר
, בגלל חופשת החגי� היהודי� באוניברסיטה, אשר,  בספטמבר5 $  תודה רבה ל� על מכתב� מ
  .הגיע אלי רק לפני מספר ימי�

תיאור אמי� וריאליסטי , בוודאי, היא תית�. זכרת  אני נכס� מאוד לראות את הסטנוגראמה שה
ואולי ג� תכיל רמזי� חדשי� כלשה� לפתרו� חידת , יותר של ילדותו ונעוריו של המפקד האגדי

  .הרקע המשפחתי האמיתי שלו
 אינני יכול לומר עדיי� א� זה –  אנסה למצוא במה אקדמית הולמת לפרסו� החומר החדש 

, בפרסו� של המוזיאו� ללוח� היהודי במלחמת העול� השנייה, ייתפרס� בכתב עת אוניברסיטא
ג� אינני יודע עדיי� א� זה יהיה מאמר נפרד או חלק . או על ידי מוציא לאור מכובד אחר

וזה ג� יועיל , רניאחובסקי'כדי להתקד� בזאת נחו  לי החומר שיש ל� על צ, כמוב�. ממונוגראפיה
אנסה לשלוח אלי� . לי� יהודי� אחרי� של הצבא האדו�שיהיו אחד או שניי� ממחקרי� על גנר

הא� אתה מכיר את . בהקד� רשימה של גנרלי� כאלה ממקורות ישראליי� ומערביי� אחרי�
אבל אני מאמי� ,  כמה אנשי� כא� מתייחסי� אליו כאמי�–ספרו של פיודור סוורדלוב על הנושא 

�, דובאטור, רניאחובסקי'צ. ד.מכניס את איהוא אינו . שהוא זהיר מדי ודומה מדי לרשימות שביד
הא� אתה יכול לספר על דובאטור יותר ממה , אגב. ורבי� אחרי� הנתוני� פחות במחלוקת

  ?שנמצא בביוגראפיה הרשמית
  :רניאחובסקי'צ. ד.   כעת כמה שאלות לגבי הערותי� לגבי אי

  ? שאתה מזכירמיסיהא� זו אותה ). מאשה(בספרו של שריפוב מוזכרת אחות בש� מריה 
כפי שהיא ניתנת , דוב. ס.זה נמצא בעדותו של א(היה יאסיק . ד.שריפוב מספר שכינויו של אי

אבל הוא איננו מספר שאיב� צשקובסקי כונה , )במסמ� שפורס� על ידי ארכיו� הצבא האדו�
וב� מ. נה' קסניה איליניצ–ואמו ) יהודי$מאוד לא(' הוא היה איב� איבנובי , לפיו. באותו ש�

א� האיות הנכו� הוא צשקובסקי או , אבל. אחדות מה� במתכוו�, ששריפוב עושה שגיאות רבות
  . א� אחד מה� אינו מוכר לי כש� יהודי טיפוסי–צישקובסקי 

, איסק, ושבנו, מיור$ משפחתו מספרת שהיה גנרל, )רניחובסקי'או צ(רניאחובסקי '  אשר ליעקב צ
אומר שסבו , 6ֶדק, נכדו של יצחק). ולדיווסטוק(רח הרחוק היה פולקובניק במודיעי� הצבאי במז

. ג.אנה ביקרה את א'ז) בתו של איסאק(דודו וכ� שדודתו $רניאחובסקי היה ב�'צ. ד.סיפר לו שאי
, ג� היא וג� אביו של אדק, לביש המזל. 1960רניאחובסקאיה בדירתה במוסקבה סביב 'צ

  .מתו לפני מספר שני�, ולדימיר
  :ה�, מלבד ספרו של שריפוב, רניאחובסקי שאני מכיר'הרוסי� על צ   המקורות 

העדות של אנשי אוקסנינו , במיוחד (2005 $ החומר ששוחרר לפרסו� מארכיוני הצבא הסובייטי ב
' איב� דנילובי "; )אלנה ואנסטאסיה. ד.ע� הערותיה� של אחיותיו של אי, דוב. ד.וזו של א

רניאחובסק 'צ, יירופייבה$קשטנובה. יירופייב וג. ו.את אימ"  ביוגראפיה קצרה–רניאחובסקי 'צ
כולל , כמה כתבות עיתונות; "רשמיי�"מספר רשימות ביוגראפיות וערכי� אנציקלופדיי� ; 2005

  .וכמה שיחות אינטרנט; ריאיו� של אלכסנדר פיל ע� ילדיו
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גנרל ההתקפה "ר  ספרו של קארפוב והספ–'    לא קראתי את הספרי� האחרי� על איב� דנילובי 
  ?הא� אתה מכיר אות�.  אני חושד שה� לא יוסיפו מידע חדש על רקעו המשפחתי–" וההגנה

  ד� עמיר,    במיטב ברכותי

18.10.2010 

!ברכות. ד� עמיר הנכבד  
     �  . ימי�10 במש� עשה את דרכוכלומר הוא , 17.10שהתקבל ב ) 7.10.10 $מ(תודה על מכתב

בהנהלה ,  במוסקבה1990נפגשתי לראשונה ביולי , פרופסור, ור למדעי�דוקט, סוורדלוב.ד.ע� פ
ש� עבדנו אתו על התעודות על . הראשית של צוות מיניסטריו� ההגנה של ברית המועצות

בעיר פודולסק במחוז (אחר כ� נפגשנו בארכיו� המרכזי של מיניסטריו� ההגנה של רוסיה . הגנרלי�
, JSMS" (כתב העת למחקרי� צבאיי� סלאבי�"עיתו� כחברי� עמיתי� במערכת ה, )מוסקבה

אני ארגנתי את התרגו� של החומר שבו מרוסית לאנגלית  והפרסו� ). ב ובריטניה הגדולה"ארה
, לרוע המזל. ה לא רגילבמידההוא עצמו השאיר רוש� של מלומד . את ספריו אני מכיר. במערב

  ...כבר איננו מספר שני�' פיודור דוידובי 
את ספרו של . כיוו� שנכתב בתקופה הסובייטית,  של שריפוב הוא מתחת לרמה המדעית   הספר

  .קארפוב אינני מכיר
העיסוק האהוב . אלא חקר ההוכחות הארכיוניות בנושא,  לא יצירתיות הכותבי�–   עכשיו לעיקר 

ד שניי� במערב הוצאו לאור שניי� מספרי והוכנו לדפוס עו. הוא ללכת לארכיוני�, כמו פע�, עלי
  ).מתורגמי� מרוסית לאנגלית(

או ספרי� באותו נושא , 1941$1945  אודה ל� על רשימת הגנרלי� היהודי� בצבא האדו� ב 
אבל , בסיס חומר ארכיוניעל אני יכול להכי� מאמרי� על מפקדי� יהודי� . שיצאו בישראל

  .בתקווה שעבודה כזו תפורס� בעברית
 . עמודי�10$12 מאמר בגודל ת ייראה בצורהוא. רניאחובסקי'צ .ד.  כבר הכנתי את החומר על אי

�. במונוגראפיה $לא וא� , אותו בכתב עתלפרס� ) 2. לארג� תרגו� שלו לעברית) 1: אני מבקש ממ
  . להתקשר לכתב עת בו אפשר יהיה לקבל את שכר הסופרי� הגבוה ביותר) 3
  .יהי גודלו כאשר יהי, קבל אותולהבטיח שא) 5. לברר כיצד אוכל לקבל שכר סופרי� זה) 4

כלומר , הקשורות בהליכה לארכיוני�, בלבדיו� $ אבל הוצאות היו�,    אינני מבקש כלל להתעשר
 ה� עצומות לגבי מורה להיסטוריה בבית ספר ,קייב וערי� אחרות, למחייה בבתי אירוח במוסקבה

  .    היא ענייה.אלא כפר קט�, שליגינו אינה עיר. מקצועי
, כמי שנלהב להיסטוריה היהודית, אני נות� ב�! תיעלב מהשאלה הכספיתנא אל ! עמיר הנכבד  ד� 

  !       אמו� רב
 את לו ידעת, כא�. רניחובסקי' במוסקבה בחיפוש תעודות על יעקב צאעסוקבאפשרות הראשונה    

פחה אסור להוציא מהחשבו� את המקרה שהוא קרוב מש. )להתחיל בו(ש� אביו היה לנו מסמר 
�  .רק האמונה בהיפ� תוסי� לי ול� כוחות במחקר,  של

  מאסלוב.א.א. באיחולי בריאות.   שוב תודה כנה על תשומת הלב אלי

7.11.2010  

אני שולח ל� בזאת שתי רשימות של גנרלי� יהודי� שהרכבתי ממספר .   מר מאסלוב היקר
  .המקורות שהצלחתי להשיג

גנרלי� יהודי� בצבא הסובייטי במלחמת : ודור סוורדלוב  הרשימה הראשונה הוכנה מספרו של פי
  . אני מניח שאתה מכיר אותו–) 1966, תרגו� לעברית(העול� השנייה 

הגנרלי� והאדמירלי� : תחת הכותרת) ברוסית(  רוב השמות ברשימה האחרת באו מרשימה 
 היהודי� המפורסמי� ביותר שהשתתפו במלחמת המולדת הגדולה

 Наиболее известные генералы и адмиралы евреи, участники 

великой отечественной войны. 
  .אותו מצאתי באינטרנט, יהודי� במלחמת המולדת הגדולה בקוב  7 $ שהוא החלק ה, 

 �             ד� עמיר                                                                                      . זוהרשימאינני יודע מי ער

10.12.2010  

  . לחגי� המתקרבי� ולשנה החדשהמיטב איחולי.  אלכסנדר היקר
 ימי� לפני שהגיע 10נסע , כמו שסיפרת לי,  בעוד שמכתבי–  לרוע המזל הדואר הוא אטי מאוד 

�כ� שזה לקח לו כחמישה , רק לפני כשבועיי�,  באוקטובר18מתארי� , קיבלתי את מכתב�, אלי
אני מקווה שבינתיי� קיבלת את רשימת הגנרלי� היהודי� ששלחתי אלי� ... ת להגיע הנהשבועו

רוב� , מאז שקיבלתי את מכתב� היו לי כמה שיחות ע� אנשי� רלוואנטיי�. לפני כחודש
  :וזה מה שמצאתי, אביב$מאוניברסיטת תל
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רוב� , היפ� ל–   כתבי עת מדעיי� בעול� כולו אינ� משלמי� היו� הונורריו� למחברי� 
אבל בגלל , "דמי עמוד"בישראל לא מבקשי� , למזלנו. מבקשי� מהמחברי� לשל� עבור הפרסו�

  . ה� אינ� יכולי� לשל� למחברי�, הציבור הקט� יחסית של קוראי� עבריי� של חומר מדעי
והשנייה , האחת היא הפרסו� המכובד של החומר:    זה אומר שעלינו לעסוק בשתי בעיות נפרדות

ויש להסדיר ,  המקור לזה אינו יכול להיות המוציא לאור–א אי� לכסות את הוצאות המחקר הי
  .זאת בדר� אחרת
$זהו פרסו� משות� של אוניברסיטת תל. זמני�דיברתי ע� העורכת של הרבעו� ,   אשר לפרסו�

, כלומר, הוא מדעי למחצה. ר להיסטוריה יהודית"האוניברסיטה הפתוחה ומרכז שז, אביב
ולכ� הוא פונה לציבור רחב , אבל אי� הערות שוליי�, מרי� עוברי� הערכה וה� ברמה גבוהההמא

אבל נראה שהחומר שאתה מציע , המאמרי� מוגבלי� בגודל�. יותר מאשר הקהילה המדעית
העורכת הסכימה לקחת בחשבו� את  פרסו� החומר . רניאחובסקי יתאי� בדיוק'לפרסו� לגבי צ

�כיוו� שכתב העת . כמוב� בכפו� לאישור הבודקי�, די� שלי באותו גודלשיוקד� במאמר מק, של
זה . אני מקווה שנוכל לכוו� לחוברת יולי,  חודשי� לפני הפרסו�4מבקש שכתבי היד יתקבלו 

כ� שאוכל לדאוג לתרגומו ,  רניאחובסקי בהקד� האפשרי'אומר שעלי לקבל את החומר של� על צ
  .ולכתוב את המבוא המתאי� בזמ�

נראה , רניאחובסקי ועל גנרלי� יהודי� אחרי�'   אשר לחומר האחר שאנו מתכווני� לפרס� על צ
שהדר� הנכונה לעשות זאת תהיה במונוגראפיה שתפורס� על ידי אחד ממכוני ההיסטוריה של 

שהוא (אביב $ שוחחתי על כ� ע� הרקטור הנוכחי של אוניברסיטת תל. אביב$אוניברסיטת תל
זה באמצעות מכו� כזה שאני מקווה שנוכל לכסות .  ה שיש סיכוי טוב לסידור כזהונרא) היסטוריו�

אבל עדיי� לא סיכמתי זאת ע� . את הוצאות הנסיעה והלינה של� א� נמשי� בפרויקט הגדול יותר
  ד� עמיר ,             כל טוב.                                                                                    האנשי� המתאימי�

24.12.2011  

  .ברכות, ד� עמיר הנכבד
אני עובר לתשובותי� לגבי  ! על תשומת הלב לשאלותיו בדצמבר 10 $תודה על המכתב שנשלח ב   

 לכתובת בית הספר למתמטיקה) בדואר רגיל(שלחתי אלי� ) 10.12.10(ממש באותו יו� ! �יהעני
אני מבקש ממ� במכתב ? מתי, א� כ�, הא� קיבלת אותו). יסטרש(בוריסוב . ב.מאמר על גנרל א

  . להערי� את איכותו
אני מבקש ממ� לעזור לי .   אני מסכי� באופ� כללי ע� תכנית הפעולה של� לפרסו� החומר שלי

  .כי אלו כספי� לצור� העבודה בארכיוני�, בפתרו� השאלות הכספיות הקשורות  ביעילות המרבית
בעיר (ל דצמבר עבדתי שוב בארכיו� המרכזי של משרד ההגנה של רוסיה   בשבוע האמצעי ש

ניסיתי . רניאחובסקי'ג� בשאלה על שני הגנרלי� צעסקתי באותו זמ� ). מוסקבהפודולסק במחוז 
 הסובייטית על )מועצת השרי�(ק .נ. של סת הצובשנית לפענח את ראשי התיבות וזמ� הוצא

יש כמה . ה אי אפשר להמשי� בניהול עבודת המחקרללא נתוני� כאל. הענקת תואר הגנרל
  .כל הדברי� הגדולי� מתחילי� בקטנות, כמו שידוע, אבל. למע� האמת קטנות, תוצאות

במיוחד בתקופה שלאחר , בשורותיה�.    תודה ל� על רשימת המנהיגי� הצבאיי� היהודי�
של  של מוצא� היהודי את האימות התיעודיכמוב� ש . כאלה שאות� לא הכרתי)ישנ�(, המלחמה

  .רבי� מה� אני צרי� לחקור
�אודה ל� מאוד א� הוא יראה . רניאחובסקי'צ. ד.את המאמר על אי, במעטפה זו,    אני שולח אלי

 כיוו� שלא פענחתי בתחכו�, ייתכ� שצרי� לבחו� כמה מההיסקי� שלי. 2011ביולי " זמני�"אור ב
). 'מיסיה וכד, ההערכה של השמות מאשה, שללמ(הראוי כמה ניוואנסי� של שאלות יהודיות 

ש� תוכל אולי לתת . מילות ההקדמה של� לחומר שלי יהיו מאוד מתאימות... עבורי זה חשוב
  . על חשיבות העלאת הנושא$ובאופ� כללי , הערכה על העובדות החדשות

אני ! דשהע� חגי השנה הח, את כל בני בית�, אני מבר� אתכ�!    שוב תודה על תשומת הלב אלי
  !  תהיה עבורנו שנת עבודה משותפת פורייה הדדית2011רוצה להאמי� ששנת 

  מאסלוב. א.א,   בכנות
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  .רניאחובסקי'צ. ד. עובדות חדשות בביוגראפיה של אי. 33
  אוקראינה, מאסלוב. א.אלכסנדר :  מאת

ות המזוינים הסובייטים בשנים          בעבודותינו על בעיית המפקדים והמנהיגים הגבוהים שאבדו לכוח
  :למשל' ר (. רניאחובסקי 'צ. ד.נגענו בגורלו של המנהיג הצבאי הבולט אי, 1941-1945

 A.A.Maslov: Fallen Soviet Generals. Frank Cass, London-Portland Or., 1998, pp 176-177 

A.A.Maslov: The Soviet general officer corps, 1944-1945: Losses in combat,  
Journal of Slavic Military Studies, vol.8, n0.3 p. 602)  

השופכים אור נוסף על נסיבות חייו של האיש ,  התגלו לנו כמה מסמכים ארכיוניים2009באוקטובר    
  .עיקרו של החומר שנמצא מתפרסם לראשונה במחקר שלהלן. האגדי

, רניאחובסקאיה'אשתו אנסטאסיה גריגורייבנה צניסתה כך , תלא מתנשאאך ,  על הקרקעניצבת   
ר שלא סתבמ.  ליצור מחדש את דמותו המונומנטאלית של המפקד,פתיחות הסטליניסטית-בתקופת האי

ואמת מקוצרת זו הייתה , ציבורידיעת ההאמת המלאה לא יכלה לעבור ל. כל כך פשוט לעשות זאתהיה 
של שיחה , 1949 בנובמבר 29 -ה ברשמשנ, ר בסטנוגראמהמדוב. קבורה שישים שנה בארכיון של קייב

את הפגישה ניהל עמית המחקר הזוטר של ועדת האקדמיה למדעים של . רניאחובסקאיה'צ. ג.עם א
ה במלחמת העולם השנייה חלקכך כינו בברית המועצות את ( אוקראינה הסובייטית להיסטוריה של מלחמת המולדת

של אנסטאסיה זיכרונותיה המשפחתיים . ַדאן'ְז. א.ה על ידי נרשמטנוגראמה נ והס,נובוַחצקי. ֶא.פ, .)ע. ד–
שגם בן אדם מרשים , ובזאת קשה להאמין, בייחוד מזדקר לעיניים. מתבררים כבעלי ערךגריגורייבנה 

  :וזאת מה שנכתב מפיה. רניאחובסקי עמד על סף איבוד עצמו לדעת'צ. ד.כמו אי

אביו ואמו לא חיו בטוב . רניאחובסקי לא הייתה טובה במיוחד' צאני יודעת שילדותו של איב�   "
איבד את הוריו כאשר ' איב� דנילובי . והא� הייתה יפה ועצובה, הילדי� פחדו מהאב. זה ע� זו
כאשר מתו ההורי� . ונקברו באותו היו�, באותו הזמ� שניה� מתו ממגפת הטיפוס. 12היה ב� 

. ה עימה את מיטב הרכושנטלו 18בכירה התחתנה בגיל האחות ה. התפזרו הילדי� איש לעברו
,  שני�16התחתנה כשלא מלאו לה עדיי� , .)ע. ד–ייתכ� שהכוונה לאניסיה (מיְסָיה , אחות הצעירהה

, מישה', אחיו של איב� דנילובי . שהיה אז ב� שנה או שנתיי�, ולקחה אליה את האח הקט� סאשה
  .הוא היה קומסומלאי. עזב

זה היה זמ� קצר לאחר מות . יצא לנדוד בעול� ונקלע לחבורת ילדי� עזובי�' לובי    איב� דני
אי� שה� . אני זוכרת שהוא סיפר אי� הכו אות� מכות רצח. הוא נמצא ביניה� שנה שלמה. הוריו

הציבו  , תפסו אות�. .)מ. א–בפל� קייב (לנו בכנסייה באיזה שהוא מקו� בסביבת ופניארקה 
ו נראפשטו מעליה� את מכנסיה� והצליפו בה� עד כדי כ� ש, ות� עליה�השכיבו א, ספסלי�

 איפה, לעיר אחרת והגיע לתחנת ופניארקה' אחרי זאת ברח איב� דנילובי . בחגורות פצלות לבנות
 עבד .)מ. א–רניאחובסקי 'צ. ד. צישקובסקי היה חברו של איאסיי: בהמש�(יאסי צישקובסקי שאביו של 

  .כמכונאי קטר
 החלב�.  וברח,חלב� שעמד ש�הוא תפס בקבוק אצל . היה רעב מאודסיפר שהוא ' ב� דנילובי אי   

�ממכה זו נשארה . שנגר� לו שבר בראש, רד� והשיג אותו והכה אותו בבקבוק בראשו עד כדי כ
הפצע . לקחו והביאו אותו לבית חולי�. נפל ואיבד את הכרתו' איב� דנילובי . צלקת ברקהאצלו 

הוא . כשיצא מבית החולי� היה תשוש מאוד.  בו אפילו תולעי�ורחש, במש� זמ� ארו� נרפא לא
באותו זמ� תמר� באותה . הוא נפל על הפסי�. מוטב שאפול תחת גלגלי הרכבת: התחיל לחשוב

הוא ראה שעל .  הקטר במסילה צדדיתצישקובסקי עצר את. מסילה הקטר שנהג בו צישקובסקי
  .חימ� אותו ולקח אותו אליו', איב� דנילובי ניגש אל , הפסי� שוכב ילד
לימד , כשהבריא). הפצע הזדה�, הוא חלה שוב(החלי� במשפחת צישקובסקי '     איב� דנילובי 

אחר כ� רעה . והוא החל לעבוד כמסגר, אותו אביו של יאסי צישקובסקי את מקצוע המסגרות
  בחשבו לחיות , הוא נסע. נובורוסיסקותא הקומסומול שלח אותו לכמו כ� נכנס לקומסומול . פרות

, בעלה היה ימאי. כיוו� שה� לא חיו בעושר, אבל היא לא יכלה לקחת אותו אליה, אצל אחותו
הפליג ע� גיסו כמסיק דוד , האח הצעיר סאשה חי אצל�. קשההיה אד� ,  מהביתתמיד נעדר

  .באונייה ובהמש� ברח מה�
, אחר כ� שלחו אותו. � מה כעוזר מסיק ואחר כ� כמסגרזמ'      בנובורוסיסק עבד איב� דנילובי 

התחיל לעבוד כנהג במפעל , כשסיי� את הקורס. לקורס נהיגה,  הקומסומולמדיניותבהתא� ל
ללמוד ' על עבודתו הטובה בשורת הקומסומול נשלח איב� דנילובי .  והיה נהגו של המנהלהמלט

, וממנו עבר, ח לבית הספר לקציני חיל הרגלי� בקייב הוא נשל–זו טעות (בבית הספר לארטילריה באודסה 
  .  אותו סיי� בהצטיינות,.)ע. ד–לבית הספר בקייב , אחרי שנה

 לעבודה במפקדת סוללה בגדוד ארטילרי' נשלח איב� דנילובי ,    ע� סיו� בית הספר בקייב
 בהצטיינות את הבחינות עשה. ובערב התכונ� לבחינות הכניסה לאקדמיה, הוא עבד. בוויניצה

תחילה ( על ש� סטאלי� במוסקבה .)מ. א–האקדמיה הצבאית למכניזציה ומוטוריזציה (ונכנס לאקדמיה 
.  בהצטיינות1936 $ סיי� את האקדמיה ב' איב� דנילובי . לפקולטה לטנקי�) היא הייתה בלנינגרד
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רי האקדמיה נשלח אח. וַזבַיאלוב' ַגרַקֶשבי , ֵלאונוב, סיימו את האקדמיה הוא" מצוי�"בציו� 
ואחר כ� הועבר לפקד על , ש� נשארנו שנה, לקייב כראש מטה סוללה' בהתחלה איב� דנילובי 

   .1937 $זה היה ב. יסקר7ו9 מ709 $בקילומטר ה, בסטאראיה דורוגסוללה 
א בגומל הו. .)ע. ד–סר� $רב(לגוֶמל כמפקד גדוד וקיבל דרגת מיור '  הועבר איב� דנילובי 1938 $    ב

. ואחר כ� חזר לגומל, שלושה$נשאר ש� חודשיי�,  הוא הועבר ל9ְֶרסט1940 $ ב. 1940נשאר עד 
ומונה כסג� לליטא ' דנילובי  הועבר איב� 1940בסתיו .  גדוד הטאנקי� שלו כבר התפתח לחטיבה

ש� כבר פיקד על ,  הוא הועבר לריגה1941באביב . 1941ש� הוא נשאר עד אביב  .מפקד אוגדה
כלומר קולונל , אלו� משנה( הוא קיבל דרגת פולקובניק 1941במאי . .)מ. א– 28 $דיוויזיית הטנקי� ה(ה אוגד

כ� שיוכל להספיק , הכיני לי הכול: "אמר לי, כשיצא לתמרוני�, 1941 ביוני 15 $ב.  .)ע. ד–
הכנתי עבורו אני לא דיברתי על זה ע� א� אחד ו. .)מ. א$ ברור שמדובר במצרכי מחיה(..." לחודשיי�

  ".הכול

  : באירועי המלחמהעוסקהטקסט של הסטנוגרמה  המשך   
,  יצר אתנו קשר השליש שלו1941רק בסו� . 1942אחרי זאת לא ראיתי אותו יותר עד "   

 25 $אנו יצאנו מריגה ב. .)מ. א–באלטיקה $ערי� בפרה(הגיע למיַטב או לֶאלַגב , כנראה,  הוא.קומארוב
וראה שבדירה היו תלויי� ,  ביוני עבר ליד ביתנו בריגה27 $ סיפר לי שבאחר כ� הוא. ביוני

. להיכנס אבל הוא לא היה יכול. הוא חשב שאנחנו עדיי� נמצאי� בריגה, ליבו התכוו . הווילונות
, כ� במסמ�(והגג הוסר , הוא נת� פקודה  לירות אל הגג מטנק. התחילו יריות מכונת ירייה מהגג

 לכ�. .)מ. א– הפורשי� הבורגני� הלאומני� הלטבי� על יחידות הצבא האדו� הנסוגות י שלחיסול הירל הכוונה
 – של רוסיה, ני נובגורוד'היו� ניֶז, גורקיבמחוז ( בעיר ֶסמיונובה 1941 $הוא יצא מריגה ומצא אותנו כבר ב

כיתרו , כשה� הלכו. הוא סיפר שהאוגדה הייתה צריכה לעבור קשיי� גדולי�. לש� נסענו. .)מ.א
�  ."שהוא פשוט רצה לגמור ע� עצמו, אות� במקו� אחד והמצב הגיע לכ

 מדובר בהם .משיקולי צנזורה פוליטיתכמה משפטים בטקסט ו כוס, לדעתנו ולפי שורת סימנים, בהמשך  
ביטוי לא ('  קומארובבפירושו של'המובאים , רניאחובסקי עצמו'צ. ד.רגשות ומעשים של אי, על מחשבות

לדעתו של . רניאחובסקי עצמו' האם אלו דברי קומארוב או דברי צ–משמעי של הדברים המצוטטים -מאפשר פירוש דוברור ה
 –כדי לא לפגום בדמותו של המצביא הנערץ , רניאחובסקי המוסווים מסיבות פוליטיות'אלו הם דבריו של צ, מאסלוב. א.א

אבל הע� , אני איירה,  טוב:חשבתי. אתלצבלתי אפשרי היה בכלל ינראה שהיה : "הוא סיפר :.)ע.ד
באוגדה היו הרבה . והתחלתי לחשוב אי� לצאת מהמעגל הזה.  הוא אינו יכול לעזוב,יישאר
כדי שמחלקה זו תמשו� על עצמה , שלחנו אית� מחלקה אחת. והגרמני� היו בכל מקו�, פצועי�

  ).ש�(" כיתורויצאו מה, מחזיקי� בכל הפצועי�, אבל שלנו נחלצו בשקט, את כל האש

מתענה בקשיי זמן ו, טח בעצמוו במי שאינוכ הבולטהתעמולה הסובייטית לא יכלה להציג את המפקד    
 .לוחם בעל רצון ברזל לניצחון על האויב, קומוניסט קשוח-היא יצרה הילה של לוחם, להיפך, המלחמה
   :כתבהסטנוגראמה נ בהמשך

 אבל היו בה כלי� כבדי� נטושי�, נו ולא הגרמני�שבה לא נמצאו לא כוחותי, ה� הגיעו לעיר אחת
 –לא נאמר שהכלי� היו קשורי� לכוחות הסובייטי� הנסוגי� באותו זמ� , לדעתנו במסגרת הצנזורה, כא� שוב(לרוב 

  יצאו שוב,  תותחי� כבדי�15 או 12לקחו . רתמו אות� בווי� לטנקי�, כאב הלב לזרוק. .)מ.א
  .ביב ריגה או בריגהוהתבצרו על גדות נהר ריגה ס

אבל קיבלנו . ויכולנו לעמוד ש� לאור� זמ� "–'  סיפר איב� דנילובי –" ש� קיבלנו את ההגנה"
אבל בפע� השלישית הייתה , לא צייתנו בפע� השנייה, לא צייתנו בפע� האחת. פקודה לסגת

  ". סגתאבל באותו זמ� היה אפשרי לא ל, נסוגונו. תועמדו למשפט, א� לא תיסוגו: הפקודה
 .).ע. ד–אקדחי� (ולנובגורוד ה� הגיעו כבר רק ע� נגאני� , איבדו את הציודבנסיגה ה� .   וה� נסוגו

 – איש 100 $אותו זמ� פחות מברו ותנאוגדה קרוב לוודאי שמה(". המאה השחורה "כינו אות�הגרמני� אבל 
  . .)מ.א

, לחמנו בנגאני�. ל לא היה לנו ציודאב, שנפלנו לכיתור"',סיפר איב� דנילובי , "היו מקרי�    "
הסתתרנו . לא היה מה לאכול ולא היה מה לשתות, באחת הפעמי� שנפלנו בכיתור. במה שהיה

החלטנו להתנפל על . או שנצא מהקברי� או שנמות: אחר כ� החלטנו. ריפטותבק, בבית קברות
. כפר בצעקות הלע התנפלנו.  היינו צריכי� לצלוח בשחייה נחל באותו כפר.הגרמני�הכפר שהיו בו 

כאשר כבר היו ". עברנו את הכפר בריצה ושחינו.  חשבו שאלה פרטיזאני� וברחו כול�הגרמני�
הציל אותו . כמעט שטבע' איב� דנילובי . התעשתו הגרמני� והחלו להפגיז את הנחל, שוחי�

 בדיוק ני זוכרתאינ. אבל היתר ניצלו, הגרמני� הטביעו ש� לא מעט משלנו. השליש שלו קומארוב
סיפר שהיה קר מאוד ואחרי אירוע זה הוא חלה ' איב� דנילובי . 1942בער� באביב , מתי זה היה

  .במלאריה
מיור $רניאחובסקי נעשה גנרל'צ. ד.אי(. בתואר גנרל'     אחרי ההיחלצות מהכיתור זכה איב� דנילובי 

ש� ', כ� העבירו אותו לחזית וורונזאחר , בהתחלה הוא פיקד על אוגדת רגלי�. .)מ. א– 1942במאי 
 60 $הוא הנהיג את הארמייה הכללית ה(ואחר כ� נתנו לו ארמייה , הוא פיקד על גייס בער� במש� חודש

  ..)מ. א– 1942מיולי 
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נפגשתי אתו לראשונה אחרי תחילת המלחמה (' נסעתי אל איב� דנילובי '    אחרי לקיחת וורונז
ונסעתי בחזרה , שהיתי ש� חודש. 1942בספטמבר , בער�, יהזה ה). 1942 $סביב פודגורני ב

  .אחרי זה התחלתי לנסוע אל הבעל לחזית, עברנו למוסקבה, לקחתי את הילדי�, לסמיונוב
 – 1943 בפברואר 14 $שוחררה ב(אחרי לקיחת ק7רסק ' לייטננט קיבל איב� דנילובי $    את דרגת הגנרל

גיבור ברית 'וקיבל את התואר , .)מ. א– 1944 במר  5(ובניק פולק$ואחר כ� הוא נהיה גנרל. .)מ.א
  . .)מ. א– 1943 באוקטובר 17(' המועצות

 והגיע עד ַטרנופול 1 $אל ַוט7טי� בחזית האוקראינית ה' עבר איב� דנילובי '    אחרי חזית וורונז
הוא נקרא אז . ש� העביר את הפיקוד לאחר, .)מ. א–היו� העיר ֶטרנופול באוקראינה המערבית (

 1941זה היה באפריל . 3 $ ושלחו אותו אל החזית הביילורוסית ה.)ע. ד–המפקדה העליונה (לסטאבקה 
  . ליד סמולנסק, אני נסעתי איתו לש�[...]. 

          :טביה בשלב המכריע של המלחמהאבסטנוגראמה המשקפים אירועים בביילורוסיה ול מעניינים הקטעים   
שהיה קשה מאוד , אני עצמי ראיתי עמדות בטו� ומכשולי תיל. י� מאודהקשיי� היו גדול"

   .).ע. ד–הגרמני� " פאנצר"הכוונה לטנקי ה(הטילו אימה " נמרי�"וה, להתגבר עליה�
לא יכלה ו, במקו� אחדתקועה נשארה החזית  ,בכל דר� שלא נוסתה כדי לקחת את אורשה[...]      

דבר שהגרמני� ,  דר� אחרת דר� הביצותסלול החליט ל'איב� דנילובי . להתקד� בשו� אופ�
סללו את הדר� החדשה והכוחות , החפרי� כרתו את היער. זה היה מרשי�.  ציפו לולאלגמרי 

  ...עברו בה
ב שה� ג� ושיחב, ציווה להשאיר אות� ביער' איב� דנילובי . ליד מינסק היו ביער הרבה גרמני�  

 הרבה מאוד .כ� זה התקבל.  רבזמ�עלול לגזול זה , ויי�יתמסרו כשבאבל א� ה� , כ� ייכנעו
  .אלה היו השבויי� הראשוני� שהגיעו למוסקבה. נכנעו גרמני�

נסענו בלילה ופתאו� המכונית . הייתי ע� בעלי, בקרבת וילנה,    כאשר המטה עבר לנקודה אחרת
את השליש שלו שלח ' איב� דנילובי . עצרה כיוו� שהדר� מלפני� הייתה גדושה במכוניות

קומארוב הל� ודיווח שהאנשי� התקבצו מלפני� כיוו� שגרמני� . קומארוב ללמוד מה העניי�
�ה� נשאו , הטור היה גדול. התקד� לנחל קט�, הטור הגרמני עבר מיער אחד לשני. חדרו לדר

פחדתי שהגרמני� , עצרתי בעדו, כשבעלי רצה לצאת מהמכונית. רכבו על סוסי�, מכונות ירייה
  .יבחינו במדי הגנרל שלו

ציווה שכעת ' אז הגענו לבטליו� ואיב� דנילובי . אחר כ� לא עברו עוד גרמני�,  דקות20    חכינו 
,  בבוקר5בשעה , כשרק הגענו. [...] ימריא אווירו� להשיג ולחסל את הקבוצות הגרמניות האלה

נשלחו . שיפו� נמצאי� גרמני�התברר שבשדה ה? במה העניי�. התחילו חילופי יריות, ושכבנו לנוח
  .אנשי� והגרמני� נלקחו כול� בשבי

אפילו ברדיו . פה שלנו,  פה הגרמני�$התערבבו זה בזה , ווילנהשטפו את ה�   הוא סיפר שכאשר 
  . [...]מהפחד שהיא תיפול מחדש בידי הגרמני�, לא שידרו במש� זמ� מה על לקיחת וילנה

היה . הוא חי איפה שהוא במוסקבה. נהג שלו בוריס וינוגראדובהיה ה, מת'   בזמ� שאיב� דנילובי 
 [...]. במשק עזר ממשלתיעובד  ,ב9ַרִביָחה, לו נהג בש� אלכסיי 9ְרובקי� שחי במחוז מוסקבה

 זחלו חר כ�וא, "וויליס"המצב הגיע לכ� שהפקירו את ה, סיפר שירו עליה� הרבה פעמי�
  . [...]1944 עד 1942 $מ' � דנילובי ברובקי� נסע ע� איב.  בו מחדשוהתיישבו

נשלחה מתנה .) מ. א–הרפובליקה הסוציאליסטית הסובייטית הביילורוסית (ר .ס.ס.   מממשלת ב
 שלוש רובאשקות ושעו� –רניאחובסקי 'צ. ד.ארמייה אי$  גנרל3 $למפקד החזית הביילורוסית ה

  .1944זה היה באוקטובר . ברונזה גדול
' יאחובסקי נשלחו למשפחתנו הצווי� המיוחדי� של המפקד העליו� החרנ'צ. ד.  אחרי מות אי

 ע� .)ע. ד–צחונות כוחות החזית יהמצייני� את נ( 3 $ החזית הביילורוסית הסטאלי� לכוחות פיקוד
האב  , רניאחובסקי לזכר פעליו הקרביי� של הבעל'צ' למשפחת איב� דנילובי : "ההקדשה

מעל התנוססה תמונת דיוקנו של ".  המולדת הגדולה במלחמתוהמפקד הסטליניסטי המהולל
ולמטה חתו� , .)ע. ד–כוכב הזהב מעטר את גיבור ברית המועצות (" כוכבי�"ע� שני ' איב� דנילובי 

 צו הפיקוד העליו� על לווייתו של מפקד החזית –לבסו� ". 3 $ממטה החזית הביילורוסית ה"
  ." 1945  בפברואר20 $  בעיר וילנה ב3 $ הביילורוסית ה

   :רניאחובסקי' לנו גם כמה פרטים אישיים מחיי המשפחה של צומהסטנוגראמה נודע     
הוא הגיע בחופשה . ש� התארחתי אצל אחותי, בוופניארקה'  איב� דנילובי הכרתי את"   

א� פע� לא חזר בו ממה , בכלל. ועשה זאת. הוא אמר לי שיעביר את עצמו לקייב. מאודסה
. 1928 $התחתנו ב. אחר כ� עברנו ביחד לוויניצה, בר לקייב הוא למד עוד שנהאחרי המע. שאמר

היה ". מצויי�"הוא למד באקדמיה ב. ואחר כ� למוסקבה, אחרי ויניצה הוא נסע ללנינגרד
 קיבל $ במיוחד , זכה בפרסי�. סל$ ע� וכדור$כדור, במיוחד אהב סקי. ספורטאי טוב ביותר

  .אופניי�
.  ראה בהמש� פע� אחת ויחידהאת האחות הבכירה.  לא אהב לספר.)מ. א–ה מליד(     על המשפחה 
במפעל ,  בספרייה,עבדתי במשתלה. ספר$ למדתי בשתי כתות בית.  בקייב1908 $אני נולדתי ב

  .ולאחרונה כמנהלת חשבונות במוסקבה, תפירה
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לומדת . הבע� מדליית ז, 1947 $ספר תיכו� ב$סיימה בית, 1929 $  בתנו ניאונילה נולדה ב
היא קיבלה מכתב ). .מ. א–האוניברסיטה הממשלתית של מוסקבה (א7 .ג.בפקולטה להיסטוריה של מ

שהיא לומדת היא השיבה לה� . רניאחובסקי בֶוורבובו'מתלמידי בית הספר על ש� צ
.  בבית הספר מס6לומד בכיתה , 1937יליד ,  אולגהב�. ותמשי� ללמוד בהצטיינות" הצטיינות"ב
  ".חול� להיות טייס, אוהב מתמטיקה. בהצטיינות,  מוסקבה של78

  .1992היא נפטרה בשנת . עד כאן סיפורה של אנסטאסיה גריגורייבנה   

 לאחר כבר ביום השני. גדולה להנצחת זכרו של המפקדהאחר הלוויה החלו השלטונות בעבודה למיד    
הקומוניסטית  ה המרכזית של המפלגההוועדהתקיים מושב של לשכת , 1945 בפברואר 21 - ב,הלוויה
הוועדה המרכזית מזכיר , סוסלוב. א. מ- בליטאהוועדה המרכזית  לשכת יושב ראששבה נוכחו , בליטא

של  .)ע. ד–מועצת הקומיסארים העממיים (רקום יושב ראש הסובַנ, קּוס' ְּפֶרקַמס ְסֶנצ -  בליטא של המפלגה
, ' פיידורוביץ-  דה העירונית של המפלגה הקומוניסטית בווילנהמזכיר הווע, ֶגדִויַלס - ליטא הסובייטית

 המועצה ראשממלא מקום יושב ו , יקובלב-מנהל המחלקה הצבאית של המפלגה הקומוניסטית הליטאית 
אמצעים הקשורים את ה חןבשת ועדה הקיםו לחליטההנאספים  .ליּוּבימֶצב - העירונית של נציגי העובדים

, ַיקובֶלב, ּוַרבֶלב'ז, פרקמס, ניּונקה, )יושב ראש( גדווילס ברים בהרכב הח,כרו של הגיבורלהנצחת ז
 מתחם מיוחד  להבטיח הקמת התפקידליובימצבניתן ל, 3 -במושב היומי ה. קּוליַנס', פיידורוביץ, ליּוּבימֶצב

, עיםלהציב שמירה וטיפול קבו, נמצא הקברבה הכיכר יומיים של - עם תחזוקה וקישוט יום, סביב הקבר
להציב , ַּברַטשּונֹוס' הח,  מקומיסר הפנים של ליטא הסובייטיתוחלט לבקשה.  זה עובד מלאלצורךלשכור ו

מיכאיל המסמך חתום על ידי . רניאחובסקי'צ. ד.ולקרוא את הכיכר על שם  אי, ליד הקבר עמדה צבאית
 חבר הפוליטביורו –דינה האיש מספר שתיים במ, נייב'בתקופת ברז,  אחר כךשנהיהסוסלוב ' אנדרייביץ

 של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית והמזכיר האידיאולוגי .)ע. ד–הלשכה המדינית (
כמו שגם ברור לגמרי שאת מקום הקבורה ,  נראה שהתהליך נוהל ממוסקבה. של המפלגה הקומוניסטית

כדי לחזק את הקומוניזם הטוטליטארי , טייםפולי-בחר סטאלין ממניעים אידיאולוגיים,  וילנה–של המפקד 
פרקמס וגדווילס , סקוס'בראש וראשונה צ, ההחלטה נתמכה על ידי הקומוניסטים המקומיים. בליטא

  אבל במסמך שאנו מעיינים בו אי אפשר לגלות את השסע העמוק בציבור הליטאי ביחסו. הנזכרים לעיל

ההכרח של שסע זה הוא העדות לגביו .  הסובייטיתכלל המערכת הטוטליטארית לכמו א, לקבורת הגנרל
שיחידות מזוינות שלהם ניהלו מאבק פרטיזני , מיליציה מפני הלאומנים הבורגניםבלשמור על הקבר 

  .עקוב מדם כנגד השלטון הסובייטי

 פנה יושב ראש מועצת, 1950 במאי 4 - ב.  במשך שניםהאנדרטהמתמשכת האפופיאה סביב  ובינתיים  
, בה נאמר, בבקשה, נקו'קורוטֶצ. ס.ד, ים של ליטא הסובייטית לראש הממשלה של אוקראינההמיניסטר

 .ד. לאי אמצעים להקמת אנדרטה1950 - במועצת המיניסטרים של ברית המועצות הוקצוטעם שמ
חיפוי אמורים ,  של הוועדה לענייני אמנות בממשלת ברית המועצותהבאישור. רניאחובסקי בווילנה'צ

 מטר 120בשטח כולל של ) ַלּבַרדוריט או ַגּברֹו( קשה עשויים מאבן והכן שלה להיות האנדרטההאבן של 
גדוויליס את עמיתו האוקראיני לעזור במציאת האבן . מבקש מ,  מכיוון שבגבולות ליטא אין אבן כזו.רבוע

  .  יטומיר שבאוקראינה'יץ או ווינסק שבמחוז ז'הדרושה ממקור במסליפצ
 .א, הודיע ממלא מקום יושב ראש התכנון הממשלתי של אוקראינה הסובייטית, 1950מאי  ב10 -ב      

 מסירהנתן את הסכמתו ל, ֶּבזּוס' החב, "גרניט- סֹויּוז"נרו על כך שמנהל הטראסט 'קורוטצ. ס.לד, נוביקוב
מתאגיד , רֹו ַלּבַרדוריט או ַגּב– רניאחובסקי'צ. ד. של אבן שחורה לציפוי הכן של האנדרטה לאי1950 -ב

   .האנדרטה הקמתניהול ו, על בסיס הסכם כלכלי לארגון, יזמות
 הלא גדולה שעמדה באתר האנדרטהואז הוזמנו עבודות ההכנה להקמת המונומנט המפואר במקום     

ו הגיע, 1948 בפברואר 19 - שב, למשל, ידוע. קרובי משפחה ומפקדים קרובים ביקרו בקבר. הקבורה
בלוויית יושב ראש נשיאות הסובייט העליון של ליטא הסובייטית , עם הילדיםהנה אלמנת המפקד 

ומזכיר הוועדה העירונית של המפלגה הקומוניסטית , גנרל אוֶלב, מפקד חיל המשמר בווילנה, ַּפֶדצקיס
  .  הם הניחו זרים11:30בשעה . הליטאית ֶּבלַיאּוסַקס

לגנרל הארמייה : " כתוב בליטאיתהבחזית. 1950 בדצמבר 10 -  בחנכה המפוארת לגיבור נ   האנדרטה
 למשחרר העם -בצידי הכן חקוקים תבליטים המתארים חייל מצדיע ". רניאחובסקי מהעם הליטאי'צ. ד.אי

    זהו–יד הזיכרון למפקד הצבאי . טומסקי. אחד מיוצרי המונומנט הוא הפסל הסובייטי החשוב נ.  הליטאי
עיצוב פניו , מורה של הדמות מדגישה את הביטחון הפנימי של הגנרלהעמידה החזיתית הח: דיוקן אמיתי
  .הכן של יד הזיכרון מזכיר צריח של טנק.  את אופיו הקרביפגינהותנועת היד מ, הוא אנרגטי
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  )במקור בווילנה(' רניאחובסקי בוורונז'פסל צ): 1900-1984(טומסקי ' ניקולאי וסילייביץ

בתקופת התפוררות ברית המועצות .  התפתחה אפופיאה חדשה של האנדרטה90 -    בתחילת שנות ה
 שאין מקום בליטא לכל מה, מקומיים למסקנהוהיווצרות המדינה הליטאית העצמאית הגיעו הלאומנים ה

  שצבאו שחרר את ליטא,רניאחובסקי'צ. ד.אי לא. שמזכיר להם את המשטר הקומוניסטי העקוב מדם
ושמסיבה זו , התייחסו השלטונות המקומיים כאל מי שמגלם את העריצות הסטליניסטית, מהפשיזם

, להרוס את המונומנט, עביר את הקבר ממקומוהם החליטו לה. צריכים שמו ומעשיו להיות נדונים לשכחה
קבוצת תושבי הכפר אוקסנינו נקבצו , כשנודע על תכניות הלאומנים הליטאים. ולהחליף את שם הכיכר

  1906 ביוני 29 -רניאחובסקי ב'צ. ד.נולד אי, לפי הגרסה המקובלת, רקאסי באוקראינה שבו'שבמחוז צ
אבל .  לדרך הארוכה לבירת ליטא1991 -ויצאו ב, הכפרבראשות יושב ראש מועצת , למשפחת איכרים

בקשותיהם העיקשות . אמון רב אל המבקשים-  הגבוהים של שלטונות ליטא התייחסו בחוסרבחלונות
בדבר היו מעורבים השלטונות הרוסיים וגם ניאונילה . להעביר את אפרו של המפקד לאוקסנינו נדחו

רק כמה אחים , רשויות הרשמיות בקייב שמרו על שתיקהה. שלא הסכימה לצעד כזה, רניאחובסקאיה'צ
  .העיר שהוא אהב כל כך, לחזית של הגיבור העלו את ההצעה להעביר את השרידים לבירת אוקראינה

. רניאחובסקי מקברו'צ. ד. התקיימה הוצאת אי1991 בנובמבר 15 - ב.    וילנה יצאה לפגישה בקרמלין
בהסכמה של בת הגיבור עם ראש עיריית . ית הקצינים של וילנהאלפי אנשים נפרדו מאפרו של הגנרל בב

 .היוקרתי שבבירת רוסיה' ביצייי בנובמבר טקס הקבורה מחדש בבית העלמין נובוד19 -נערך ב, מוסקבה
עם זאת החליטה מועצת העיר של וילנה . העיר שעליה לחמו חילות המצביא',  הוענקה לוורונזהאנדרטה

   .םלהשאיר את כן הפסל לעצמ

סובייטי -אלא שבתנאי ההתפוררות הכלכלית בזמן הפוסט.   במוסקבה הקימו במהירות אנדרטה ליד הקבר
 לניצחון 60 - התלוננה בשנת ה–" כעת זה מתחיל להיהרס. "לא הייתה אפשרית ההוצאה הנדרשת

ולוועדה למשרד ההגנה , פנינו לא פעם לשלטונות מוסקבה " –, 60 - בת ה, רניאחובסקאיה'ניאונילה צ
, הייתכן שהחיילים המשוחררים. סחור- אבל הם הוליכו אותנו סחור, הממשלתית לשימור אתרי הזיכרון

. )2006 ביולי 5, קול אוקראינה(" ?יראו אנדרטה נוטה ליפול, אשר באים להניח פרחים על קבר אבא
  .ניאונילה ואחיה אולג מנהלים זה זמן רב מאבק למען הצדק ההיסטורי
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נחנך בעשור הראשון לאחר המלחמה מונומנט של הפסל הסובייטי , רקאסי'צשבאזור , אומן     בעיר 
צבת בכניסה ני הלסטלת הגרניט, כנראה, הכוונה(" אות דרגה", באוקסנינו ניצב אות זיכרון. 'ִטיץ'וּוֶצ. החשוב ֶא

 שנה 100לאו ביום בו מ.  לגנרלניצבת אנדרטה, במעגל של עצי צפצפה, במרכז הכפר. .)ע. ד–לכפר 
  .להולדתו נפתח חגיגית מוזיאון על שמו

  .ימצא אפרו של הגיבור מקלט אחרון ומנוחת עולמים, במוסקבה, שלבסוףייאמן מאוד      

  

 
 

  רניאחובסקי בכניסה לאוקסנינו'לוח הגרניט לזכר צרניאחובסקי                         'מוזיאו� צ,          אוקסנינו                      
  

מיד כשנודעו בכל העולם .      ועוד היבט מיוחד מאוד של תולדות חייו של אדם יוצא מן הכלל זה
המהולל שהמפקד  למסקנה, ם רק להםמסימנים הנראי, הגיעו יהודים בכל הארצות, ניצחונותיו הקרביים
. פנה ש 1944 - מסתבר שב. של הבעיההיבטים העדיניםהישנו מסמך המגלה את . הוא בן לגזע היהודי

פשיסטי בברית המועצות שמשרדו המרכזי נמצא -המזכיר האחראי של הוועד היהודי האנטי, אפשטיין
מנהל , זית של המפלגה הקומוניסטיתבמשאלה למזכיר הוועדה המרכ,  במוסקבה10ברחוב קרופוטקין 

  : רבאקוב'שצ. ס.לשכת האינפורמציה הסובייטית א

קיבלנו מארצות שונות הצעות למאמרי� וכתבות המוקדשי� ! היקר' אלכסנדר סרגייבי       "
. רניאחובסקי'הארמייה צ$במיוחד יש ביקוש גדול לחומר על גנרל, לגנרלי� יהודי� בצבא האדו�

ששר האינפורמציה שהופיע בנאו� על גבורת העממי� השוני� של ברית , ליהטלגרפו לנו מאנג
כתבי� זרי� . רניאחובסקי'עמד במיוחד על דמותו של גנרל צ, ביניה� הע� היהודי, המועצות

 על כישוריו הצבאיי� של ,באישור הוועדה העממית לענייני חו , לעיתוניה�רבי� כתבו 
שאי� ברשותו חומרי� , פשיסטי$ הוועד היהודי האנטי. בהדגשת מוצאו היהודי, רניאחובסקי'צ

אני מבקש . לא היה יכול למלא את משאלת� של שורת עורכי העיתוני� וסוכני הידיעות, רשמיי�
ממ� צו על מת� אפשרות לעובדי� האחראי� של הוועד היהודי האנטיפשיסטי להיוודע במחלקת 

המפקדי� והקציני� היהודיי� , מר על הגנרלי� אל החו.)ע. ד–ועדת ההגנה העממית ( NKOהסגל של 
  .)2002 ביולי 11, אברייסקי קמרטון(" רניאחובסקי'ובמיוחד על גנרל צ, בצבא האדו�

  :רבאקוב את ההחלטה'שצ. ס.כתב א, 1944 ביולי 18 -  ב

   ).שם(" ולא יהודי, רניאחובסקי אוקראיני'גנרל צ                              "

רבאקוב הגיב 'שצ. ס.יש יסוד להניח שא, לא ידוע מה טיב המידע ההיסטורי שבו השתמש     כיוון ש
, עד כמה שידוע לנו. במהירות ברוח האידיאולוגיה של אותו זמן לגבי ההתייחסות לפתרון הבעיה היהודית

 פחות משלושה חודשים אחרי -ונשא את החידה עימו לקבר , הוא לא נתן אף פעם שום הבהרות לדבר
  . רניאחובסקי'צ. ד.ת אימו

בעקיפין יכולים לשמש ככאלה .    אבל מאידך לא ידועות לנו הוכחות ישירות למוצאו היהודי של הגנרל
. בין היהודים לפני למעלה ממאה שנה שמות כאלה היו נפוצים. שמותיהם של האח מיכאיל והאחות מיסיה

   . אימצו את הנער העזוב בן עמם,שם המשפחה יכלו גם הם להיות יהודים שלפי ,הצישקובסקים
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מקום התבססותם של מספר גדול של דמויות , מזה זמן רב, נפת העיר אומן הייתה,    מלבד זאת
. ד. היו משוכנעים שאי1943-44מדוע בארצות רבות בעולם כבר בשנים . מהלאומיות היהודית

אין עשן ללא : "ליו אומריםזהו המקרה שע. ברור שהיה להם יסוד למסקנה כזו? רניאחובסקי יהודי'צ
  ". אש

 .סבו וסבתו, אמו, לקבוע את לאומיות אביו, כך חשוב עכשיו להתרכז בפרטים בגנאלוגיה של המצביא   
 נתונים סותרים מעידים על צאתו. אף אחד אינו יכול לוודא במאה אחוז את תאריך לידת הגנרל, עד עתה

ואחרי כמה ,  עצמו12 -לידתו לא ידע גם הילד בן האת יום , לדעתי. 1907 -  וב1906 - לאור העולם ב
בהתחשב ביחסים , לו את מי באמת לא היה ,ולשאול. שנים לא הייתה לזה בהחלט שום משמעות עבורו

 עצמו את התאריך המוקדם יותר המציא הצעיר. עם בני המשפחה, אם להתבטא בעדינות, הרגישים
 לשם כניסה לקומסומול או לכוחות) טופס(מך מס) מילוי(כשנתקל בפעם הראשונה בצורך כתיבת 

  . המזוינים

ניאונילה ברעיון להעביר את אפרו לקבורה  מדוע לא תמכה. לא הכל ברור גם לגבי מקום הלידה    
פרוטומה של פעמיים גיבור ברית המועצות צריכה להיות מוצבת הלפי הנוהג המקובל הייתה ? באוקסנינו

ייתכן שגם הבת וגם . אבל לא באוקסנינו,  באומןהוצבה.כרון לגנרלמצבת הזי. מקום בו נולד האישב
  .ל"ם המידע הדרוש ביחס לכפר הנבידשלא היה כאלה מכיוון הארגונים המכותבים נקטו בצעדים 

 ים בעוקשיש . לא ידועים גם המוצא החברתי וסוג משלוח היד של הוריו של המצביא העתידי   נותרו 
על הגרסה האחרונה מתבארת ברור ש .רכבתשהוא בן לעובד יש האומרים  ו,שהוא נולד במשפחת איכרים

    .שהות היתום אצל הצשקובסקיםידי 

, רניאחובסקי'צ. ד. מוזר מאוד שבסטנוגרמה המובאת לעיל לא מסופר מאומה על זמן ומקום לידתו של אי
 על משפחתו אפילו לאדם לספר' מדוע לא אהב איבן דנילוביץ. ועל לאומיותו והמצב הסוציאלי של הוריו

  .שאלות כאלה נותרו ללא תשובה? כמו אשתו, קרוב כל כך

. ד.היה מעניין לדעת מה כתב על עצמו אי.    דרושה עבודה מדוקדקת נוספת בחיפוש מסמכים מתאימים
בעיר (הגישה לחומרים מסוג זה בארכיון המרכזי של משרד ההגנה , למרבה הצער. רניאחובסקי'צ

ובמנהלת הסגל הראשית של משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית היא שמורה ) ז מוסקבהפודולסק במחו
  ... שנה20 - במשך יותר מ

את עלייתו המדהימה של , עתה עוד יותר מאשר קודם, רניאחובסקאיה מראים'צ. ג.  זיכרונותיה של א
ומפקדים במלחמה הכוכבים הגדול שהנהיג מאות אלפי חיילים - האיש הלא רגיל עד לגובהי גנרל ארבעת

אהוב הצבא האדום והעם הסובייטי שעמד חצי צעד לפני דרגת המרשל והמשך קריירה , כנגד הפשיזם
 "שעת הכוכבים"ונסיקה אגדית זו אל . גיבור לאומי של ברית המועצות ורוסיה של היום, מבריקה

וכבר שומע את  , מתחילה בטרגדיה קורעת לב של נפש הילד המחליט לשים קץ לחייו ונשכב על הפסים
  .  פעימות גלגלי הקטר- פעמי מותו המתקרב 

אבל ידע לקום , אלא זה שנפל, החזק ביותר אינו זה שלא נפל': יש צדק רב בחוכמה העממית הישנה.    
  .'על רגליו

  2010 בדצמבר 24, אוקראינה, גינוישאל, מאסלוב' אלכסנדר אלכסייביץ, 
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  ערי רחוב ברוסיה ובאוקראינה לאחר מלחמת האזרחיםנ: אסוציאציות ספרותיות. 34

שניים .  נער הרחוב היתום בתקופה שלאחר המהפכה עורר בי זיכרונות נעורים     הסיפור המרגש על
הראשון שבהם היה . מהספרים שריגשו ביותר את בני דורי בשנות הארבעים עסקו בנערים כאלה

) לינקה(ּביֶיליך ואלכסיי ' גיאורגייביץ) גרישה(ורי  על ידי גריג1926 -שנכתב ב" רפובליקה שקיד"
, הספר מספר. אבישי. בתרגומו של מ,  בהוצאת שטיבל1932 -ויצא בעברית כבר ב, ַּפנֶטלֶייב' איבנוביץ

שקולה ': ברוסית" (בית הספר על שם דוסטוייבסקי", על פנימייה לנערים עבריינים בלנינגרד, בהומור רב
בתיאור הרקע , כבר בעמוד הראשון). 'שקיד, 'בראשי תיבות,  ובפי התלמידים–" איֶמני דוסטוייבסַקבו

  :ההיסטורי כתוב

האב בא $במקו� בית: היו הילדי� אובדי� מהוריה�, האזרחי�$הרעב ומלחמת,     בימי המהפכה
  ... וכ� גדלו להיות ללסטי�– 249 שיירת גנבי�–הספר $ במקו� בית, הרחוב

,  מלחמת האזרחים הייתה שם קשה וממושכת יותר–חמור הרבה יותר , ראהכנ, המצב באוקראינה היה  
. ולכן גם מספר הנערים היתומים ונערי הרחוב היה רב יותר, ונוספו אליה מגפת הטיפוס והרעב הגדול

, "רפובליקה שקיד"המאוחר בעשור מ, מקרנקו' של אנטון סמיונוביץ" פואמה פדגוגית", בספר השני
מסופר על מוסד לשיקום נערים , הקיבוץ הארצי בתרגומו של אברהם שלונסקישיצא לאור בהוצאת 

גם מושבה זו נוסדה באותה ". המושבה החקלאית על שם מקסים גורקי "–עבריינים במזרח אוקראינה 
  :וכך מספר מקרנקו על נערים כאלה. 13נער רחוב כבן ' תקופה בה היה איבן דנילוביץ

, זריזי� ומזורזי�, כול� היו ערניי�.עשר במספר$היו אצלנו כשני�, מבני עשר ומעלה, דרדקי�    
: למושבה היו באי� תמיד במצב עגו� ביותר. גנבני� לגבי פכי� קטני� ומלוכלכי� עד אי� לשער

  ...גרב$ מוכי, שקדי�$ חולי, מצומקי�

וכך . שיקומיוסבלם לא תם גם כשהגיעו אל המוסד ה,    סבל כפול ומכופל סבלו היהודים שבנערי הרחוב
  :מספר על כך מקרנקו

בסתיו נשתלח . עד כה לא היו יהודי� במושבה. לפתע פתאו� נתגלעה בתוכנו האנטישמיות    
אחד מה� היה משמש קוד� . שבאו בזה אחר זה, כ� עוד אחדי�$ ואחר, למושבה היהודי הראשו�

�  .קצפ� של הוותיקי� שלנו$ועליו לראשונה ניתכה חמת, לכ� בבולשת הפל
החניכי� . אשמתו של מי גדולה יותר,    בגילוי האנטישמיות לא יכולתי תחילה להבחי� כלל

, לפי שמצאו אובייקטי� עלובי� בשביל יצרי החוליגניות שלה�, פשוט, הטירוני� היו אנטישמי�
  .כוח�$ואלו הוותיקי� מצאו כא� אפשרות יתירה להתעולל ביהודי� ולהוכיח לה� את יתרו�

    . של היהודי הראשו� היה אוסטרומ7חוב   ש� משפחתו
, להתעמר בו על כל צעד ושעל, להכותו.    את אוסטרומוחוב היו מכי� על כל דבר ועל לא דבר

להכרית באיזו , ובלאי�$ליטול ממנו חגורה נאה או מנעלי� שלמי� ובמקומ� לתת לו קרעי�
, לגדפו בכל לשו� של גידו�, לקנטרו בלי ק , תחבולה את המזונות מפיו או להשחית מזונותיו

 לא אוסטרומוחוב לבדו היה צפוי $ ,  להבזותו ולהפיל עליו אימה ופחד תמיד–ואחרו� אחרו� איו� 
כי קשה אי� לשער הייתה המלחמה , נתברר. ג� קראיניק, ג� גלייזר, אלא ג� שניידר, אל גורל זה

לפי שהיהודי� , מעט בלי חששבזהירות רבה וכ, סודות$הכל נעשה בסודי. נגד כל המעשי� הללו
$על פי ארשת, רק על פי סימני� בעקיפי�. היו מתפחדי�  תחילה פחד מוות ומתייראי� להתאונ�

ידי $על, עקיפי�$ ובעקיפי, על פי הנוהג השתקני והרהוי אפשר היה לשער השערות, פני� של דיכאו�
הסתננו שמועות , מחנכי�היו מסיחי� ע� ה, הנוחי� להתרש� ביותר, שיחות הידידות שהדרדקי�

  .מעומעמות
$ היה זה בגדר הנמנע להסתיר לחלוטי� מחבר הפדגוגי� את ההתעללות הבלתי, כ�$פי$על$    וא�

והגיעו ימי� שהשתוללותה של האנטישמיות לא הייתה עוד , פוסקת בקבוצה שלמה של חניכי�
, 79ר�7: דעינו משעבראלה היו מיו. נקבעה ג� רשימת האימתני�. בגדר סוד לשו� אד� במושבה

: אלא שאת התפקיד הניכר ביותר בענייני� הללו מילאו שניי�. :ריחודקו, וולוחוב, מיטיאגי�
  ...י וטאראניי 'אוסאדצ

א� היה , מסופקני. האינקביזיטור הראשי בעינויי היהודי�, הטבחי�$י היה רב'אוסאדצ... 
גת� לו את , שר כל נוגשיה� לא יאשמוא, המג� של היהודי�$א� חוסר. ישראל$י שונא'אוסאדצ

  ...האפשרות להתנוצ  במושבה בברק השנינה והגבורה הפרימיטיבית

  :    מקרנקו מספר  על לבטיו בדבר בדרך להילחם בתופעה

הייתה ; על כנופיית הרשעי� אשר בתוכנו, מפורשת,      צרי� היה להיזהר מלקדש מלחמה גלויה
בשעת , י לא היו נרתעי�'בחורי� כאוסאדצ;  ליהודי� עצמ�,קוד� כל, בכ� סכנת שפטי� קשי�
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או לשי� ק  לדבר באיזו , לאט ובזהירות יתירה$היה צור� לפעול או לאט. ג� מפני הסכי�, הדחק
  .התפוצצות רבה

ולשכנע את יתר מנהיגי תלמידי המושבה , י וטאראנייץ'הניסיון לבודד את אוסאדצ,    הדרך הראשונה
  :לא צלחה, שיגנו על היהודים

א� . יו� מצולקי פני�$כבר אפשר היה לראות� יו�.   בינתיי� היה מצב� של היהודי� הול� ורע
י היה מהל� על פני המושבה כגברא רבא 'אוסאדצ. בשעת חקירה היו מסרבי� לפרש בש� מכיה�

 ....שערו הנפלאה$ומביט אלי ואל המחנכי� בעיניי� קנטרניות מתחת לציצת

הוא ידע היטב מה מסובך . י עם ההאשמות נגדו ואיום בגירושו מהמושבה לא הועיל'יר של אוסאדצ    גם עימות יש
  :וכך מספר מקרנקו,  לבסוף הגיעה ההתפרצות.תהליך זה של גירוש

  .צפוי והמחפיר ביותר$     רווח והצלה מכל הצרות הללו באו באופ� הבלתי
 $ , הכניס את אוסטרומוחוב  ואת שניידר' ואיוו� איוואנובי ,    ערב אחד נפתחה דלת משרדי

  .א� אינ� בוכי� כלל מחמת הפחד שהסכינו עמו, רוקקי� ד�, שניה�  פצועי�
  . שאלתי–? י' אוסאדצ$    

, האוכל$ שהיה תור� בחדר, י אל שניידר'כי בשעת אכילת פת ערבית נטפל אוסאדצ,    התור� סיפר
כשבשעת הגשת המרק היטה שניידר ,  ולבסו�,להביא לפניו לח� אחר, הכריחהו להחלי� את המנה
י מאצל השולח� ולעיני התור� וכל 'יצא אוסאדצ, ואצבעו נגעה במרק, את הקערה הטיה כלשהי

א� התור� לא , ייתכ� ששניידר היה סופג את המכה בשתיקה. החניכי� סטר לו לשניידר על פניו
' איווא� איוואנובי . מעמד התורני�ידיי� ב$וג� מעול� לא אירעו אצלנו תגרות, היה מ� הפחדני�
י פנה ללכת 'אוסאדצ. האוכל ויל� אלי להודיעני על המאורע$ י שייצא מחדר'ציווה לאוסאדצ

  :א� נעצר בפתח ואמר, האוכל אל הדלת$ מחדר
  !יד זה שיר מזמור'א� תחילה יפצח אצלי ז,  אמנ� אל� אל מנהל המושבה$  

קפ  פתאו� מאצל ,  מכל היהודי�ישע$תמיד חדלאוסטרומוחוב שהיה .   כא� התרחש נס קט�
  .י'השולח� ועט אל אוסאדצ

  ! לא אניח� להכותו$    
, י את אוסטרומוחוב הכות ופצוע'הכה אוסאדצ, האוכל$ בחדר, כי לאלתר,    סופו של דבר היה

ללכת אלי . כ� שאחת משיניו נתזה$והכהו מכה חזקה כל, שנחבא בפלוש, ובצאתו השכיח בשניידר
  .י' אוסאדצסירב

א� ,    במשרדי היו אוסטרומוחוב ושניידר טשי� בד� את פניה� בקינוח שרווליה� המלוכלכי�
כי א� לא אפרק מיד את כל , ג� אני הייתי בטוח. היו בטוחי� כי בא קצ�, וכפי הנראה, לא בכו

. תמוו$ או לעתד את עצמ� לייסורייוכרחו היהודי� למלט נפש� במנוסה תיכ� ומיד , המתיחות
לרבות בחורי� , שהוכיחו כל החניכי� כול�, הנפש$נדכאתי וממש צינה אחזתני מפני שוויו�

  ...האוכל$למראה המהלומות בחדר, כזאדורוב

וכשמקרנקו הוא לו על , י למשרדו וזה נכנס לשם בחוצפה עם טאראנייץ'    מקרנקו זימן מייד את אוסאדצ
מקרנקו מספר שכאן איבד את עשתונותיו ...". ידונים'שני ז! כן עניין-גם: "הגיב, אוסטרומוחוב ושניידר

וכשזו , י את החשבונייה הכבדה שעל שולחנו'ואת עקרונות הפדגוגיה והטיל לכיוון ראשו של אוסאדצ
י את 'עזב אוסאדצ, בחדר הסנדלריה" מחבוש"לאחר ארבעה ימי ... הסתער עליו והפילו ארצה, החטיאה

  .המושבה מרצונו

האם היה זה מה ? רניאחובסקי קרבן להתעללויות אנטישמיות' ואניה צ14 -גם הנער בן ה    האם היה 
  ?שדחף אותו לניסיון ההתאבדות

 

מקרנקו' אנטון סמיונוביץ
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  אסלובהמשך העבודה עם מ. 35
14.1.2011  

  .אלכסנדר היקר
 � ועל המאמר המצור� המעניי� ביותר על החומר 24.12.2010  תודה רבה ל� על מכתב� מתארי

, המעטפה האחרת( בינואר 2 $ב, לפני כשבועיי�) בכתובת ביתי(קיבלתי אותו . מהארכיוני� בקייב
  ).טר� הגיעה, שנשלחה על יד� לכתובתי באוניברסיטה

זה לוקח לי הרבה זמ� להבי� לגמרי ולתרג� את המסמ� כולו , סית שלי חלשה למדי  כיוו� שהרו
, כשאגמור את התרגו�). לגבי פרטי� שאיני בטוח בה� עלי להתייע  ע� כמה מידידי הרוסי�(

במיוחד , שבו אני מתכוו� להציג ג� כמה מהגרסאות הרשמיות, אכתוב את מאמר ההקדמה שלי
. אני מקווה שהעורכי� יאשרו את זוג המאמרי�. 'צ. ד.לדותו של איאת סיפורו של שריפוב על י

  :יש לי כמה שאלות אלי�, בינתיי�
במה , א� לא? הא� המאמר ששלחת לי כולל את כל החומר הרלוואנטי שבארכיוני� בקייב) 1

  '?צ. ד.עוסק שאר החומר על אי
  ?) של� והלאה4בעמוד (מה משמעות הקיצורי� לחומר הארכיוני )  2
 בכתב העת ללימודי� צבאיי� סלאביי� שאתה 1995 $מי המחברי� ומה כותרת המאמר מ)  3

  ?מזכיר בעמוד הפותח
. במקורות האחרי� שמה אניסיה.  מזכירה הסטנוגרמה את האחות השנייה מיסיה1בעמוד ) 4

  ?הא� יכול להיות שזו שגיאה של הסטנוגרפיסטית
הא� לא היה צרי� להיות ?  לליטא1940 $הועבר ב. 'צ.ד. נאמר שאי4בתחילת עמוד , בדומה) 5

  ? לאטביה
למה אתה מתכוו� בדיוק בדברי� שהחומר . 5אינני בטוח בדבר פירוש הצד השמאלי של עמוד ) 6
או אולי ? הא� דברי� נמחקו או תוקנו אחרי שנכתבו? משיקולי צנזורה פוליטית" כוסה בצעי�"

  '?ברי� ניתני� באינטרפרטאציה של קומארובהד'מה פירוש המילי� ? ה� לא נאמרו במלוא�
  ?באינטרנט? בדפוס? הא� זה היה ברדיו". קול אוקראינה" אתה מצטט את 14בעמוד ) 7
  ).אני בטוח שיהיו לי שאלות נוספות מאוחר יותר  (

את אישור רשויות האוניברסיטה לשימוש בכספי המחקר שלי ) כפי שאני מקווה(  כשאקבל 
, )אני זקוק לאישור כזה, כיוו� שאני במחלקה למתמטיקה ולא בהיסטוריה (לפרויקט היסטורי זה

�, לצור� זה. אצטר� למצוא את הדר� להעביר אלי� כס� כדי להחזיר את הוצאות המחקר של
  .או מספר הפספורט של�/יכול להיות מועיל שיהיו לי פרטי חשבו� הבנק ו

  ד� עמיר, של�,   בברכת כל טוב

24.1.11  

  !ותכבר! כבדד� עמיר הנ
9וריסוב . ב.זה מצער מאוד שלא קיבלת את מאמרי על גנרל א! 14.1.11 $  תודה על המכתב מ

  .אני ממהר בעונג לשלוח את התשובות לשאלותי�. ששלחתי ל� בתחילת דצמבר, )שיסֶטר(
שעליה� אינני , רניאחובסקי'צ. ד.אני מניח שבארכיוני� של קייב יש ג� חומרי� אחרי� על אי) 1

מה ). אחרי�' מוזיאוני� וכו, ארכיוני�, ערי�, כמו ג� במקומות(בה�  אבל צרי� לחפש, יודע
אלא לקחתי את בעלי , זה שהחלטתי לא לצטט אות� בשלמות�, שנוגע למסמכי� שאות� השגתי

  .שגויי�, כיוו� שיש בנוס� אליה� ג� מדרגה שנייה, הער� והמענייני� ביותר
סימוני� , בנוס� באי� מסמני מקו� ארכיוניי�. מלא ומקוצר: �נתוני� שני סימוני ארכיו) 2

  . הדבר מנוסח באוקראינית, בנוס�,  רק שבשפה האוקראינית, בשימוש מקובל
  :   היאJSMSכותרת המאמר ב ) 3

Maslov A.A.: The Soviet General Officer Corp, 1944-1945: Losses in combat. 

JSMS, 1005, N3, pp.580-611. 
לא יכולה להיות כא� טעות .  בטקסט של הארכיו� זה ברור לגמרי. לאחות השנייה קראו מיסָיה) 4

ברור .  ה� אותה דמות אחת$זה לא מוציא מגדר האפשרות שאניסיה ומיסיה  . סטנוגראפית
 –ואליה ,  טטיאנה–טאניה , כמו שלדוגמה, כינוי חיבה מהש� אניסיה, שמיסיה זה ש� הקטנה

כא� צרי� לעקוב אחרי הקשר בי� המילה מיסיה לשמות נשיי� יהודיי� .  הלאהוכ�, ולנטינה
  .אבל יכול להיות שזה ש� חיבה. 20 $בתחילת המאה ה

הכוחות שתחת , ריגה ולאטביה, אני חושב שאי� בטקסט שגיאה בקשר למקו� השירות בליטא) 5
  .רניאחובסקי היו ממוקמי� בליטא ובלאטביה'צ. ד.פיקודו של אי

ביטוי מאוד לא מוצלח של המחשבה ומבנה . 5' ותו חלק מבולבל של הסטנוגראמה בעמא) 6
מי ? רניחובסקי' של קומארוב או של צ–של מי המילי� האלו : אני חשבתי למש� זמ� רב. המשפט

 כאילו קומארוב $משמעי $זה מסופר באופ� דו? רניאחובסקי' קומארוב או צ–רצה לירות בעצמו 
שאותו אסור להראות לע� , רניאחובסקי'כדי לשמור על דמותו הזוהרת של צ., רצה לירות בעצמו

. ג.אבל ג� א, להתאבד רניאחובסקי הוא שרצה'אני מסיק שצ. כנוטה להתאבדות
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מכיוו� שהמסמ� , רניאחובסקאיה וג� הסטנוגרפיסטית פחדו לספר את האמת בטקסט פתוח'צ
כמו , )מיסו�" (טקסטית$ תחפושת רב"ש כא� י". זרות"שהכינו אינו סודי והוא ייקרא בעיניי� 

כאן באה הבהרה (" זה לא יקרה, זה יקרה: סבתא התנבאה על שניה�: "במשל העממי הרוסי היש�
לאור דו , אני מציע שג� חלק זה של הסטנוגראמה לא יפורס�. )מסויימת לגבי השימוש במרכאות

  .   המשמעות ואי הבהירות שבו
  .האוקראיני) הפרלמנט. (ד.א.הביטאו� המודפס של הר,  עתהוא כתב" קול אוקראינה) "7

  !אני מודה ל� על תשומת לב מתמידה כזו לאמת ההיסטורית!   אחכה לשאלותי� החדשות
ובה הערכה אובייקטיבית של כל , א� תכי� הקדמה גדולה לנושא המאמר,   זה יהיה מאוד לעניי�

� להסתכל מחדש על הבעיות החשובותהע� צרי. רניאחובסקי'צ. ד.הסתירות בספרות על אי ,
ויתר , שלא הבהיר את הסיטואציה, להבי� את אי נכונות� של רבות מהקביעות של שריפוב, ובפרט

האמירה של� תהיה צעד חשוב בהיסטוריוגראפיה העכשווית של מלחמת . על כ� הוא התבלבל
  .העול� השנייה

רניאחובסקי 'רניאחובסקי  והצ'צ. ד.אי   אני אמשי� את החיפוש אחרי מסמכי� ארכיוניי� על 
  .שיש להבהיר את שמו וש� אביו

במערב יצאו . 1941$1945אבידות הקצונה הגבוהה הסובייטית בשני� :    נושא מחקרי הראשי
ב "בארה. על הנופלי� בשדה הקרב ועל הגנרלי� שנפלו בשבי) כית'בשפות האנגלית והצ(ספרי 

 על אלה שאבדו – השלישי על הגנרלי� שדוכאו והרביעי מכיני� את התרגו� לאנגלית של הספר
אני מכי� חומר לספר הבא על גנרלי� . שסיימו את חייה� בהתאבדות וכדומה, ללא עקבות

 ההיסטוריו� המוביל – אני משת� פעולה באופ� הדוק ע� דויד גלאנ  1993מאז .   שהורדו בדרגה
כאן בא קטע ארוך על חשיבות  (. פרי� שליהוא המתרג� של הס. ביותר של מלחמת העול� השנייה

ספר על הגנרלים , בעזרתי, והאפשרות להוציא,  והמשאלה שהספרים יתורגמו ויודפסו בישראלהנושא
   ).אחריו בא קטע על סידורי משלוח הכסף, היהודים שנפלו

י אנ!  על אהבת� להיסטוריה–ובראש וראשונה !   אני מודה ל� שוב בכנות על תשומת הלב אלי
  !הצלחה בעבודה הפרופסורית, שולח ל� את איחולי הטובי� ביותר לבריאות איתנה

  מאסלוב . א.בכבוד א,    בכנות

12.2.11  

  .אלכסנדר היקר
את , לפני שלושה שבועות, ג� קיבלתי.  בינואר24 $  לפני שבועיי� קיבלתי בביתי את מכתב� מ
 זה – הספקתי לקרוא אותו ביסודיות אבל עדיי� לא, המאמר על בוריסוב שנשלח לאוניברסיטה

  .רניאחובסקי'יצטר� להידחות עד שאגמור להכי� את המאמרי� על צ
�ייתכ� שאבחר להשמיט כמה מהפרטי� הנוגעי� לאנשי� וההליכי� הרשמיי� ,   אשר למאמר של

 אני חושש שאלו יעניינו פחות את הקוראי� –שהיו כרוכי� בהקמת אתר ההנצחה בווילנה 
  .הישראלי�

מחקר (   לפני ימי� ספורי� הודיעו לי שבקשתי לשימוש הלא מקובל בכספי המחקר שלי 
, עכשיו עלי לברר מה פירוש הדבר. אושרה על ידי רקטור האוניברסיטה) במקו� מתמטי, היסטורי

 �במיוחד א� ואי� אוכל להשתמש בחלק מה� לתשלו� עבור הוצאות הנסיעה והלינה של
סביר מאוד שלמטרה זו תצטר� לשלוח אלי את הקבלות .  שליהקשורות לפרויקט המחקר

אי� אוכל להודיע , א� אצליח להעביר אלי� את הכס�. בבקשה, א� כ� שמור אות�. המתאימות
  ?ל� על כ� מהר יותר מאשר בדואר הרגיל

  :רניאחובסקי'   ועתה כמה הערות לגבי סיפור חייו של צ
, וה� לא חיו ש� שני� רבות, )?מתי(הכפר באגווה רניאחובסקי באה לאוקסנינו מ'משפחת צ. 1

משפחתו לא הרגישה קשר , וג� א� הדבר כ�, נולד באוקסנינו. ד.לכ� זה אפילו לא בטוח שאי
  .זה עשוי להסביר מדוע ה� לא תמכו ברעיו� שהוא ייקבר ש�. הדוק לכפר זה

 סקר� מאוד לדעת אני. 'צ.ד.ב אודות סרט תיעודי על אי"מצאתי במרשתת את החומר הרצ. 2
לא הייתי מתאר את הש� ? אי� אפשר להשיג את הסרט". השורשי� הפולניי�"מהיכ� נלקחו 

וכ� ג� , )מהש� יא�(נשמע פולני , יאסיק, למרות שהכינוי שלו, רניאחובסקי כש� פולני טיפוסי'צ
  .נשמע הש� צשקובסקי

שדנילו עבד ברכבת בזמ� ) רכזיבהערת בגב מסמ� הארכיו� המ(סיפרה , ילנה, .ד.אחותו של אי. 3
  .שה� גרו באומ�

נראה שאניסיה . יהודי�$ ג� בי� יהודי� וג� בי� לא–ש� שכיח ביותר , ועדיי� הוא, מיכאיל היה. 4
לאניסיה או , מיסיה נשמע כש� הקטנה?  מאיפה הוא היה יכול לבוא–אינו ש� שכיח ביותר 

  ).וא נדיראבל כינוי זה א� ה(שזה הש� העברי למריה , למרי�
במיוחד א� , היה יכול שלא לדעת את תארי� הולדתו המדויק. ד.איני מסכי� ע� דעת� שאי. 5

מסמכי הארכיו� המרכזי ). 13בגיל ' בר מצווה'בגלל החשיבות הרבה של טקס ה(הוא היה יהודי 
 א�, לכ� רישו� הלידה בקייב.  כאל שגיאה– 1907 $ כשנת הלידה הנכונה ול1906 $מתייחסי� ל
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 1907(והשנה ) ולא יוני, נאמר בו יולי(החודש : מכיל לפחות שתי שגיאות, רישו� כזה קיי� באמת
באמרו ששני ההורי� , היחיד הסותר את השערת המוצא היהודי" מסמ�"כיוו� שזהו ה). 1906ולא 

  .צרי� להסתכל בו ולבדוק את אמינותו, היו פרבוסלאבי�
�  ד� עמיר, מאחל ל� כל טוב,    של

18.2.11  

  אלכסנדר היקר
   נודע לי זה עתה שכדי להעביר כס� לכיסוי הוצאותי� מקרנות המחקר שלי אמורי� לעשות זאת 

לעותק של הדרכו� של� ) מלבד הפרטי� שכבר ידועי� לי(לש� כ� ה� זקוקי�  . באמצעות בנק
�כ� ו,  שלוSWIFT $ וקוד הIBANמספר , כתובתו, ש� הבנק: ולפרטי� הבאי� על הבנק של

�  .מספר החשבו� של
זה יוכל לעזור בזירוז ? לינה ומחייה של�,    הא� תוכל לתת לי מידע כלשהו על הוצאות הנסיעה

  .התשלו� ל� א� נוכל להכי� הצעה בה אנו מפרשי� כמה כס� יידרש להוצאות המחקר
יא כתובת הדואר האלקטרוני שלי ה? הא� יש ל� גישה למחשב?    אי� נוכל להתקשר מהר יותר

danamir@post.tau.ac.il . 972$0$מספר טלפו� הבית שלי הוא ? הא� נוכל להתקשר בטלפו�
  ).א� אינני דובר רוסית (9541868

אני מקווה לשמוע מהעורכת תו� ". זמני�" ל– של� ושלי –   זה עתה מסרתי את שני המאמרי� 
  .כמה ימי� הא� ה� נראי� לה מתאימי� לכתב העת

  ירד� עמ, של�. כל טוב

21.2.2011  

אתה יכול לקצר את המאמר שלי ! 12.2.2011 $תודה על מכתב� מ! ותכבר!    ד� עמיר היקר
�גיל  רבהעברה בדואר, א� זה נוח ל�, שלח אותו. אני מודה ל� על הטרחה בעניי� הכס�. כרצונ

יתקשרו ) הבנק(מגלוחוב . כיוו� שבעיירה שליגינו אי� בנק, לכל בנק בעיר גלוחוב שבאזור סומסק
אתה ג� יכול לכתוב אלי בדואר רגיל ששלחת את . אלי שהגיעה העברה ואני אסע לקבל אותה

אני לא אמהר לקבל אותו .  יו�45 $יותר מ, תו של  דברילאמ, הוא יכול להיות מונח בבנק. הכס�
  . כא� אפשר לא להיחפז, אבל זה לא עניי� דחו� כל כ�.  יו�15 או 10, 7 $ב

�  :רניאחובסקי'צ. ד. לגבי ההיסטוריה של אי   לגבי הערותי
 היטב בדחיית ההצעה לקבור את הגנרל הבוכתמבאגווה  געתה של המשפחה לאוקסנינוה )1

  .לפני זאת כפר זה לא היה מולדתו .באוקסנינו על ידי השלטונות ובני המשפחה
 .תע� כמות גדולה של שגיאו, לא מעניי�, פשוט מאוד, הוא –החומר באינטרנט על הסרט  )2

 . מעניינת רק הגרסה בדבר השורשי� הפולניי�
  .ולא פולני אמיתי, פולני$ יהודיהיה אי� להוציא מהחשבו� שיאסיק צשקובסקי 

או  סילוב טוראיר7והא� היה בצבא 9? מעניי� באיזו עבודה עסק אבי הגנרל בעיר אומ� )3
  ? קצי�

 את זה כהוכחה למוצא א� ללמוד, באמת בעייתיהוא ) 'מיסיה וכו, מיכאיל(עניי� השמות  )4
 .לכ�אבל זה יכול לשמש כהוכחה מסייעת , היהודי

 . הרבה פעמי�, האמתהתגלבצורה זו מ. הפולמיקה בנקודות אלואני מודה ל� מאוד על  )5
. ד.על ש� אי(אוקסנינו במכתב למוזיאו� ממני נשלח , א� לדבר על הפעילויות העתידיות    
בכפר , למע� האמת. עדיי� אי� תשובה.  העיקרי שלנוע� עשר שאלות על הנושא) רניאחובסקי'צ
קשה לה� י, למע� האמת, ותגכיוו� שעל השאלות המוצ, לא יודעי� מה להשיב לי) והמוזיאו�(
  .נולד בכפר זהלא הכיר בכ� שהגנרל ענות ולל

כתבתי בקשה , רגילכ.  שנה זו באפריל10 $ במר  ל25 $   נסיעתי הבאה למוסקבה מתוכננת מ
 – אמרו שהבקשה הועברה ל – ימי� צלצלתי לש� 5לפני . כוחות המזויני� של רוסיהלמטה ה

  . זה המצב–לאימות האישיות שלי ) 9 .ג.לשעבר ק(9 .ס.פ
 הכנת חומר על הגנרלי� היהודי� שנפלו) 2; )בעיה קשה(רניאחובסקי 'עניי� גנרל צ) 1: אעסוק ב   

  .1941$1945בשני� 
הא� תוכל סדרת מאמרי� על כל אחד מעשרת המצביאי� לצאת ? זו  אי� אתה מערי� תוכנית כ

  ? בעברית כספר עליה�
הא� תוכל לארג� תרגו� מאנגלית לעברית ולהוציא לאור :   אני רוצה לחזור על שאלתי הישנה

י� קח על הנל$ או את השני (1941$1945בישראל את ספרי על הגנרלי� הסובייטיי�  שנפלו בשני� 
  ?   )בשבי

 אני שולח ל� את איחולי! היסטוריהל שרות� האלטרואיסטישוב תודה על  ! � עמיר היקרד   
  ! והצלחה לטובהכני�

  מאסלוב. א, בכבוד
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  תצלו� ופרטי� אישיי� מדרכונו של אלכסנדר מאסלוב
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6.4.2011  

  .אלכסנדר היקר
,  במר 15מתארי� ,  המכתב השני–אמנ� בסדר ההפו� ,   קיבלתי את שני מכתבי� ע� פרטי הבנק

הסדרתי ... הגיע רק אתמול,  במר 19מתארי� , בעוד שהראשו�, הגיע לפני כשבועיי�
אבל עדיי� אינני יודע מתי ,  דולר אלי� באמצעות אחד הבנקי�1,000באוניברסיטה העברה של 

  .ובאמצעות איזה בנק זה ייעשה
סירב לפרס� " זמני�"תב העת כ. החלק השני אינו כה טוב.   זהו החלק הטוב יותר של החדשות

דני� א� ורק בדמותו של הגנרל "בגלל חוות דעת הקוראי� המומחי� שה� , את המאמרי�
בלי להציג טיעו� היסטורי ובלי להציב , רניאחובסקי ובחידות לגבי משפחתו והביוגראפיה שלו'צ

 בקצונה  אי� במאמרי� דיו� של ממש.את הדמות ואת השאלות הקשורות בה בהקשר רחב יותר
$ בשאלת ההנצחה של גיבורי� בברית, הגבוהה בצבא הסובייטי בימי מלחמת העול� השנייה

המועצות או במשטרי� טוטליטריי� $וג� לא בשאלה של שכתוב ההיסטוריה בברית, המועצות
 – מעניי� ככל שיהיה –רניאחובסקי 'סיפורו של צ, בלי אנליזה ובלי טיעו�, בלי קונטקסט. אחרי�

אי� צור� לומר שלחלוטי� אינני מסכי� עימ� ". ווה תרומה מהותית למחקר ההיסטוריאיננו מה
  ...אבל העורכת חייבת, ) מילה למאמר7,000במיוחד כאשר יש אצל� חס� מלעיל של (

אז ניסיתי את . למחצה זה$ עת מדעי–נאלצתי לוותר על כתב ,    לאחר קבלת תשובה שלילית זו
לפני כיומיי� קיבלתי סירוב . המוקדש לענייני צבא, "מערכות "כתב העת הפחות מוכוו� אקדמית

 מידת הקשר של הדברי� לתכני� שאנו עוסקי� בה� ,על א� העניי� בחידה"האומר ש, ג� מה�
  ".ונראה לנו שהמאמר נמצא בסדר עדיפות נמו� ממאמרי� אחרי� הממתיני� לפרסו� מוגבלת
לא . נסגר מחוסר כספי�,  למסור את המאמרי�לו התכוונתי, "2000", עת היסטורי אחר$   כתב

זה נכו� עוד . אבל נראה שנזדקק לסבלנות רבה, ויתרתי על כוונתי למצוא פרסו� הול� לחומר
המקרה של לב דובאטור , למרות זאת. יותר לגבי החומר על הגנרלי� היהודי� האחרי� שנפלו

 ג� הוא –רניאחובסקי 'ת לזה של צכיוו� שהוא דומה במידה מסוימ, הוא בעל עניי� מיוחד עבורי
אערי� . למרות שהעדות לגבי היותו כזה היא חזקה יותר, אינו מקובל כיהודי על ידי הרשויות
  .מאוד כל חומר שהוא שיש ל� אודותיו

ועזר בהצבעה על הנקודות ,  החומר ששלחת לי הוא חשוב מאוד–רניאחובסקי '   עכשיו בחזרה לצ
ובהוכחה , כולל במסמכי� שפורסמו על ידי הארכיו� המרכזי, ותהמפוקפקות שבגרסאות הרשמי

ושישנ� ג� מסמכי� שלא , שהחומר שפורס� הוא רק חלק שנבחר מתו� מה שיש לה� ש�
אני מצר� השוואה בי� המקורות הידועי� לגבי . פורסמו השמורי� הרחק מהידיעה הציבורית

 פיסת מידע שתוכל לעזור להבהיר כל אודה ל� מאוד על כל.. ד.תולדות חייו המוקדמות של אי
  .נושא שהוא מתו� הנושאי� הלא ברורי�

אולי צרי� לחפש קוד� את פולקובניק , .יעקב א, האחר, רניחובסקי'או צ, רניאחובסקי'   אשר לצ
ואז ללמוד , )ולדיווסטוק(ששירת בביו� הצבאי במזרח הרחוק , רניאחובסקי'צ' איסק יקובלבי 

' או אולי אלכסנדרובי ', או אברומובי '  הא� היה זה אברמובי –אביו את הש� הפטרנאלי של 
  .ואז לראות א� היה גנרל בש� זה', וכו

  ד� עמיר , כל טוב

27.4.11  

  !ברכות.   ד� עמיר היקר
, אמ� גדול$כהיסטוריו�, אתה! רניאחובסקי'צ. ד. והחומרי� על אי6.4.11 –  תודה על המכתב מ 

  !בכזו הצלחה, עוררת התפעלות ג� שאיפת� להביא את הדבר לסופומ! התקרבת לפתרו� הבעיות
  !  תודה ל� על איכות אנושית ראויה לציו� זו

 מתתיהו מייזל JSMSרצוי ל� לפנות לחבר מערכת , לדעתי,    לפתרו� הבעיות העולות
נו אבל אינ, JSMS $עובד זה כעשרי� שנה ב, כמוני, איש זה). רמת אביב(אביב $מאוניברסיטת תל
, יראה עזרה בפרסו�. מ.ייתכ� שמ. מאסלוב. אמור לו שאתה פונה בעצת א. מכירי� זה את זה

  .סמכא$כהיסטוריו� בר
א� , אבל.   אני שולח אלי� את ספרי ומבקש להעביר אותו לספריה היוקרתית ביותר בישראל

� שתוכל כ, תשאיר אותו אצל� לעבודה, אתה תומ� ברעיו� שלי להוציא אותו בעברית בישראל
אני . רניאחובסקי'צ. ד.בספר זה בעברית נוכל לספר בפירוט על אי, במקרה כזה. למסור למתרג�

�המחקרי� והסיפורי�  על הגנרל שהתקבלו , ההוכחות, הייתי עושה הפנייה לכל החומרי� של
�  .א� לגשת מחדש לביוגראפיה שלו, בחקירה של

נשארו רק בכריכה  , בל ספרי� כאלה נגמרוא,   הייתי רוצה לשלוח ל� את הספר בכריכה קשה
במקרה של הכרח אני יכול לשלוח ל� את הספר השני שלי באנגלית על הגנרלי� הסובייטיי� . רכה

  .שנלקחו בשבי
? בסיבו� שבתרגו�? אבל במה הקושי בהוצאת הספרי� שלי בעברית בישראל!   ד� עמיר היקר
  ?לי מעניי� את ישראלהא� הנושא ש? בבעיות פיננסיות? במציאת מתרג�
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ב  נשל� התרגו� מרוסית לאנגלית של ספרי השלישי על הגנרלי� המדוכאי� בשני� "   בארה
1941$1945.  

 באפריל אעבוד שוב בארכיוני� של מוסקבה על נושא הגנרלי� שהודחו מדרגת� 8 עד 4 $   מ
ב ג� תרגו� "כנ� בארהעל זאת מתו).   טוראי, מיור, שהורדו לדרגת פולקובניק (1941$1945בשני� 

אבל להכי� אותו מהר יותר זה מסוב� עבורי , ש� מצפי� מאוד למתי שאכתוב אותו. ספרי הנותר
  . חיסיו� הארכיוני� ברוסיה–העיקרית בה� , ממספר סיבות

אני מבקש ממ� לידע אותי לאלו מטרות קונקרטיות ! תודה על העזרה הכספית!    ד� עמיר היקר
אינני רוצה ואינני יכול לקחת מזר שלא על .  הבנות$ שאחר כ� לא יצוצו איכדי, אכוו� את הכס�

זה כעת בעל חשיבות ? למי ואי� עלי להגיש את הדיווח על עבודתי. עבודה שנעשתה בהגינות
כיוו� שהכספי� ה� של הע� העובד של ) סנט(אני צרי� להתייחס בזהירות לכל קופייקה ! עיקרית

 לספר בנאמנות על בניו הטובי� ביותר של הע� –ת אמונ� הגבוה ישראל ואני צרי� להצדיק א
  .היהודי

על הרוח האוהדת במפרש ! שוב אני מודה ל� בכנות על הרצו� להשיג את האמת ההיסטורית  
   !תכניותי� הנאורות והזכות

  מאסלוב. א, בכנות

  

  
  רניאחובסקי ווטוטין על כריכת ספרו של מאסלוב'תמונות צ

16.5.11  

  !� עמיר היקרד
לקחו נ 28 $כיוו� ש,  דולר962אלא , 1000למע� האמת לא ! � שהכס� התקבלהודיע   אני ממהר ל

ת� ותשומת רגישו, מאמצי�, תודה ל� על עבודת�.  באוקראינה10 $עבור ההעברה בישראל ו
  !!!הלב

. קבה באפרילהייתי במוס. רניאחובסקי'צ. ד.  עכשיו אני מתכנ� לעבוד בהזדמנות הראשונה על אי
הארכיון המרכזי של משרד (או .מ.א.גישה עבורי לצאישור כשרק חזרתי כתבתי שוב תצהיר בקשה ל

את התצהיר בודקת מחלקת משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית .  של הפדרציה הרוסית)ההגנה
 ,יית� את הסכמתו. ב.ס.א� הפ. זמ� הבדיקה הוא לפחות שלושה חודשי�). ב.ג.לשעבר ק. (ב.ס.פ

ש� אעסוק את ההיסטוריה , )פודולסק(אסע למוסקבה ,  כאשר הגישה תאושר.המיניסטריו� יאשר
בוח� את כל הווריאנטי� , כעת אני עוסק בבעיה זו בערוצי� אחרי�. רניאחובסקי'צ. ד.של אי

  .כל הגרסאות, האפשריי� של הפעולות
ע� ת והדפסתו בישראל אולי תארג� את תרגומו לעברי.   בסו� אפריל שלחתי אלי� את ספרי

 �  ? רניאחובסקי'צ. ד.לגבי אישימוש בכל השלמותי
אני . למי ואי� עלי לתת די� וחשבו� על הוצאתו, הורה לי לאלו מטרות ממשיות נית� לי הכס�

  .מרגיש אחריות גדולה לכל דולר
שולח ל� אני . איידע אות� במהלכי העניי�! שוב תודה כנה על האמו� הגבוה בי!    ד� עמיר היקר

  !את מיטב האיחולי� לבריאות� האיתנה והצלחת מימוש כל התכנית
  מאסלוב. א.א.    בכנות ובכבוד
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5.6.11  

  .אלכסנדר היקר
ואני ,  במאי לפני כשבוע16 $ ואת מכתב� מ,   קיבלתי את החבילה ע� ספר� ומכתב� בראשית מאי

יות מעניינות במחקר בינתיי� חלו כמה התפתחו. מתנצל על הזמ� הארו� שלקח לי לכתוב
  .רניאחובסקי שלי'צ

.  בפחת קט� יחסית–וכמו שאני מבי� , אני מאושר מאוד מכ� שהכס� הגיע,   אבל ראשית לכול
. להוצאות המלו� של�, כמוב�, רוב הכס� מיועד לשימוש. שאלת על השימוש ביתרת הכס�

פת לזה הוצאות נסיעה אבל לא הוס. $840כלומר , $60 פע� 14ל הייתה "הערכת� להוצאות האש
אני מציע שתשלח אלי . 'דואר וכו, זרוקס: צריכות להיות ג� הוצאות אחרות). רכבת וכדומה(

הוצאות , בוודאי, יהיו ל�). בקבלות, במידת האפשר, מלוות(דיווח מפורט של הוצאות שלה 
  . כ� שאינ� צרי� לדאוג בדבר המאז� עכשיו, נוספות בעתיד

שכתב את התסריט לסרט , אר האלקטרוני של אלכסנדר קרסטושבסקי   מצאתי את כתובת הדו
הוא הואיל לשלוח אלי את הסטנוגראמה של . רניאחובסקי שסיפרתי ל� עליו'צ. ד.התיעודי על אי

 –לא היה ש� הרבה מידע בעל ער� .לפני שכתב את התסריט. ד.ראיו� שהיה לו ע� בתו ובנו של אי
הבכירה ממנו , בעוד שהבת, אי� שו� מידע רלוואנטי, חמה כשפרצה המל4שהיה ב� , נראה שלב�

אני מצר� את החלקי� . ומאמצת כמעט את כל סיפורי שריפוב, היא די מבולבלת כעת,  שני�8 $ב
 לשורשיו חדשה מעניינת" הוכחה"יש כא� . הרלוואנטיי�  מתו� שיחתה בת היותר משעה

או , מוזר למדי שהוא לא רואיי�. באומ�' הדוד טרופי� ניקולאייבי .: ד.האוקראיניי� של אי
  .קוד� לכ�, אפילו הוזכר

באמצעות חוקר מהמכו� שלנו ללימודי , היא שקיבלתי, ומשמעותית יותר,    התפתחות שנייה
רניאחובסקי 'צ. ד.מסמכי� מתיקו של אי, מזרח אירופה  שהצליח לקבל אות� מארכיוני המפלגה

 טפסי מפלגה אישיי� –במסמכי� האחרי� (ב " הרצ1939 $ש� הכוללי� את האוטוביוגראפיה מ
ואולי לא המסמ� של (נראה שמסמכי� אלו ). אי� כמעט מידע רלוואנטי נוס�, 1944 $ ומ1936 $מ
  . היו ידועי� לשריפוב) ששלחת לי. ג.א

אני פסימי ביותר לגבי הסיכוי להדפסת ספר� . המצב הרבה פחות מבטיח,   אשר לענייני הפרסו�
והקוראי� הפוטנציאלי� של ספר כזה ה� ,  המוציאי� לאור כא� ה� רק מונעי כס�–בישראל 

אני מקווה שלבסו� אצליח לסדר פרסו� של החומר המעניי� . מעטי� מדי וכול� קוראי� אנגלית
אבל נראה שקוד� לכ� , ואולי ג� אודות דובאטור וגנרלי� יהודי� אחרי�, רניאחובסקי'אודות צ

  . קר רחוק  ככל האפשרעלינו להשלי� את המח
�  ד� עמיר, של

6.6.2011  

  !ברכות! ד� עמיר היקר
  :המידע המשמעותי ביותר.   אני ממהר למסור על התוצאות הראשונות של העבודה בעיר פודולסק

במחוז שה 'יחה בנפת טרשצ' בכפר ליַחצ1907 במר  18 $ נולד ב, רניאחובסקי'צ' איסק יקובלבי 
 $נקרא לכוחות המזויני� ב, 1927חבר המפלגה משנת , )מכונאי$ מסגר (עד הצבא פועל, יהודי, קייב
סיי� את בית הספר לקשר של לנינגרד ,  על ידי הקומיסריאט המלחמתי של קייב1931 במאי 20
השתת� בקרבות , שירת בחיל הקשר, )1944, 1935בשני� (קורסי� מיוחדי� בקשר , )1933שנת (

התפקיד האחרו� עוזר לראש ). 1945שנת (מזרח סי� $ ובצפו�)1938שנת (ע� היפני� ליד אג� חס� 
 במאי 24 $קווקז מ$ בזירה הצבאית של צפו�19 $הקשר האלחוטי באוגדת הרובאי� ההרריי� ה

ע� הכוונה לרישו� צבאי בנפת לני� ) מסיבת גיל (A נקודה 59השתחרר למילואי� לפי סעי� , 1950
אוסטיה לפי צו $ובליקה הסובייטית האסיאתית של צפו� ברפ250יַקא7'של קומיסריאט העיר דַזא7ג

. 1944 בספטמבר 29 $ ממיור. 1953 ביולי 7 $ של משרד ההגנה של ברית המועצות מ03458מספר 
כתובת . 1941 ולדימיר יליד –ב� , 1940אנה ילידת ' ז–בת , 1912 אסיה יוסיפובנה ילידת –אשה 

  .4דירה , 25בורודי� ' רח, יקאו'העיר דזאוג: המגורי� במקו� השירות האחרו�
כרטיס , 11מדור  )פ.או ר.מ.א.צ(הארכיו� המרכזי של משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית : ביסוס

 וכמות של מידע אחר 40 $  וה30 $  בתיק יש שני תצלומי� משנות ה.רניאחובסקי'צ. י.שירות של אי
  ).עיטורי� וכדומה, תפקידי�, על דרגות(

) רניחובסקי'צ(רניאחובסקי 'מיור יעקב צ$הא� יכול היה גנרל. לות שאלות   בהקשר לגילוי עו
. י.זה בספק שאי? )1907(א� לצאת משנת הלידה של האחרו� . רניאחובקי'צ. י.להיות אביו של אי

אי אפשר לקבל כאמת את הטענה . נולד בכפר' רניאחובסקי היה ב� של גנרל א� איסק יקובלבי 'צ
עי� עדות לכ� שהוא שירת . תיק מדובר על העלאתו לדרגת מיור ועד בכללב, שהוא היה פולקובניק

אפשר רק להניח שהוא עסק בפענוח השידורי� האלחוטיי� של היריב או ביצירת . במודיעי�
  .הפרעות לשידורי� האלחוטיי� שלו

                                                
-1944זה היה גם שמה הרשמי בשנים . הנקראת כיום ולדי קווקז, אוסטיה-יקאו הוא השם המסורתי של בירת צפון'דזאוג 250

1954.  
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דבר פירוש ה, רניאחובסקי'צ. ד.דוד של אי$ וא� הוא ב�יהודי –רניאחובסקי 'צ. י.אי: עיקרידבר 
ייתכ� שבאיזה שהוא זמ� יעקב . יהודיותששניה� נישאו לנשי� ייתכ� . הוא שדנילו ויעקב אחי�

  .וייתכ� שש� ג� נולדו, יחה'ודנילו גרו בכפר ליחצ
): 11מדור ,ר.או פ.מ.א.צ(רניאחובסקי 'צ'  של איב� דנילובי מתיק השירות   כמה עדויות 

, 1937בשנת " נאמר) הערה מיוחדת (36.  מסבגר�. � בעיר אומ1906 ביוני 29 $נולד ב, אוקראיני
שבכניסה למפלגה ,  של הבריגאדה הכריזה נזיפה על כ�8 $ הממוכנת ההיחידהועידת המפלגה של 

הוסרה  1938במאי .  אצל בעל האחוזה)מנהל משק(לא סיפר על שירות האב שהתיי� כאקונו� 
העיר : כתובת האשה). 1937 ביוני 13 $מבצו מפקד בטליו� הטנקי� של  הבריגאדה  (הנזיפה

  .30 $בער� מאמצע שנות ה, בתיק צילו�. 18דירה , 8גורקי ' רח, מוסקבה
 ,אני נוטה לחשוב. לבולמה שמגביר את הב, ולא באוקסנינו, הוא נולד באומ�, ה מכ�ראנכמו ש  

לא זיכרונות ו, לא פרטי� כאלה, לא ידע לא את תארי� הולדתו המדויק' שבילדותו איב� דנילובי 
יהיה מסוב� לא שזה כמוב� . כמו עבודתו של האב כאקונו� אצל בעל האחוזה, תלויי� כאלה

גורקי הוא אזור מרכזי ויוקרתי של ' רח, רניאחובסקי'צ. ד.למצוא את בני משפחתו של אי
 היא השאלה הגדולהכא� . אבל בוודאי יהיו הנכדי�, ברור שהאשה כבר לא תהיה ש�, מוסקבה
לו ה� היו מרשי� לנו לעבוד , זה היה ראוי לציו�.  מעניי� אות� הנושא שאנו עוסקי� בורק הא�

 זה אומר שה� רוצי� להסתיר, אבל א� ה� אינ� מרשי�. 'על העניי� האישי של איב� דנילובי 
אמרו לי שזה נמצא בשמירה . ר הדבר הזה איננו נמצא.או פ.מ.א.בצ. מהע� ג� את ההיסטוריה

  ).בעיר מוסקבה( הסגל והכוחות המזויני� הראשית של משרד ההגנה של רוסיה מיוחדת במנהלת
  ).אי� תשובה, כתבתי אליה�(בי� השאר במוזיאו� הכפר אוקסנינו ,     אני ממשי� בחיפוש האמת

רניחובסקי 'צ: ר עד עתה אי� תגליות של עדויות על גנרלי� מהמוצאי� הבאי�.או פ.מ.א.בצ
', אנדרייבי ', אלכסנדרובי ', אבק7מובי ', אברהמובי (' רמובי יעקב א9) רניאחובסקי'צ(

אני מציע . אבל השיבו שלא היו גנרלי� כאלה, דיברתי אית� על הדבר). 'אלכסייבי ', אנטולייבי 
אבל  הא� . אחרת החיפוש נהיה קשה, תארי� הלידה, למצוא בשיטות אחרות את הש� המדויק

  ?או שהאקטואליות של שאלה זו פחתה, רניחובסקי'יעקב ציש עדיי� טע� לחפש חומר על גנרל 
כדי שאחר כ� ,  אני מתכנ� לשלוח מאמר לישראל1941$1945 הנופלי� בשני� מעשרת   על כל אחד 

  .בביקור האחרו� בארכיו� אספתי חלק מהמידע על הנושא הנתו�. ה� יראו אור במונוגראפיה
ש� אמרו לי שאני יכול , צלתי למשרד ההגנה במאיצל.  ביוני3 במאי עד 30 $   בארכיו� הייתי מ

אבל לפני כל , ב נית� לשנה.ס.9 כבר אישרו לי בשנה זו ורישיו� הפ.ס.כיוו� שפ, לנסוע לארכיו�
  .ביקור בארכיו� נדרש היתר מוקד� מצד גו� הביטחו�

ההוצאות ? הא� קיבלת אותו. על זאת כתבתי ל� במכתב, אביב קיבלתי$את הכספי� מתל   
, אני מתכונ� לנסיעה חדשה לארכיו�). לינה, מגורי�, דר�( דולר 300הכספיות בביקור ה� סביב 

  !תודה ל� על כ�. יש, כפי שאתה רואה, כס�
, א� כ�? הא� קיבלת אותו.    שלחתי ל� את ספרי בשפה האנגלית על הגנרלי� הסובייטי� שנפלו

, כתוב?  שרות לפרס� אותו בישראלהא� יש אפ? אז מה� התשובות לשאלותי על סיכויי הספר
  .נתכנ� את מטרת המש� הפעילות

בריאות טובה ל� ובתקווה ! תודה על התמדת� בעניי� העדכני להיסטוריה!   ד� עמיר היקר
  אסלוב   מ. א.ברחשי כבוד                                                                                    א, בכנות!    להצלחה

21.6.2011  

  .אלכסנדר היקר
החומר שמצאת אודות איסק .  ביוני שהגיע לפני ימי� ספורי�6 $    תודה רבה ל� על מכתב� מ

המידע החדש שאיסק נולד . רניאחובסקי יכול להיות משמעותי מאוד למחקרנו'צ' יקובלבי 
גדולה יותר בלאיה צרקוב כיוו� שכפר זה נמצא בי� הקהילה ה, יחה הוא בעל עניי� מיוחד'בליחצ

לפי מסמ� הארכיו� ' המקו� שממנו באה משפחתו של איב� דנילובי , באגווה, לבי� הקטנה יותר
וברור , )משפחתו של איסק כא� בישראל ידעו לספר לי רק שהוא נולד בבלאיה צרקוב(המרכזי 

ה שמוסי� אמינות מ, אולי ג� באותו כפר, גרו באותו אזור, .ד.של איסק ושל אי, ששתי המשפחות
ולא , העובדה שאיסק היה רק מיור, מאיד� גיסא. לטענה שהיה ביניה� קשר משפחתי קרוב

עדיי� אני נוטה . מראה שאיננו יכולי� לקבל את סיפורי המשפחה כמדויקי� בפרטי�, פולקובניק
 על רניאחובסקי וג� את הסיפור'צ. ד.את טענת� העיקרית להיות� קרובי משפחה של אי" לקנות"

 60 $ בדירתה במוסקבה בשנות ה. 'צ. ד.אצל אלמנתו של אי, ל"אנה ז'ז, ביקורה של בתו של איסק
לש� כ� יכול להיות רצוי ללמוד עוד פרטי� על . אבל קשר משפחתי זה יש לחקור. המוקדמות

פרטי� על אחיו ואחיותיו , אולי ג� ש� אמו, ש� אביו של יעקב ומקצועו: משפחתו של איסק
, )1912$1987(בלה , )1907$1971(איסק , )1906$1976(אולגה :  של בני יעקב שבידי היאהרשימה(

?  הא� ה� כול� מאותה א�–)) שהיה קצי� בחיל האוויר(מוישה וויקטור , )1914$1986(רחל $ריטה
 הא� – 1917$1919זה בעל עניי� מיוחד עבורי לדעת איפה הייתה משפחתו של איסק בתקופה של 

  ?או למקו� אחר, יחה או שה� עברו לקייב'ו בליחצה� עדיי� גר
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, בתשובה לחקירתי אודות משפחת סבי,    במכתב שקיבלתי מהמוזיאו� המקומי של גרמנובקה
שנלקחה מהארכיו� של פל� קייב וכנראה נמסרה , 1919ה� ציטטו שמות שנלקחו מרשימה מיוני 

נשי� , גברי�(ת שמות כל היהודי� והמכילה א, על ידי מועצת העיירה לוועדת הגיוס של הצבא
  .היה מעניי� מאוד למצוא רשימות כאלה ג� לאזור של בלאיה צרקוב ולעיר קייב). וילדי�

רניחובסקי שותו כלל ראוב� איינשטיי� 'צ. א.גנרל י$   זה עדיי� מעניי� למצוא מיהו אותו לייטננט
. טי� שהיה משוכנע ביהדות� גנרלי� יהודי� סוביי31ברשימתו הקצרה של ) 1967 $ במאמרו מ(

ע� , של גנרלי� סובייטי� שמצאתי באינטרנט) 300 $יותר מ(הוא מופיע ג� ברשימה הארוכה 
, )מה שרומז שהמחבר הלא ידוע לא לקח ש� זה מרשימת איינשטיי� בלבד. (א.ראשי התיבות ַי

יהודי וא� א� . אבל ע� כוכבית המסמנת את כל אלה שמארק שטיינברג לא היה בטוח ביהדות�
המשפחה , מיור$ אשר למה שהאמנתי ששמעתי על היותו של אביו של איסק גנרל? מי הוא היה, לא

לגבי הנימוק של� שבנו , מאיד�. אינה חוזרת על זאת יותר וה� אפילו אינ� בטוחי� שהיה בצבא
ולא אביו היה צעיר , עלינו לקחת בחשבו� שכשאיסק נולד, של גנרל לא אמור להיוולד בכפר קט�

  .היה יכול להגיע גבוה בסול� הדרגות הצבאיות
ש� מצאת את (אני מבי� שהצלחת להסתכל בתיק השירות האישי שלו . '   עכשיו לאיב� דנילובי 

הא� ראית ג� את ).  מה שראינו ג� בתיק המפלגה שלו– 1937 $הסיפור על זה שהוא ננז� ב
שמרי� בארכיו� האחר במוסקבה או שאלה נ, 2005 $ המסמכי� מארכיוני הצבא שפורסמו ב

  ...כמוב� שהמסמכי� היותר מענייני� ה� אלו שלא נבחרו לפרסו�? שהזכרת
לא ידע א� אביו ' אבל אינני יכול לקבל את ההסבר שאיב� דנילובי , סלח לי,    אלכסנדר היקר

א אבל הוא פשוט ל, אינני מתכוו� לומר שהוא רימה. היה מנהל החווה או סת� עובד באורווה
הוא . זה אפילו פחות סביר שהוא לא ידע את גילו. פירט איזו עבודה עשה אביו באחוזת נובינסקי

משווי� ודני� בה� , ואלו ה� דברי� שילדי� יודעי�,  היו לו אח ואחיות וחברי�–לא גדל לבדו 
  .ביניה� ואינ� שוכחי� אות�

מאת שריפוב מבוססי� על . ד.של אי" ביוגראפיה"  בעוד שהול� ומתבהר לנו אלו מהסיפורי� ב
, ולמשפחתו. ד.עדות כלשהי ואלו מה� ה� פרי הדמיו� הטהור במטרה ליצור דמות אידיאלית לאי

 –ההתאמות בגרסות השונות המתייחסות לאחיותיו ולגיסיו $עדיי� לא הצלחנו ליישב את אי
  .ייתכ� שש� נחבא המפתח לחידה כולה. אפילו להבי� מי הוא מי

  ד� עמיר, של�, במאחל ל� כל טו

  : בחולוןהיידעתי את בני המשפח,   מיד עם קבלת המידע על איסק ממאסלוב

11.6.2011  

 בינתיי� קיבלתי חומר על סבא איסק שמצאו בארכיו� הצבא. לאירה וכל המשפחה שלו�   
 :מה שכתוב ש� זה, ברוסיה

נסקה במחוז 'חה בנפת טרשצי' בכפר ליַחצ1907 במר  18 $ נולד ב, רניאחובסקי'צ' איסק יקובלבי '
נקרא לכוחות המזוייני� , 1927חבר המפלגה משנת , )מכונאי$ מסגר(עד הצבא פועל , יהודי, קייב

סיי� את בית הספר לקשר של לנינגרד ,  על ידי הקומיסריאט המלחמתי של קייב1931 במאי 20 $ב
השתת� בקרבות ע� , שרשרת בחיל הק, )1944, 1935בשני� (קורסי� מיוחדי� בקשר , )1933שנת (

התפקיד האחרו� עוזר לראש ). 1945שנת (מזרח סי� $ובצפו�) 1938שנת (היפני� ליד אג� חס� 
 במאי 24 $קווקז מ$ בזירה הצבאית של צפו�19 $הקשר האלחוטי באוגדת הרובאי� ההרריי� ה

י בנפת לני� ע� הכוונה לרישו� צבא) מסיבת גיל (A נקודה 59השתחרר למילואי� לפי סעי� , 1950
אוסטיה לפי צו $יַקא7 ברפובליקה הסובייטית האסיאתית של צפו�'של קומיסריאט העיר דַזא7ג

. 1944 בספטמבר 29 $מיור מ. 1953 ביולי 7 $ של משרד ההגנה של ברית המועצות מ03458מספר 
כתובת . 1941 ולדימיר יליד –ב� , 1940אנה ילידת ' ז–בת , 1912 אסיה יוסיפובנה ילידת –אשה 

  '.4דירה , 25בורודי� ' רח, יקאו'העיר דזאוג: המגורי� במקו� השירות האחרו�
עדיי� אינני יודע ומעניי� אותי מה היה ש� . יחה זה כפר קרוב לבלאיה צרקוב ולבגוה'ליחצ   

וכמוב� מה יודעי� , ובמה עבד האבא שלו יעקב ומה היה ש� האבא של יעקב האמא של איסק
את כל הדברי� האלה כדאי לשאול כל . 'חרי� ובמיוחד על הקשר לאיב� דנילובי קרובי משפחה א

  .ד�. דרישת שלו� מעדינה    .ואת בני המשפחה ברוסיה, את פליקס וליודה,  את פאבל$מי שאפשר 

25.6.2011  

 .יסקא , סבא של אדיק ואלההת על נתודה רבה על האינפורמציה המעניי !ה שלו� רבנידלד� וע   
יסק תמיד היה א: חשוב מאוד לדעתי ,אנה ושמע ממנו דבר' של זהבעל ,בלאדיבר ע� פ אדיק

 ' יב� דנילובי שא, )בל שמע את זה כמה פעמי� ממנואפ(אנה וולדימיר ' לז,לילדי� שלו אומר ג�
חו  מזה מצאתי  .'יב� דנילובי אאנה למוסקבה לאלמנה של 'והוא שלח את ז !!!דוד שלו זה ב�
 $' יב� דנילובי אאמיתי של הש� הספר של פטרושנסקי וש� הוא כותב שה של אתר חלק באיזה

  ,אירה .ש ח� מכל המשפחה"ד?                                      ש אצלכ�מה חד ושלומכ� מה .יסקאג� 
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בשיחתנו הטלפונית התברר שאינו זוכר . מתתיהו מייזל' פניתי גם לפרופ,   כפי שהציע אלכסנדר מאסלוב
שלחתי לו את החומר וזו , רניאחובסקי'עם זאת הביע רצון לראות את החומר על צ. את אלכסנדר מאסלוב

  :הייתה תגובתו

9.7.2011  

 ,לדן שלום
החל , זה סיפור מרתק].  עמודי דפוס400 $יד המחזיק למעלה מ$הרי זה כתב[קראתי את הספר    

ה ועד יית ובמלחמת העול� השניבחיפושי שרשי המשפחה ועד למחקר בהיסטוריה צבאית רוס
התרשמתי מאד מהיק� ורוחב המחקר שעשית על . לטכנולוגיה של מכוניות מטה במלחמה ההיא

נתי פע� נוספת בכמה י עי$ המהירה $לאחר הקריאה הראשונה . פני כמה ארצות ביבשות שונות
ובטוב � באר  ייעצת בטובי המומחי� לענייהתרשמתי שיצרת קשר והת. חלקי� של המחקר

המסקנה שלי מ� המחקר של� היא שאינ� ]. דייויד גלאנ [מ לשעבר "שבה� בארצות שמחו  לברה
א� כי היית שמח א� אכ� , רניאחובסקי היה יהודי'יכול להחליט באופ� מובהק כי איב� דנילובי  צ

�" קשורי�"וג� , סובייטי� רבי� שהיו יהודי�$היו גיבורי מלחמה רוסי�. היה הדבר כ
. שנהרג בטרור עוד לפני המלחמה, ויר הסובייטיוהא$ שמושקבי  מחיל, למשל. רסיטה שלנולאוניב

$ ועכשיו מלמדת בבאר(� יהביני$שירת ימי, שלמדה ספרות עברית, דוד של טובה רוז�$הוא היה ב�
 להבדיל בי� אלה שאינ� מומחי� אבל $נראה כי בי� אלה שפנית אליה� הרי רוב המומחי� ). שבע

אני מצטר� . רניאחובסקי לע� היהודי' מפקפקי� מאד בשיוכו של צ$ מרובות מאד שידיעותיה�
   .ואוכל להרחיב בהמש�, לדעת�

שלי ] המתודולוגית[היסוד $משו� שהנחת, מצומצמות, כרגע אעיר כמה הערות מתודולוגיות    
  .היא שעל פי המתודה נקבעות התוצאות המהותיות

והרי ג� מופיעי� שמות , רניחובסקי'צ$י אינו זהה לרניאחובסק'הש� צ. הש� עצמו, ראשית
הבלשני� . דמיו� שמות הוא מטעה מאד ועלול להביא לשגיאות חמורות. אחרי� במסכת הזאת

דוגמה שאני מכיר עוד . א� אי� בכ� פתרו�, יכולי� להציע דפוסי� של שינוי וגלגול השמות
שני אישי� שהיו ,  דיי� ויגאל ידי�מתקופת לימודי בירושלי� לפני הרבה שני� ה� השמות משה

ונקשרו לה� כתרי� , ל ומעורבי� במערכת הפוליטית בתקופה אחת"לי� בצה"קציני� ורמטכ
א� בעוד מאות או אלפי שני� ימצא חוקר ארכיאולוג פרגמנטי� של תעודות בה� מופיעי� . רבי�

בעצ� באיש אחד אוריה כי המדובר יאפשר יהיה לפתח ת, אריה�ושני השמות בדרגותיה� ות
  .'וכו' וכו, או בגלל טעות סופר, ששמו שונה עקב מאורעות מסוימי�

התעתיק לגרמנית , למשל. התעתיק מכתיב קירילי ללטיני ועברי מסב� מאד את הבעיה: ועוד
 ц ($צ$ה להפו� את הצליל ילאנשי� שאינ� יודעי� רוסית יש נטי. שונה מהתעתיק לאנגלית

 ch,  בפולניתsc,  בגרמניתtsch,  ברוסיתч ($'צ$ ל)  באנגליתts, ולנית בפc,  בגרמניתz, ברוסית
סיו� להתחקות אחרי נושאי הש� במזרח אירופה מוביל לכווני� יואז כל נ, ולהיפ�) באנגלית
יה באירופה יוכ� ג� תנודות האוכלוס, ההגירה של היהודי� הביאה לשינוי ושיבוש שמות. שגויי�

  .במלחמה ועוד יותר לאחריה
    �יה חזקה ייש נט, ואצל רבי� מאלה שבאת את� בקשר ואלה שחקרו בעצמ�, במחקר של

השקרי� של , ברור שיש הצדקה לפקפוק זה. לפקפק בנכונות� של מסמכי� סובייטי�
אלא שבאי� הוכחה לשקריות של מסמ� סובייטי , ההיסטוריוגרפיה הסובייטית נחשפי� עוד ועוד

מתקופת , סובייטי�$ודאי שהדבר נכו� באשר למסמכי� טרו�ב. אי� שו� הצדקה לפסול אותו
אמנ� מסיבות שונות לגמרי מאלה , ג� תיעוד של הקהילה היהודית הוא חשוד. הקיסרות הרוסית

   .הנוגעות למסמכי� הסובייטי�
וזוכרי� דברי� , אנשי� לא זוכרי� דברי� שהיו ומאורעות שקרו. דר� גרוע$כרו� הוא מורהיהז   

רית מאמרי� על אתונות הפופוליורק לאחרונה התפרסמו בע, יש על כ� ספרות עשירה. שלא היו
א� זה אינו תנאי , כרונותיברור שאי אפשר למחקר היסטורי בלי הז. ווצרות�יכרונות כוזבי� והיז

כרונות שאי� לה� יולכ� אי אפשר לבסס מחקר היסטורי על ז. הכרחי ובודאי לא תנאי מספיק
  .פתח למחקר נוס�, וזה חשוב, ה� יכולי� להיות. תומ� שיבסס אות�) חראו א, כתוב(תיעוד 

כיו� שאי� תעודות כלשה� המעידות .  היה רוסי'התיעוד הנמצא מצביע על כ� שאיב� דנילובי 
י חוקרי� יהודי� ומתפרשי� תו� "הרמזי� שבנמצא מתעצמי� ע, ישירות על כ� שהיה יהודי

  .עדי� חובת ההוכחה על חוקרי� אלה.  שהיה יהודי לכ�wishful thinking$הטיה חזקה ו
יתה בו יוה, בנושא היסטורי, ל"ל בכינוס בינ" הייתי בחו$אני מתנצל על האיחור בתשובה     

  .ואשמח לעזור בהמש�, אני יכול להוסי� עוד ועוד .בישראל, מובנת מאליה, תמיכה ברורה
  מתי מייזל ,כל טוב                                                                                                                              
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אבל יש , אינני חולק על עיקר הערכת�.  למתי שלו� ותודה רבה על שהואלת לקרוא את החומר   
� :לי כמה תגובות להערותי

אלא ג� , רניאחובסקי הוא ב� הע� היהודי'לא זו בלבד שהייתי שמח לו יכולתי להוכיח שצ,   אכ�
אני מנסה מאוד להערי� את הנתוני� באופ� , למרות זאת. שתחושת לבי היא שאכ� כ� הוא

  .ואראה זאת כהישג גדול ג� א� אצליח להוכיח את הטענה ההפוכה, אובייקטיבי ככל האפשר
רניחובסקי  'צהשמות , רניאחוב ה� מקומות שוני� באוקראינה'רניגוב וצ'  למרות שצ

כנראה בזכות , אצלנו. אלא ג� בברית המועצות, רניאחובסקי הוחלפו זה בזה לא רק בישראל'וצ
ג� כמה מאלו שידוע לנו שהיו רשומי�   רניחובסקי'בש� צ נרשמו, שמו של המשורר המוכר לכול

 אבל ג�.  ה� בעליות הראשונות וה� בעלייה האחרונה–רניאחובסקי 'בברית המועצות בש� צ
 החיילי� הנופלי� במלחמת העול� אנחנו מוצאי� את שמו של אותו � הסובייטי� שלברישומי

  . רניאחובסקי'רניחובסקי ופע� כצ'אד� רשו� פע� כצ
נטיתי , שטח ההיסטוריה ולא עסק לפני כ� בהיסטוריוגראפיה הסובייטית     כמי שבא מחו  ל

ג� א� לא , כקרובי� לאמת, כי�ובמיוחד את המסמ, ות הרוסיי�רבתחילה לקבל את המקו
הספקנות שלי לגבי אמינות� הלכה וגברה ככול שגיליתי יותר ויותר פרטי� לא . כאמת הצרופה

א� אני חושד , אינני פוסל מראש א� מסמ�. טעויות וג� שקרי� ברורי�, סתירות, מדויקי�
א� אחד ,  לצערי.באמינות הכוללת של מסמ� המכיל בבירור פרטי� כוזבי� או הסותר מסמ� אחר
רניאחובסקי 'צ' מהמסמכי� המעטי� שבידינו לגבי הביוגראפיה המוקדמת של איב� דנילובי 

  .בלשו� המעטה, דיוקי�$איננו נקי מהעלמות ואי
רניאחובסקי היה ידוע כיהודי ה� במערב וה� בקרב רבי� מאוד מיהודי ברית המועצות '    צ

בנוס� . 1944לו אושרה על ידי השלטונות עד סו� וכנראה אפי, וידיעה זו לא הוכחשה, לשעבר
אפשר לנמק זאת ג� במאמ  הסובייטי לגייס את , לרצו� הטבעי של היהודי� לשיי� אותו לעמנו

בסיוע הוועד היהודי האנטי פשיסטי  ויהודי� חברי המפלגה בבריטניה ובארצות , תמיכת המערב
הוא זה של גיבור ברית , בני� רבי�במו, רניאחובסקי 'מקרה דומה מאוד לזה של צ. הברית

של גיס הפרשי� ) ?היהודי(האגדי המפקד , דובאטור' מיור לב מיכאילובי $המועצות גנרל
אי ההסכמה על מוצאו היהודי נמשכת עד . 1941 בהגנה על מוסקבה בדצמבר שנהרגהקוזאקי� 

"  במלחמהיהודי ברית המועצות"א� תמונתו על גבי הסוס עיטרה את שער החוברת , היו�
עדויות התומכות במוצאו .  על ידי ידידי ברית המועצות היהודי�1943שהוצאה בלונדו� באפריל 

עדות "ויו� דג� טוע� ששמע על כ� , היהודי ניתנו על ידי קונסטנטי� סימונוב  ואיליה אהרנבורג
  . א� לא ידוע לי שהדבר הובהר סופית, מפי רופא שטיפל בדובאטור" ראייה

בייחוד כאשר ה� באי� ממקורות בלתי , ה לייחס חשיבות רבה לסיפורי� המשפחתיי�   אני נוט
אבל יכולי� להנחות , ה� אינ� יכולי� לשמש כהוכחה. תלויי� שלא היו מודעי� זה לקיומו של זה

ע� . אותנו בחיפוש אחר המסמכי� האזרחיי� שאנו מקווי� שיוכלו לשפו� אור על התעלומה
לפי כל מה שאנו יודעי� ללא עוררי� על : י� תחת סימ� שאלה גדולסיפורי� אלה עומד, זאת

קשר כלשהו ע� , או לאחיו ואחיותיו, לא כל כ� סביר שהיה לו, היתו�' ילדותו של איב� דנילובי 
  ? מאי� נודע לאות� אחייני� מה עלה בגורלו. בני המשפחה הרחוקי� יותר

האחד . יהודי מסתמכת על שני מסמכי� בלבדחובסקי לע� הארני'   הטענה כנגד השתייכותו של צ
, בו נטע� במפורש ששני ההורי� ה� פרבוסלאבי�, הוא אותו ציטוט מספר הלידות של קייב

ל "הציטוט הנ). ראה בסעי� הבא (אוקראיניתעצמו שלאומיותו היא ' והצהרתו של איב� דנילובי 
אשר להצהרה ). ודש וה� בשנהה� בח(במיוחד כאשר הוא מכיל תארי� לידה שגוי , צרי� להיבדק
לא הייתה לו סיבה מיוחדת , יהיאתאיסט ללא הורי� הנשוי לנוצר$כקומוניסט, של איב� עצמו

, לולא המאמ  הבולט לעי� של הממסד. להגדיר את עצמו כיהודי ג� לו היה ב� להורי� יהודי�
  ...ת� להסתפק בכ�היה אולי ני, להסיר ממנו את חשד המוצא היהודי, ואולי א� של בני משפחתו

הטענה המפורשת ביותר היא זו של צאצאיו של , יהודי לגנרל$   מכל הטענות לקשר משפחתי
  הדודה $ושבתו ', דודו של איב� דנילובי $שלפי מה שסיפר לנכדיו היה ב�, רניאחובסקי'איסק צ

נה ג� על סיפור זה נתמ� לאחרו. 1960 $סיפרה לה� על ביקורה אצל אלמנתו במוסקבה ב, אנה'ז
ג� בספרו של ' אנה מוזכרת כאחיינית של איב� דנילובי 'ז. 'רבינובי  פאבל, אנה'ידי בעלה של ז

תמיכה מסוימת . זאשכנראה שמע את זאת ממנה במקו� מגוריה� בוולאדיקווק, פטרושנסקי
ק שמצא בתיק הצבאי האישי של איס, בג� מאלכס מאסלו, לאחרונה, נוספת התקבלה

, יחה הנמצא בקרבת מקו� לאותה עיירה בגווה'הכפר ליחצ: ת מקו� הולדתורניאחובסקי א'צ
  . לאומ�' שממנה הגיעה משפחתו של איב� דנילובי 

 – א� תימצא –התשובה , הרגשתי היא שא� לא יגיע מידע נוס� ממקור בלתי צפוי,    כאמור לעיל
מי� אלה שרדו את במידה שרישו, תבוא מהרישומי� האזרחיי� באזורי בלאיה צרקוב ואומ�

שני�  (1919 $ ו1905ואת הפוגרומי� של , מלחמת האזרחי� ומלחמת העול� מחד, המהפכה
אמשי� ליידע  .ואת השואה) 1919 $ שהתיית� ב1906 יליד –קריטיות לגבי תולדות חייו של איב� 
  ד� עמיר,          בברכה ובתודה.                                               אות� א� תהיינה התפתחויות נוספות

  
  



 237

 ,לד� שלו�
ואני , שכ� אתה מביא כא� פרטי מידע מתו� המחקר הארו� של�, אני מסכי� לכל מלה שכתבת   

המידע הזה . אבל אי� בה� לפזר את הערפל שאנחנו מצויי� בו, בטוח שאתה יכול להוסי� עוד ועוד
ק במסמכי� רוסי� וסובייטי� אלא ג�  אתה מטיל ספק לא ר$ויותר מכ� , מחזק את הספקות

אפילו לא , שאי� הוכחה, �יוהרי זה העני. במסמכי� יהודי� ממקומות שוני� ובשפות שונות
. ואני מסופק מאד, ההבדל בינינו הוא שאתה נוטה לחשוב שהוא היה יהודי. ליהדותו, הסתברות

�י� המשפחתי ימלבד הענו. ואשמח לשמוע על גילויי� נוספי�, אהיה שמח א� תמצא הוכחה לכ
�יתה גדולה י ה)ביחס לחלק� באוכלוסיה(נוכל להדגיש כי השתתפות היהודי� במלחמה , של

  מתי                                                .אני גאה בכ�. מלבד הרוסי�, מ"מהשתתפות כל ע� אחר בברה
  

25.8.2011  

 . טוב ואת� עוברי� בשלו� את חו� הקי אנחנו מקווי� ששלומכ�. רה וכל המשפחה שלו�ילא
רוצה  והייתי, אני ממשי� לנסות ולמצוא את הקשרי� המשפחתיי� אל הגנרל. אצלנו הכול בסדר

ש�  מה( מה עוד זוכר פאבל $מאוד לדעת מה זוכרי� ומה מספרי� על זה כל הקרובי� שלכ� 
מה  מעניי� מאוד? יובהמה זוכרי� פליקס ול, אנה במוסקבה'על הביקור של ז) ?המשפחה שלו

גרה  חה שלופמתי המש, מעניי� מה היו שמות ההורי� של יעקב? אומרי� בני המשפחה ברוסיה
אליו כדי   אולי יש לכ� דר� להגיע$ לא הצלחתי ליצור קשר ע� פטרושנסקי? מה הוא עשה? בקייב

  לו� מעדינה וד�  שבת ש                           ?לשאול אותו מאיפה הוא יודע את מה שהוא כתב בספר
  

 רק סובלי� מחו� כמו ,אנחנו בסדר ג� .ל בסדר אצלכ�ושמחנו לשמוע שהכ !לד� ועדינה שלו� רב
 היו ג� בדיקות ע� ,אדיק עבר הרבה בדיקות בזמ� אחרו� .עוד לא יצאנו לחופש ,עובדי� ,כול�

 פחה שלנו בארצותמשהלגבי קרובי  .ממשיכי� ע� הבדיקות,תוצאות בסדרהנתיי� יב ,אשפוז
משפחה הש�  .אני אבקש את חמותי אנה שהיא תדבר איתה ,צריכי� רק לברר דר� טניה ,הברית

 ע� פטרושנסקי .אנה סיפרה לו ללא פרטי�' הוא רק זוכר שז$דיברנו איתו  , רבינובי $ בלאפ של
רנט אינטהז או דר� אקוודיקאולוצרי� לחפש מישהו שלא מזמ� הגיע מ .ג� אנחנו לא בקשר

   אירה וכל המשפחה            .ש לעדינה מכולנו"ד .א� יהיה לי משהו אני אכתוב לכ� .אותו למצוא
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   רפובאשל קו ספר. 36

רניאחובסקי לאחר פרסום מסמכי 'שני ספרים שנכתבו על צ, לבקשתי, ר מורוזוב הביא ממוסקבה"  ד
, 2006" (רניאחובסקי'ארמייה צ-גנרל: "ל ולדימיר קארפובהראשון בהם הוא ספרו ש. הארכיון המרכזי

  , 251)'עמ 408

  

  כריכת ספרו של קארפוב

פוב ושאר הספרים אך יש בו שיפור עצום לעומת ספרו של שארי, "רומן"  גם ספרו של קארפוב מוגדר כ
  :כותב המחבר, מיד לאחר ההקדשה, בפתח הספר. שקדמו לו

) או הספרי� שנכתבו עליה�(כל תולדות החיי� וספרי הזיכרונות של המצביאי� והמדינאי�    
ואחר כ� מתחילי� דברי  , ובה מדגישי� בדר� כלל את המצוקה, מתחילי� בכתיבה על ילדות�

אי . תיו החריגות של האד� שעליו כותבי� כבר בשלב הילדותהשבח להפגנה השיטתית של תכונו
אפילו א� ה� (הפגנת הכישרונות ,  מדינאי גדול או מלומד, ברגע  שהוא נעשה מרשל! אפשר אחרת

  .נחשבת כהכרחית לגילוי ולהדגשה)  לא היו ניכרי� בילדות
המוצא "ה� אחידי� בשאיפת� להדגיש את .    התחלה כזו של ספרי� אינה מעניינת

בלי תשומת  הקוראי� קוראי� עמודי� אלו. שהיה כמעט חובה לגבי שנות המלחמה, "הפרולטארי
החלטתי להציג בפני הקורא , ללא רצו� להמשי� מסורת מציקה זו. לב ועוברי� עליה� בדפדו�

" אוטוביוגראפיה"את ה, )כמוב�, מה שהכרחי(רניאחובסקי 'כהיכרות ע� צ, בתחילת הספר
  . בהנחה שזהו המסמ� האמיתי והמקורי ביותר, דושנכתבה על י

, ושאותה ראינו לעיל, 13.3.1939 -רניאחובסקי ב' שכתב מיור צ,אוטוביוגראפיה וכאן מובאת אותה 
כתוב ולא כצילום מסמך , כטקסט מודפסכבר  מופיעה היא) בניגוד לפרסום בספרו של סוחארב(כשהפעם 

  . מודפס במכונת כתיבה יד או - בכתב

  :עובר קארפוב לביוגראפיה הפיקטיבית במילים אלו,  אחרי המסמך האוטנטי   

במיוחד . חשבתי כהכרחי לומר הערות והבהרות לכמה אפיזודות מתיאור קומפקטי מאוד זה  
ה� . 'רשימות ומאמרי� על איב� דנילובי , הוא נכתב בספרי�. גורלי לדעתי, מקרה אחדספר ל

   . בעיקר� אמיתיי�ה�אבל , נבדלי� בפרטי�

                                                
251 Карпов, Владимир: Генерал армии Черняховский. 2006 .1922יליד , קארפוב' ולדימיר וסילייביץ, הסופר ,

  . 2010 -הוא נפטר ב.  בתואר גיבור ברית המועצות1944 -לחמה כמפקד מחלקה וזכה בהשתתף במ
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על סיפור הילדים הפנטאסטי של שאריפוב על הצלתו של האב , כמעט מילה במילה,    פה חוזר קארפוב
 כאן מאשימים –בהבדל דק אחד (בזכותם של הילדים בראשות הבן הקטן ואניה , מידי בריוני פטליורה

  :ךוממשי, ...)הפטליוראים את דנילו לא רק בחלוקת הסוסים אלא גם בחלוקת אדמות

. גורל האד� וחייו העתידיי� מוגדרי� בדר� כלל כבר בילדותו.   זה מה שאני חושב על מקרה זה
אלא ג� את צורת המחשבה , המגדירה לא רק את המקצוע, המודל לחיקוי, את הדוגמה

, ואחר כ� מלאת תפקיד זה איזו שהיא אישיות, מהווי� בהתחלה ההורי�, )האידיאולוגיה(
. מכר מהעבודה,  מורה–אישיות קולנועית או ממשית ,  גיבור של ספר–שמטביעה רוש� עמוק 

עד כמה שזה לא . נשארי� לאור� זמ� ככוכב המאיר את הדר�, בהירי� בדר� כלל, רשמי הילדות
כאשר הדחיפה בבחירת .  תמיד באופ� החיוביההראשונה להחלטות גורליות אינהדחיפה , מוזר

זה מה שקרה לוואניה . רי� היו� על מועקהמדב, הדר� מתבררת כזעזוע חזק מאוד
  .שלו" ההתנעה הפנימית"הע� והמולדת היו , האנשי�, הגנת ההורי�, הצבא. רניאחובסקי'צ

זו כאשר היה מפקד חטיבה " אוטוביוגראפיה"רניאחובסקי כתב ל'צ:   הנה עוד השלמה נדרשת
המקצועית של כל המצביאי� מתחיל להיבנות שיעור הקומה החיילית ו, בתפקיד זה. )"ק:1ְל"(

  .הגדולי�
מניסיונו , וממשיך לתאר, וקוב על חשיבות תפקיד מפקד החטיבה'   קארפוב מצטט את דברי מרשל ז  

  : ההיבט הפוליטי–מעניין במיוחד הדגש על ההיבט הייחודי לצבא האדום . את מורכבות התפקיד, העצמי

,  בער� שש שני�–ממונעי� , רובאי�, הרי�$באי רו–בידי מחבר ספר זה הפקידו חטיבות שונות     
שהחטיבה היא באמת אורגניז�  , על בסיס של�, ולכ� אני יכול לאשר. אחרי המלחמה, בזמ� שלו�

�שפטו .  מזכירה מדינה זעירהאיאז ה, עוד מהווה קסרקטי� נפרדאבל א� היא , צבאי מסוב
 ג� את הארגו� המפלגתי החזק היש ב;  זהו במידה מסוימת סוג של ממשלה–המטה : בעצמכ�

בחטיבה נמצאת האספקה .  עובדי� מפלגתיי� מקצועיי�–וג� עובדי� מפלגתיי� , )המפלגה (השל
אלא ג� למשק הבית , אני מתכוו� לא רק לזו המרכזית, המסובכת והמאורגנת היטב שלה

י� זרענו תלת� בגדוד רובאי ההר,  שטחי מזרעישנ� חוות חזירי� ופרות חולבות ואפילו –החטיבתי
בית "וג� . ב.ג. נציג המחלקה המיוחדת של הקנמצאי� חטיבהב. והכנו חציר לסוסי� לחור�

חדרי� רבי� לעבודה , מועדו�, יש ספרייה תרבותית בסיסית.  משמורת העצירי�– השל" הסוהר
נוני� מז, בתי קפה, חנויות: ג� בתי עסק, אחרו�$אחרו�, יש". חדרי לני�"אלו נקראי� , הפוליטית
מוער� זמ� השירות בתפקיד מפקד , בזיכרונותיה� של רבי� מאוד מהמצביאי� שלנו. ודוכני תה

הפותח בפני , הספר$אבל ג� נחשב עדיי� ג� כבית, חטיבה אצל כול� לא רק כקשה והפורה ביותר
  .  הקציני� הנבני� את האפשרות לעבודה מוצלחת בהמש� בתפקידי� גבוהי� יותר

מלחמתי אמשי� במסמכי� רשמיי� של מפקדי� ומנהיגי� $על השירות הטרו�     את הסיפור 
  .    הכותבי� עליו היו�, רניאחובסקי יותר מאתנו'שהכירו את צ

, סר� ש�$רב: שימו לב. רניאחובסקי כמפקד חטיבה'סר� צ$  הנה הערכה כזו על עבודתו של רב
  .לה מזה א� למע$ובטנקי� , איפה שצרי� להיות לפי התק� פולקובניק

שחתומים עליה קומיסר , 1939 מפברואר") kֶטסטאציה("    וכאן מביא קארפוב את העדות הממליצה 
, רניאחובסקי כמפקד החטיבה'המשבחת את תפקודו של צ, הבריגאדה מוסטובנקו וקומיסר החטיבה גרושב

ועוד ,  על בריגאדהוממליצה על קידומו לדרגת פולקובניק ולפיקוד, כמובן, עם דגש על ההיבט הפוליטי
מיור קריבושיין ומפקד הגייס הממוכן -  גנרל2 -שנתנו מפקד אוגדת הטנקים ה, 1940מנובמבר , עדות כזו

  .הממליצים עליו לפיקוד על אוגדה ולדרגה המתאימה, לייטננט ירמנקו-  גנרל3 -ה

ת המועצות תחת והוא עוסק בהתמוטטות החזית המערבית של ברי, "מכת ברק"   הסעיף הבא בספר נקרא 
העוסק באירועי , הסעיף שאחריו. רניאחובסקי עד תחילת יולי'מתקפת הבזק הגרמנית ובפעילותו של צ

כיוון שהוא מתייחס למחול השדים של מציאת השעירים , נועז יותר, 1941המחצית השנייה של יולי 
   : )רפרסיה" (הדיכוי"מה שנקרא בספרו של קארפוב , לעזאזל המואשמים במפלה זו

  "מכת ברק"עוד 

החלטת ועדת ההגנה הממשלתית של ברית "רניאחובסקי ממטה הגייס את '   במחצית יולי קיבל צ
זאת , "וטייסות, אסקדרוני�, סוללות, בכל היחידות"שאותה נצטוו להודיע , )"או.ק.ג(המועצות 

, �שייתייועוד נדרש מה� לידע את כל המשרתי� במיזמי� התע. אומרת לכל אנשי הצבא
סודי "ע� כתובת ,  הפקודה). בזמ� ההוא כול� עבדו למע� צבא(הקשורי�  לייצור מוצרי� לחזית 

  ".כסוד מכל העול� ", למעשה,רהגדהו" בהחלט
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 בשני� הרחוקות יותר מהמלחמה ננעלה. רניאחובסקי הל� עמוק'תוכ� ההחלטה גר� לצ   
 ,אבל הטקסט עצמו, בפראזות כלליותליה ענזכרו בה ודיברו . החלטה זו עמוק בכספות הארכיוני�

 הובאו מובאות חלקיות ודיבורי� עליה בספרי היסטוריה. לא פורס� אחר כ� א� פע�, בכללותו
ויהיה מועיל ליידע את , לא פשוט למצוא אותה בשלמותה, כפי שנראה לי, אבל, ובספרי זיכרונות

  . הקורא בנוסח המלא של החלטה זו

    החלטת ועדת ההגנה הממשלתית של ברית המועצותסודי בהחלט            
   המועצות הצבאיות של החזיתות והארמיות,ראשיי�הלמפקדי� 

  מפקדי הגיסות והאוגדות, מפקדי הזירות הצבאיות

  ההחלטה הנוכחית של ועדת ההגנה הממשלתית של ברית המועצות
  "אסקדרוני� וטייסות, סוללות, להקריא בכל היחידות

 ות הצבא האדו� ברמה את הדגלדחייממשלתית מוצאת שברוב המקרי� נשאו ועדת ההגנה ה  
ולפעמי� בגבורה , הגדול של השלטו� הסובייטי בקרבות ע� הפולשי� הגרמני� והתנהגו כראוי

אבל ע� צו וועדת הגנה ממשלתית זו צרי�  , טי�סהגנו על המולדת מפני החומסי� הפשי, אמיתית
, פחדנות מבישה, יצירת בהלה, החלטיות$מי� הפגינו אישמפקדי� ולוחמי� מסוי, להודות

, הפכו לעדר כבשי�, הפרו בגסות את השבועה,  המולדתהפקירו ציוד ושכחו את חובת� בפני
וועדת ההגנה הממשלתית רואה כחובתה שיינקטו המידות , ונמלטו בבהלה מלפני האויב המתחצ�

  .  יוצרי בהלה ועריקי�, המתאימות  כנגד פחדני�
אלא ג� מחלל , כיוו� שהוא לא רק מזיק לענייננו, הפחד� והעריק הוא גרוע מהאויב,  יוצר הבהלה  

הפחדני� והעריקי� ושיקו� , מכיוו� שמיצוי הדי� ע� מזרי הבהלה. את כבוד הצבא האדו�
המשמעת הצבאית ה� חובתנו הקדושה א� אנו רוצי� לשמור על הדגל הגדול הנצחי של הצבא 

שהופ  למפקדי� הראשיי� ומפקדי החזיתות ,  מוועדת ההגנה הממשלתיתבצו זה, האדו�
 ,כוח לא פעיל, די� צבאי על ביוש תואר המפקד בפחדנות$ נאסרו והובאו לשיפוט בית, והארמיות

מסירת נשק לאויב ללא קרב והפקרת מרצו� של , הוראות כושלות לכוחות, חוסר מוטיבאציה
  :עמדות קרביות

  ;252פאבלובארמייה $ערבית גנרללשעבר מפקד החזית המ )1
 ;קלימובסקימיור $לשעבר ראש מטה החזית המערבית גנרל )2

 ;גריגורייבמיור $לשעבר ראש קישור החזית המערבית גנרל )3

 ;קורובקובמיור $ של החזית המערבית גנרל4 $ לשעבר מפקד הארמייה ה )4

 ;יקצקוסו79מיור $מערבית גנרל$ של החזית הצפו�41 $ לשעבר מפקד גיס הרובאי� ה )5

 ; ֶסליחובמיור$ של החזית הדרומית גנרל60 $ ההרי� ה$ לשעבר מפקד אוגדת רובאי )6

משנה קומיסר $ של החזית הדרומית אלו�60 $ ההרי� ה$לשעבר סג� מפקד אוגדת רובאי )7
 ;קי�'ק7רוצ

 ;יונובקטַגַלמיור $ של החזית הדרומית גנרל30 $ לשעבר מפקד אוגדת הרובאי� ה )8

 של החזית הדרומית קומיסר גדודי 30 $ובאי� הלשעבר סג� מפקד אוגדת הר )9
 .    253ֶאליֶסֶייב

שהעטו על עצמ� תהילה בקרבות ע� ,    הושבה תהילת התפקיד וכבוד המפקדי� והלוחמי�
 שייקטע ביד ברזל כל, ביחד ע� כול�, מצפהועדת ההגנה הממשלתית . הפולשי� הפשיסטי�

נזכור שמשמעת ברזל היא התנאי החשוב . �של פחדנות ואנדרלמוסיה בשורות הצבא האדוגילוי 
  .ביותר לניצחו� על האויב

חזקו את רוח שי, מהמפקדי� ועובדי המפלגה בכל הדרגות דורשת   ועדת ההגנה הלאומית 
כדי שישרו מתעוזת� ומאומ  ליב� האישי על , המשמעת והארגו� בכל שורות הצבא האדו�

 פחדני� ועריקי� להכתי� את דגל הצבא ,שלא יתנו למוכי בהלה,  להישג הגדולהלוחמי� 
  .ויפרעו את החשבו� אית�  כמו ע� מפרי שבועה ובוגדי� במולדת, האדו� הגדול

                                                
, השתתף בכל מלחמות ברית המועצות, 1897יליד , )ДмиMтрий ГригоMрьевич ПаMвлов(פאבלוב ' דמיטרי גריגוריביץ 252

 התמנה 1940ביוני ). 21.6.1937(שם פיקד על בריגאדת טנקים ועל כך עוטר בתואר גיבור ברית המועצות , כולל בספרד
 . 1941 ביולי 22 -הוצא להורג ב.  הועלה לדרגת מפקד ארמייה1941במפקד הזירה המערבית ובפברואר 

 שנים 10 - ל26.7.41 -קוסוביצקי נשלח ב. ס.אי. גלקטיונוב הוצאו להורג ורכושם הוחרם. ג.  ארבעת הראשונים וס 253
- הועלה לדרגת גנרל1944 -ב. מערבית-צמבר הוחזר לפיקוד בחזית הדרום ובד21.10.42 -אך שוחרר ב, במחנה עבודה

אך , שנים 8 - ל21.7.41 -קין נדון ב'קורוצ. ג.אי.  ונדון למוות בהעדרו29.7.41 -סליחוב נפל בשבי הגרמני ב. ב.מ. לייטננט
הוחזר לצבא והגיע ,  שנים10 -לנשלח . ק.אי. 24.8.41 -מיצוי ענשו נדחה לאחר תום הפעילות המלחמתית והוא נפל בקרב ב

  . לדרגת פולקובניק1944 -ב
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  1941 ביולי 16        סטאלי�.  י–יושב ראש ועדת ההגנה הממשלתית של ברית המועצות 

ר וכל השא, 254 שבעה גנרלי� ושני קומיסרי� גדודיי��מות לאמסמ� איו� שכזה שלח    
ייפרעו את החשבו� ממפרי השבועה "ושה� עצמ� ..." שג� בעתיד תהיה יד ברזל"הוזהרו 

   ".והבוגדי� במולדת
הפתיע אי הדיוק בתיאור , וידע את המצב) החזית המערבית( זה בכיוו�שלח� , רניאחובסקי'   את צ

$טב את גנרלהכיר הי' איב� דנילובי . ועוד על גנרל פאבלוב, העובדות על הפעילות המלחמתית
 ציי� אותו לא פע� על פעילותו )פאבלוב(הוא . ארמייה פאבלוב כמפקד זירה לפני המלחמה

  .עד למשפט זה היה פאבלוב גנרל מנוסה ומכובד, באופ� כללי. המוצלחת באימוני�

ארמייה -גיבור ברית המועצות גנרל,    כאן מפרט קארפוב את הביוגראפיה הצבאית של מפקד החזית
  :ומסביר, וקוב בספרו'זמרשל הוא מצטט דברים שכתב עליו . פאבלוב

כיוו� שלתנופת הדיכוי העוינת יש ,    כתבתי כל כ� בפירוט על הטרגדיה של גנרל פאבלוב
סוד זה מהביוגראפיה של איב� אבל לפני שנבהיר לקורא . רניאחובסקי'התייחסות ישירה לצ

  ".ההחלטה"הכרזת  צרי� לומר עוד כמה מילי� על נסיבות ,'דנילובי 
) המפקד(בזע� גדול הרחיק .   ביולי יידעו את סטאלי�  על כיבוש מינסק על ידי ההיטלראי�30 $ב  

$העליו� את מרשל טימושנקו ממשרת שר ההגנה וציווה על ראש המנהלה הפוליטית הראשית גנרל
  :פולקובניק מכליס

אש� , חו  מפאבלוב, ט  מיכנס את הסובייט העליו� ותחלי. עשה סדר בחזית המערבית  $
  .בשגיאות הרציניות שנעשו

 בחשיפת מכליס היה אמ� גדול.  שכח פקודה קצרה זו,מהקבינט של סטאלי�מכליס    מיד כשיצא 
ההוא ולמחנות בבתי הדי� הצבאיי� שלו נשלחו לעול� . 1937$1938בצבא בשני� " אויבי הע�"

 כמו שדרש, יר את סיבות השגיאותהבהלנתח וטרח להוא לא . ג� מאות מפקדי�העבודה 
וצרי� למצוא עוד , פאבלוב אש�: היו לו עמדה ותוכנית פעולה מוגדרת ומדויקת משלו. סטאלי�

בהגיעו למטה החזית המערבית השתמש מכליס בכל ". בשגיאות הרציניות"אשמי� אחרי� 
ד החזית כדי להוביל להוצאה להורג של מפק. השיטתיות והניסיו� שצבר בהרשעת מצביאי�

הוא האשי� את . ומכליס מצא אות�, המערבית היה צרי� למצוא ג� האשמות כבדות משקל
נטישת ", "הפקרת נשק לאויב", "ניהול כושל", "פעולה$ אי", "פחדנות"בפאבלוב ועמיתיו לפיקוד 

כל הניסוחי� האלה הובאו בנוסח .  רבי� אחרי� שבוצעו בתנאי מלחמהופשעי�" עמדות קרביות
לפי החלטה זו הובאו ". 1941 ביולי 16 $ועדת ההגנה הממשלתית של ברית המועצות מהחלטת "

  .די� צבאי ובגזר דינו הוצאו להורג$מפקדי החזית המערבית לשיפוט בית
אשר המשי� בטיהור ,  מכליס–וכחבר המועצה הצבאית ,    כמפקד חזית זו מונה מרשל טימושנקו

אפיזודה . רניאחובסקי 'בדוחק לא נכנס ביניה� צ. בימי המלחמה הראשוני�" האשמי� במפלה"
זה . רניאחובסקי שהזכרתי לעיל' נזכרת בא� אחד מהספרי� עבי הכרס על צאינהמסוכנת מאוד זו 

המרשלי� . לדבר על הדיכויי�אסור היה כיוו� שבאות� שני� בה� נכתבו ספרי� אלה , ברור
 לא הזכירו דברי� אלו ג� במילה אחת, חנות ומ255אנקהַי9שעברו דר� ל7, ֶמֶרצקוב ורוקוסובסקי

  .בזיכרונותיה� שיצאו לאור
) הערכות(כרקטריסטיקות שלוש   בלימוד החומר ההיסטורי בזמ� העבודה על ספר זה שמתי לב ל

במסמכי� אלו מוארות פעולותיו של מפקד אוגדת . זמנית$רניאחובסקי שנכתבו כמעט בו'על צ
, לרוע המזל (1941 ביולי 12 ביוני עד 22 $ ובסקי בתקופה מרניאח'פולקובניק צ 28 $הטנקי� ה

רניאחובסקי מודגשת 'בהערכות על צ). באות� ימי� ממש הוצאו להורג גנרל פאבלוב ומטהו
ה� נכתבו על ידי . הנה שתי ציטטות מחוות הדעת.  של אוגדה זו בימי� אלהפעולתה הלא מוצלחת

  .לניסוח הזההאבל שימו לב , )12.7.41 $ ו26.6.41 (אנשי� שוני� בימי� שוני�
ולפעמי� , התקבלו במקרי� מסוימי� באיטיות,  מהערכת המצבהנובעות, החלטות: "הראשונה

. יחידות האוגדה סבלו אבידות חומריות גדולות בזמ� הקרבות... דרש של המצבנ הניתוח הללא
קרו . רגו� הקרבחלק מאבידות אלה צרי� לזקו� על חשבו� סיור חלש ותכנו� לא מחושב של א

מקרי� שיחידות של האוגדה לא מילאו בזמ� את הפקודות הקרביות להתקפת האויב בגלל אי 
  ...".מועדת דלק בקאספ

בדר� כלל נכתבת העדות על עבודתו של מפקד במש� .   בהערכה השנייה נמצא ניסוח כמעט זהה
יתה נחוצה הערכה קרבית למי הי.  שנה או שנתיי� מאז מינוי או קבלת התפקיד–תקופה מסוימת 

שכתיבת הערכות אלו הייתה יוזמתו , יש לי הרגשה כזו? רניאחובסקי בחודש הקרב הראשו�'על צ
   .לח  ותיק� את הניסוח, של הכותבי� והכתיב" נש� בעורפ�"ומישהו . של מישהו

 .כיוו� שזו זהה לראשונה, אני מביא בדיו� כא� את הערותי לציטטה מההערכה השנייה  
המפקד שממנו דרשו . מוצלחלא היה מדובר על כ� שהקרב בימי� הראשוני� , כמוב�, תחלהמהה

                                                
 .לפי המידע שבהערת השולים הקודמת, לא מדויק 254
 ). על שם הכיכר בו הוא נמצא(ב .ג.הוא השם העממי למטה הק" לוביאנקה" 255
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 בחוסר , ואת אי ההצלחה לנתח עדיי� במהירות את המצב,הסביר את זאת, לכתוב את ההערכה
    .ניסיו�
$ � .כא� תכתוב ג� כ

  ".המצבללא הניתוח הנדרש של , קיבל החלטות לאט" הנה כ� מופיעות על הנייר ג� המילי� 
  :   המפקד התנגד

  .רניאחובסקי הוא מפקד אוגדה טוב'צ, בס� הכול. אבל זה היה רק לפעמי� $
את זה חובה , אבל האבידות היו כבדות מאוד". במקרי� מסוימי�"תוסי� , בסדר, נו $

 .עלי� לציי�
  ". האוגדה סבלה אבידות חומריות כבדות בזמ� הקרב "כא� מונחות על הנייר המילי� 

  ...כ� הלאה       ו
  :   וכא� השווה את הציטטות מההערכה הראשונה ע� מובאה מהשנייה

האוגדה ... במקרי� מסוימי� קיבל החלטות באיטיות ולפעמי� ללא הניתוח הדרוש של המצב    "
שצרי� לזקו� על חשבו� מודיעי� חלש ותכנו� לא , סבלה בזמ� הקרב אבידות חומריות כבדות

בזמ� את ) כתוב, מחוק(ו מקרי� שיחידות של האוגדה לא מילאו קר. מחושב של ארגו� הקרב
דלק בגלל אי אספקת ) ברור שהוס� בהתעקשות המפקד... (הפקודות הקרביות להתקפת האויב

    ".ועדבמ
מילוי $אי", "יחידות חומראבד� : "הדומי� מאוד להאשמות גנרל פאבלוב,   מניסוחי� אלו

נית� היה בהחלט לפעול כנגד , וכ� הלאה" דרוש של המצבהחלטות ללא הניתוח ה", "פקודות קרב
  .רניאחובסקי כמו כלפי פאבלוב'פולקובניק צ

הבינו באלו תנאי� קשי� נאבק ע� , רניאחובסקי בקרב'שראו את צ,   אבל המפקדי� הקרביי�
הערכה בסיכו� ה. ה� לא הובלו ברס� באופ� מלא לתוצאות. הכוחות העדיפי� של האויב

והקומיסר הקרבי , אוגדה קורובניק$ מפקד, $12ותה כתבו מפקד הגייס הממוכ� ה שא,הראשונה
לאחר שקיבל . סטאלי� והמולדת הסוציאליסטית$נאמ� למפלגת לני�: "נכתב, פטרוב, של הגייס

רניאחובסקי להיות מפקד אוגדה 'חבר פולקובניק ציכול , ראשו� בתקופה האחרונהניסיו� קרבי 
 )על ידו(רניאחובסקי נלמד 'מלחמה הראשו� באוגדה בניהול החבר צניסיו� חודש ה. טוב יותר
  ...".בקפדנות

וחבר , מיור סו9ֶניקוב$גנרל, מערבית$   את ההערכה השנייה כתבו מפקד חילות החזית הצפו�
 באופ� אישי הראה את עצמו פולקובניק: "וה� סיכמו, גיס בוגטקי�$קומיסר, המועצה הצבאית

  ".הוא מסוגל לפקד על אוגדה ומתאי� לתפקידו. פקד יציברניאחובסקי בקרב כמ'צ
  .אלא ג� בשטח כוחותינו, רניאחובסקי לא רק בקו החזית'הנה סכנת מוות כזו ריחפה על צ   

  גנרל 9ֶרזארי� וחבר המועצה הצבאית27 $מפקד הארמייה ה, בבירור,    ק  למזימת שווא זו שמו
  :שה� כתבו"  הקרביתההערכה"הנה . בריגאדה ר7ַדקוב$קומיסר

  הערכה קרבית
  28 $על מפקד אוגדת הטנקי� ה

  רניאחובסקי'צ' איב� דנילובי 

בצבא . 1928חבר המפלגה הקומוניסטית הבולשביקית משנת . רוסי. פועל. 1906 –   שנת לידה 
 האקדמיה הצבאית על ש� –צבאית ,  גבוהה– כללית –השכלה. 1924האדו� ברציפות משנת 

  .1936סטאלי� בשנת 
 תובע .ורצו�מפקד בעל יוזמה . ממושמע. סטאלי� והמולדת הסוציאליסטית$ לני�מפלגת  נאמ� ל

 .בנושאי� הטקטיי� מוכ� היטב. קצת מסוגר. לפעמי� היה גס במידת מה. מעצמו ומפיקודיו
 הרבה על שיפור טורח.  ומביא אות� בהתמדה לידי ביצוע,נכו� ובמהירותבאופ� החלטות מקבל 
. בודק במפורט ובקפדנות רבה את כל בעיות חיזוק הגנת ציר האוגדה .יי האוגדה שלוחתנאי 

 ביעילות הפעיל .מתאי� לתפקיד מפקד אוגדה. מסוגל לנהל את הפעולות הקרביות של האוגדה
  .מפקדי היחידות הממוכנותאת 

  מיור ברזארי�$  גנרל27 $      מפקד הארמייה ה
  בריגאדה רודקוב$      חבר המועצה הצבאית קומיסר

 ולא פחדו ,ומוסדות השיפוט" הארגו�"לא נכנעו ללח  , האב לא השחו את רוח�$ מפקדי   
  .להתערב למע� חבר� לקרב

התשובה נמצאת בארכיו� המרכזי ? רניאחובסקי'אצל צ" ביקור"הא� היה ?      מה קרה בכל זאת
  ..אישית רניאחובסקי'שכתב צ, של ההגנה  ונמצא כא� מסמ� כזה

, רניאחובסקי'וכפי שפותח צ, מיועד אל התובע הצבאי, בציון מקומו המדויק בארכיון,    המסמך המובא 
רניאחובסקי את פעילותה הקרבית 'במסמך ארוך זה מפרט צ. נכתב בתשובה לשאלותיו של זההוא 

ומונה את , הנמרצת של אוגדתו בארבעת ימי המלחמה הראשונים ואת התנאים הקשים שבהם פעלה
  .יבות לאבידות החומריות הכבדות שספגה האוגדההס
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  דאינסשל ו ספר. 37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ריכת ספרו של דאינס

גאון , רניאחובסקי'גנרל צ: "ספרו של ולדימיר דאינסר מורוזוב ממוסקבה הוא "הספר האחר שהביא ד  
נינו וציטוטים משני דאינס פותח בתיאור מיקום הכפר אוקס. 256)' עמ574, 2007"(ההגנה וההתקפה

הוא הספר הראשון העושה זאת (כולל רישום הלידה , המסמכים הראשונים בפרסום הארכיון המרכזי
אבל מוסיף גם רקע היסטורי , בגרסת שריפוב, עקרונית, הוא דבקבהמשך . )2007ומאמץ את שנת הלידה 

  :המהפכה באוקראינה-בדבר אירועי אחר

לה באוקראינה תפיסת אדמות בעלי האחוזות שבה השתת�  הח1917לאחר מהפכת אוקטובר     
על הרפובליקה , במסע� לחרקוב, בדצמבר אותה שנה הכריזו הבולשביקי�. ג� דנילה

 ,המרכזיבהנהלת בית הנבחרי� , בקייב, בו זמנית. הסוציאליסטית הסובייטית האוקראינית
אפריל $כיוו� שבפברואר,  רבאבל היא לא התקיימה זמ�. נוצרה הרפובליקה העממית האוקראינית

בעזרת� . הונגרי� והגרמני�$  נתפס כמעט כל שטחה של אוקראינה על ידי  הכוחות האוסטרו1918
אשר דיכא את הרפובליקה העממית האוקראינית , סקורופאדסקי. פ.עלה לשלטו� האטמא� פ

ליטובסק $טאחרי ביטול הסכ� השלו� של ברס, בנובמבר. והכריז על הקמת המדינה האוקראינית
הונגרי� והגרמני� לעזוב את אדמת $נאלצו הכוחות האוסטרו, ידי רוסיה הסובייטית$על

ממשלתה הכריזה . איפה שהוקמה בדצמבר הרפובליקה העממית האוקראינית, אוקראינה
הסובייטית והחלה רדיפת אלו שתפסו מעצמ� את אדמות ורכוש הבעלי� מלחמה על רוסיה 

. נ.ד. גיעה לכפר ורבובו יחידה של הצבא האוקראיני העממי ה1919 במר .... הקודמי�
דנילה . ודרשו ממנו להחזיר את הסוסי� שאות� חילק לתושבי הכפר, רניאחובסקי נתפס'צ
. ואז ה� הוציאו אותו בכוח מהבקתה והובילו אותו לירי, רניאחובסקי סירב למלא את דרישת�'צ

לא הצליח דנילה . צרות מגיעות בצרורות. ירניאחובסק'רק התערבות השכני� הצילה את חיי צ
ותו� שבוע נקברה ג� מריה . וכבר חלה בטיפוס ומת, להתאושש מהזעזוע' ניקולאייבי 

 התחתנה במהרה ולקחה הבכירה אניסיה. רניאחובסקי נותרו יתומי�'ילדי צ. ליודוביקובנה
ש� כחני�  נר14 $ מיכאיל ב� ה. שרק החלה ללכת, למשפחה החדשה את נסטנקה הקטנה

עשרה וסאשה ב� העשר לקח אל $ לנה בת השש,  איב�את. קוטובסקי. אי.בבריגאדת הפרשי� של ג
איב� . 'חברו של דנילו ניקולייבי , צשקובסקי' איב� פטרובי , משפחתו מכונאי תחנת ופניארקה

משחר עד ערב נדד איב� ע� העדר . הל� לעבוד כרועה, כדי לא להיות למעמסה, רניאחובסקי'צ
הוא היה . הכירו היטב בוורבובו,  בעל העיניי� החומותבהיר השיער, את הבחור הזריז. בכרי האחו

  .ולכ� נראה מבוגר מבני גילו, נבו� ורציני מכפי גילו

הוא נסע על משטחי בלימה של קרונות .  החליט איב� לחפש את מזלו בסביבה1919  באוקטובר 
קיבצו ,  הילדי� הזריזי� והפקחי� שרו שירי� נוגי�. רדופי רעב וקור, ביחד ע� נערי� עזובי�

, כשלא נמצאה  פרוסת לח� למזו�, אחרי נדודי� ארוכי�. ולפעמי� ג� שלחו יד� בגניבה, נדבות 

                                                
256 Дайнес, В.О.: Генерал Черняховский. Гений обороны и наступления, Яуза, Эксмо, 2007.  

  .בוגר האקדמיה הצבאית ומנהל המכון להיסטוריה צבאית, 1947דאינס הוא יליד ' ולדימיר אוטוביץר " ד
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נה במשק הבית 'הוא עזר לקסניה איליניצ.  לוופניארקה אל צשקובסקי1920חזר איב� באפריל 
התקבל כעובד מסילה בתחנת , ב� א� הואאי, בעזרת בנו של צשקובסקי. וטיפל באחות ובאח

רניאחובסקי שנת 'צ. ד.כ� הופיעה בביוגראפיה של אי. ולש� כ� הוסי� לעצמו שנה, ופניארקה
  .1906הלידה 

לעיל ' ר(קרב 'למד איבן אצל המורה הכפרי מיכאיל בוצ, בו זמנית עם העבודה,   כאן מספר דאינס איך
את הבחינות החיצוניות לבית ספר , 1922באביב , צלחהועבר אצלו בה) בנוסח המחודש של שריפוב

בסוף אותה שנה נכנס לעבודה כמכוון מטענים בקו . 'לקומסומול וכו, באותה שנה, ואיך נכנס, תיכון חלקי
  : ממשיך דאינס, בעקבות שריפוב.   בקטע המסילה מוופניארקה לאודסה1. האספקה מס

וההוצאות לאחזקת כל המשפחה , מני� היו קשי�הז. סאשה וילנה עזרו לקסניה במשק הבית    
 החליט איב� לנסוע לנובורוסיסק 1923בשנת . הצשקובסקי� הגיעו לק  הקיצי�. הגדולה תפחו

   ...של ילנה) המוקשה(וכן הלאה לפי סיפורה , לעבודה

   החלקים המסקרנים הבאים בספרו של דאינס הם אלו המספרים על ההלשנות והחקירות כנגד 
מצטט דאינס את סיפורו של , 1936 -לגבי הפרשה לקראת סיום לימודיו באקדמיה ב. אחובסקירני'צ

את החידוש בספרו של דאינס אנו מוצאים בפרשת . כולל התערבותה של מריה אוליאנובה, שריפוב
 פרשה המוזכרת רק בקיצור רב אצל –רניאחובסקי אז 'וחקירתו של צ, 1937הטיהורים של שנת 

  ):54-60' עמ(מספר עליה דאינס וכך . שריפוב

רניאחובסקי בתפקיד ראש מטה גדוד הטנקי� התלכדה ע� הצטברות '   תקופת פעילותו של צ
מצא עיתו� בתיבת , בשובו הביתה מאוחר בערב, 1937 במארס 23 $ ב. מהפיכת הדיכוי בצבא

 למאמר וש� את ליבו" פראבדה"בעיתו� ' דפד� איב� דנילובי , בזמ� ארוחת הערב. הדואר
במאמר צוי� שהתכונה הבולשביקית הבסיסית היא !". לשמור את סודות המדינה והמפלגה"

בהמש� דובר . הזהירות הגדולה ביותר מהאויב והדבקות ללא גבול במולדת, הערנות המהפכנית
�שהמסורת הבולשביקית המהוללת דורשת כעת מכל קומוניסט לשמור בכבוד ובקפדנות , על כ

, האויב ניסה "$ , הודגש בעיתו�, "את זה אסור לשכוח בא� רגע."ה והמדינהאת סודות המפלג
, חנופה, פרצופיות$ דו–הוא יחפש בכול דר� . לנצל את הסדק הקט� ביותר במנגנו� שלנו, וינסה

במאמר נאמר שמי שלא ". רק כדי לרכוש אמו� ולחשו� את סודות עוצמת המדינה שלנו, שיכרות
 מתברר, מי שלא יודע לשמור על מסמכי המדינה החשובי�, לגהיודע לנצור את סודות המפ

צוי� , בהמש� הובאו דוגמאות של פגיעה בסודות מדיניי� וצבאיי�. לפעמי� כשות� לאויב
מחליפות המסמכי� במפלגה , מהבדיקותלא למדו את הלקח הראוי "שמנהלי� ועובדי� מסוימי� 

המרגלי� , אלו הבוגדי� במולדת, זינובייב$יומהתהלי� המשפטי האחרו� של אנשי כנופיית טרוצק
  ".והפלגני�

נאסר , באופ� בלתי צפוי לכול, במאי.   מאמר זה היה אות אזעקה לתחילת הדיכוי בצבא ובצי
שעבודותיו היו , בסקי'טוכצ. נ.מרשל ברית המועצות מ, הסג� הראשו� של ועדת ההגנה העממית

גופי וועדת ההגנה העממית . סרי� חדשי�במהרה באו מא. רניאחובסקי'ספרי שולחנו של צ
לא ". מהפכני בצבא האדו�$הדיבור האנטי"עוצמה את נושא  בגלגלופני� לענייני ) נרקומאט(

רניאחובסקי 'וש� נדה� צ, הוא נקרא למחלקה המיוחדת. רניאחובסקי'נמנעו ג� מחשד בצ
  :מההצהרה

   . אויב הע� $הבריגאדה סג� מפקד , לפי החומרי� שבידינו $$
  . השיב איב� בתקיפות, אי� לי שו� עדות מרשיעה כנגדו "$

  : ואז שאל,    החוקר התבונ� בו בדממה במש� זמ� מה
  ?שאינ� חושד , א� כ� אתה אומר $
 .לא $

עכשיו כבר בעיתו� , מאמר חדש. רניאחובסקי'הניח צ, לפחות, כ�,   בזאת ג� הסתיימה השיחה
איננו נותני� לאויב הע� "המאמר נקרא . ' איב� דנילובי הדהי� את,  ביוני6 $מ" הכוכב האדו�"

החלטת מליאת הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית הבולשביקית "נאמר בו ש!". חיי�
הודעתו ומילתו המסכמת של החבר סטאלי� למליאה זו הרעישה את כל , מארס$מפברואר
הבינו ,  ושאינ� חברי מפלגהחברי מפלגה, בולשביקי�: "בהמש� כתב מחבר המאמר". המפלגה

ועל ,  זלזול–כפקודת קרב את הוראת החבר סטאלי� על ההכרח בחיסול המחלה האידיוטית 
בהיר את מאבק הודעת החבר סטאלי� האירה באור זרקור . ההכרח בחיזוק הערנות המהפכנית
טי של המצור הקפיטליסהראתה באופ� מוחשי מה משמעותו , המעמדות החרי� בשלב של זמננו

המשתמשי� , �יימני$חשפה את הטקטיקה של הבנדיטי� הטרוצקיסטי�, על מדינתנו הסובייטית
מהבולשביקי� של הצבא ". במאבק� כנגד הקומוניז� באמצעי� המפלצתיי� והשפלי� ביותר

, הערנות והזהירות כלפי אויבי הע�, להגביר ללא מידה את חדות הראייה המהפכנית"נדרש 
משרתי� "אשר אופיינו כ, "הפלגני� והטרוריסטי�, ריקוב$וכארי�ב$המרגלי� של טרוצקי

שאות� נרסק ונעוות ללא , האויבי� בנפש של מולדתנו, האמיתיי� של המשמרות הפשיסטי�
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מהפכני� הפשיסטי� מעל פני האדמה $נמחה את הכלבי� המשוגעי� הקונטרה. רחמי�
  ".הסובייטית

 של הוועדה העממית של ברית 072. צנח צו מס, אשכמו שלג על הר,  ביוני7 $ה, ביו� המחרת   
 הוועדה מהפכני� שנתגלו על ידי$על בוגדי� וארגוני� צבאיי� פשיסטיי� קונטרה"המועצות 

ואשר באותו הזמ� התקיימו באופ� חמור במש� זמ� רב וניהלו פעולת , העממית לענייני פני�
 רניאחובסקי למראה'לא האמי� צ, בקוראו את הצו". חתירה וריגול שפלה ופוגעת בצבא האדו�

. ב.נכנסו סגני קומיסר ההגנה העממית י" טרוצקיסטיות$הכנופיות הפשיסטיות"בהרכב : עיניו
ראש ; 258'אובורבי . פ.יקיר ואי. א.מפקדי הזירות הצבאיות אי; בסקי' טוכצ.נ. ומ257רניקַמַג

. מ.רות הצבאיות וסגני מפקדי הזי; 259קורק. אי.א,, פרונזה. ו.האקדמיה הצבאית על ש� מ
הנספח הצבאי באנגליה ; 262פלדמ�. מ.ראש מנהלת סגל הפיקוד ב; 261סנגורסקי.ו. ומ260פרימאקוב

האיגוד לשיתוף פעולה בהגנה (" אוסו6ווָיהכי�"ויושב ראש המועצה המרכזית של , 263פוטנה. ק.ו
ותחת ', דנילובי אלו היו אנשי� שאת עבודותיה� הערי  איב� . �264ַמיֶד ֵא.פ.ר, )האווירית והכימית

  .של יקיר עברה צמיחתו כמפקד הנהלתו
המטרה הסופית של חבורה זו הייתה לחסל בכל מה שלא היה ובכל האמצעי� "  בצו צוי� ש

להפיל את ממשלת , לבטל בה את השלטו� הסובייטי, הנוחי� את הסדר הסובייטי בארצנו
זה ".  האחוזות והתעשייני�עול בעליברית המועצות את ל שוב חזירולההעובדי� והאיכרי� 

אי� יכלו מצביאי� להציב בפני עצמ� כמטרה לבטל את השטר : רניאחובסקי'הדהי� את צ
א� ה� נלחמו עבורו במלחמת האזרחי� ופעלו כל זמ� השלו� כדי לחזק את הגנת , הסובייטי

בהכנות " הקושרי� הפשיסטי�"וורושילוב האשי� את . א.קומיסר ההגנה ק. ברית המועצות
הצבא בהכנה למפלת , בחבלה במשק העממי ובעניי� הגנת האר , לרצח מנהיגי המפלגה והשלטו�

ובניהול פעולות , במסירת סודות צבאיי� של ברית המועצות לאויב, האדו� במקרה של מלחמה
 ויודו"ייתפסו כשידיה� צואות " אויבי הע�"בהמש� הוצהר ש. חתרניות בעניי� הגנת האר 

  אנו נטהר את שורותינו: "בצו הודגש". בחתרנות� ובריגול שלה�, ת�הודאה מלאה בבגיד
. ומכא� והלאה לא נאפשר למקרי� דומי� לקרות, פשיסטית$הטרוצקיסטיתמשחיתות הריגול 

הצבא האדו� . בטהרנו את צבאנו מהאשפה המושחתת נעשה את ענייננו עוד יותר חזק ובלתי פגיע
מסור בכבוד לעניינ� של העובדי� והאיכרי� ולעניינה של להיות , ויהיה מחויב עד הסו�, מחויב

, נגדיל בעשרת מוני� את הערנות הבולשביקית.  של המוסדות המנהיגי�עניינ�מולדתו שהוא 
נגביר את הביקורת העצמית ולכ� נזרז את חיסול ,  ג� את שיפור עבודתנו בכל התחומי�נגביר

  !"תוצאות עבודת אויבי הע�
כשהופיע בצבא צו , 072. להחלי� מצו מס, רניאחובסקי להתאושש מההל�' צ    עדיי� לא הצליח

על השחרור מאחריות של "שנחת� על ידי הוועדה העממית להגנה וענייני פני� , 082. מס
שהתחרטו על , מהפכני� והחבלני�$משתתפי הארגוני� הפשיסטי� הקונטר, בצבאהמשרתי� 

". כל מעלליה� ועל שותפיה� מבלי להסתיר דברהתוודו מרצונ� החופשי וסיפרו על , פשעיה�
 הונחו להציג לוועדת ההגנה העממית את) ציי�, ארמיות(המועצות הצבאיות של הזירות 

, השארת אלו שהודו והתחרטו על פשעיה� בשורות הצבא האדו�"שיקוליה� ה� על האפשרות ל
  ".   ועל התועלת שבהמש� שרות� בצבא

. רניאחובסקי'צ. ד. ג� מפקדי� ומצביאי� שתחת הנהגת� שירת אי  בי� אלו שנפגעו בדיכוי היו
גורל טראגי נפל ג� על ראש . יקיר. א.אי, כבר הזכרנו את מפקד הזירה הצבאית של קייב

                                                
 1894 -נולד ב. מצביא ופעיל מפלגה, ) (Ян БориMсович ГамаMрникַגַמרניק) 'ּפּודיקוביץ(' בוריסוביץ) יעקב(יאן  257

 1955 -שמו טוהר ב. 1937אי  במ31 -התאבד ב. בסקי ויקיר'הואשם עם טוכצ. במשפחה יהודית משכילה
 -מפקד הזירה הצבאית הביילורוסית מ, 1896יליד , )ИерониMм ПетроMвич УбореMвич( 'אּוּבֹוֶרביץ' ֶירונים פטרוביץ 258

  .1957 -שמו טוהר ב. 12.6 -הודה והוצא להורג ב, 29.5.37 -נאסר ב. 1931
  .1957 - טוהר בשמו. 11-12.6.37 - נאסר ונורה ב.1887ד ילי, )АMвгуст ИваMнович Корк(קֹורק '  אבגוסט איבנוביץ259
.  לנינגרדסגן מפקד הזירה הצבאית של. 1897יליד , )ВитаMлий МаMркович ПримакоMв(פרימאקוב ' ויטאלי מרקוביץ 260

 .ל"הוצא להורג וטוהר כנ, נאסר
סגן מפקד זירת המזרח , 1894 יליד ,)Михаил Владимирович Сангурский(ַסנגּורסקי ' מיכאיל ולדימירוביץ 261

 .1956טוהר  , 28.7 - ונורה ב1.6.37 -נאסר ב. הרחוק
 מונה.  במשפחת נגר יהודי בפינסק1890 - נולד ב)Борис Миронович Фельдман(פלדמן '  בוריס מירונוביץ262

 -טוהר ב. 12.6 -ג בהוצא להור. בסקי ויקיר'נאסר במאי עם טוכצ.  כסגן מפקד הזירה הצבאית של מוסקבה1937בראשית 
1957  .  

 -נאסר ב, 1924 -נספח צבאי בבריטניה מ, 1893יליד , )Витовт Казимирович Путна(ה ּפּוטָנ' ויטוְבט קזימירוביץ 263
  . 1957 -שמו טוהר ב. 12.6.37 -והוצא להורג ב, פשיסטי-סוביטי  טרוצקיסטי ומלחמתי-הודה בקשר אנטי, 20.8.36

 . מפקד הזירה הצבאית הסיבירית1924 -מ. 1896יליד , )РоMберт ПетроMвич ЭйдемаMн(ן אידמ' רוברט פטרוביץ  264
  .1957 -טוהר ב. 11-12.6 -נאסר ונורה ב
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 ביולי 28 $שנאסר בהאשמת כזב ונורה ב, 265ֶסדַיאקי�. אי.א, האקדמיה הטכנית הצבאית לשעבר
1938.  

בתי החרושת והמפעלי� , הקולחוזי�, חידות הצבאיות   מיד לאחר הוצאת צו זה ואחרי� בי
  :שמשתתפיה� דרשו, קוימו פגישות ואסיפות

  ! להוציא להורג את התולעי�$
  !כבכלבי� שוטי�,  לירות בכול� כאחד$
  ! למחות מעל פני האדמה את החלאה הפשיסטית$
  ! מוות למרגלי� ולבוגדי�$
  ! לא להשאיר בחיי� את אויבי הע�$

 מרמת הגדוד ומעלה הורגש באופ�. � בצבא הזיקו באופ� רציני לפוטנציאל הסגל שלוהמאסרי      
בדלג� לפעמי� , רבי� ממפקדי הפלוגות והגדודי� הועלו בדרגה. מחסור בסגל פיקוד מוסמ�חרי� 

אבל , רניאחובסקי היה במניי� אלה שעלו בסול� השירות'צ. ד.נראה שג� אי. על שלב או שניי�
 דרגת סר� והוא מונה כמפקד גדוד' ביולי הוענקה לאיב� דנילובי . הירה וישירהדרכו לא הייתה מ

  ... 8 $ של הבריגאדה הממונעת ה1 $הטנקי� ה
 ,כמו קוד�, חרב דמוקלס ריחפה. צבר סיבובי�, שהניעו אותו סטאלי� ווורושילוב, גלגל הדיכוי... 

בהביטו בקרירות על , החוקר. דתבנובמבר נקרא שוב ליחידה המיוח. רניאחובסקי'על ראשו של צ
  :שאל', איב� דנילובי 

  ?מדוע הסתרת את מוצא� החברתי,   אמור$
  . כבר עסקו בנושא זה של מוצאי החברתי$, רניאחובסקי' ענה בנחת צ$,  אי� לי שו� דבר להסתיר$
  ? מי$
  .נה אוליאנובה' מריה איליניצ$

  :ואמר כבר מרוכ�, הציע לו החוקר לשבת,   כששמע זאת
  .כתוב את האוטוביוגראפיה של�,  בכל זאת$

על "רניאחובסקי נזיפה 'במושב ועדת המפלגה של הבריגאדה קיבל צ.   בזאת לא הסתיי� הבירור
�שבבחירות למוסדות הארגו� לא סיפר על עובדת הבירור באקדמיה של עניי� הכתיבה הלא , כ

  ...1938 במאי 9 $ה בהנזיפה הוסרה על ידי אותה ועד". נכונה של המוצא החברתי

בהוספת , את סיפוריו של שריפוב, העתיק דאינס כמעט מילולית, כמו באפיזודות הקודמות,   גם כאן
ואולי גם , לגבי האיום הבא על הקריירה. הרקע ההיסטורי של הטיהורים שנמצא אצל שריפוב רק ברמז

  : בטונים נמוכים ביותרמסתפק דאינס, עליה עמד בפירוט קארפוב, רניאחובסקי'על חייו של צ

 לא הצליחו לבצע במלוא� את 28 $ שיחידות אוגדת הטנקי� ה אש� בכ�הרניאחובסקי לא הי'צ... 
 $ שנכנס לתפקיד מפקד הגייס הממונע ה, קורובניקוב. ט.אוגדה אי$אבל למפקד. משימות הקרב

על הציטוט  וכאן חוזר דאינס ...הייתה דעה אחרת, ולקומיסר הצבאי של הגייס פטרוב, 12
  .  המובא על ידי קארפוב" ההערכה הראשונה"מ

 האחד הוא אימוץ גרסת –לגבי הספרים הקודמים " חידושים"מצאתי בספרו של דאינס שני , בסיכום   
 ההתייחסות המפורשת –והשני , 1906 ולא 1907היא ' המשפחה ששנת הלידה של איבן דנילוביץ

התייחסותו לחומר שאנו עוסקים בו רחוקה , האקדמי ותפקידולמרות תוארו , מאידך. לתקופת הטיהורים
  .ולא נראה שעשה ניסיון כל שהוא לברר את העובדות, מאוד להיות אקדמית וביקורתית

  

                                                
 נאסר, מראשי הצבא האדום, 1893יליד , )АлексаMндр ИгнаMтьевич СедяMкин(ֶסדיאקין ' אלכסנדר איגנאטייביץ 265

  .1966 -שמו טוהר ב. פשיסטית-טרוצקיסטית ומלחמתית, סובייטית- והודה בפעילות אנטי1937בדצמבר 
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  סיפורו של בלאקיטני. 38
  

. רניאחובסק את סיפורו של ליאוניד בלאקיטני הנזכר בחוברת  של היירופייבים'ר מורוזוב קיבל מצ"  ד
הובא לדפוס על ידי איגור , 2003266 - ב" רניאחובסק'עירי צ"שהופיע בעיתון , ור זהמסתבר שסיפ

 . 50 - כנראה מאז שנות ה, לפי כתב יד שנשמר במוזיאון מרכז הנוער, ירופייב

 

  
  "רניאחובסקי' חברו של צ–בלאקיטני "

  

  רניאחובסקי'סיפור על נעוריו ושנות הקומסומול של איב� צ
  )1945 $ ו1920$1924השני� (

   במילואי�3סר� דרגה , ליאונטי בלאקיטני

  .היכרות וחברות, פגישה: חלק א
במשפחתו של  1906 $ נולדתי בבה , בעיר אודסה. שקט$רעב ואי, 1920 תחילת – 1919   בסו� 
יוסי� ) עכשיו המפעל על ש� אנדרה מארטי" (החברה הרוסית לאוניות וסחר "ממכונאי 

מתו ישר .  האנשי� מתו במשפחות שלמות– הרעב במיוחד הורגש, בלאקיטני' גריגורייבי 
, רומנובקה$סלו9ודוק, ֶ:ֶרסי:( תושבי הרבעי� ההיקפיי� –ויותר מכול� , ברחובות העיר
  .כי לא היה כוח לכ�,  לא הצליחו לקחת אות�–הגוויות היו מונחות ברחובות ). 'דלניצקאיה וכד

הוא , כשהחל הרעב. עבד אבא במפעל, לי רגליי� ממלחמת העול� הראשונה ב1918 $   כשחזר ב
והעביר אותנו לתחנת , הוא חס� בקרשי� את חלונות ודלתות הבית. החליט להציל את המשפחה

" שלדי�"בקרו� בקר ביחד ע� , 1920בפברואר , נסענו. ופניארקה בפל� פודולסק אל חבר מהחזית
  .שמילטו את עצמ� ממוות ברעב, כמונו

שאצלו הייתה משפחה בת שש , החייל ֶאגור ֶמלניק, זמנית אצלו חברו של אבא     סידר אותנו 
 ונת� לנו ואבל האיכר העני עזר לחבר, אגור חי מאוד בעוני והיה בוועדת העוני של הכפר. נפשות
 ראשונה .ע� הרעב בא הטיפוס.  החיי� אצל איכר עני וטוב לב זה לא נמשכו הרבהאבל. מחסה

ביקש אגור מלניק את , מפחד המחלה.  אחי ואחותי–ואחריה , סמיונובהאנה , נפלה למשכב אמי
להעביר את משפחתנו ,  גרנובה שבנפת ופניארקה ש,יושב ראש מועצת הסובייט של הכפר ורבובו

, 7ק'יושב ראש מועצת הסובייט ניקולאי ַ:ַלַמרצ. שבו נשאר חדר קט� של�, לבית אחוזה חרב
 עזרה לנו. 267שיפצו למעננו חדר אחד ע� תנור רוסי:  את ועדת העוניעזר לנו וכינס, קומוניסט ועני

שנהיה אחר כ� , 18 $בהנהגתו של איב� צשקובסקי ב� ה, ג� ועדת נוער האיכרי� העניי� בכפר
  . המזכיר הראשו� של תא הקומסומול שלנו

  
  

                                                
266 Блакитный Л. Повесть о дорогом друге юности и комсомольских лет И. Черняховском  

(1920-1924 и 1945 годы) , Мой  город Черняховск, 2003, №8  
  .הוא תנור המשמש גם לבישול וגם לחימום מים לרחצה" תנור רוסי" 267
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 יתומי� לאחר ה� נשארו. רניאחובסקי' מיכאיל ואיב� צ–    בי� הצעירי� בלטו במיוחד שני אחי� 
כל החלק העני של הכפר ורבובו עזר . מות הוריה� ביחד ע� האחות ַמר7סָיה והאח הצעיר סאשה

עבדו בחוות , )1905 $נולדה ב(ומרוסיה ) 1904 $נולד ב(מיכאיל , הבוגרי� יותר. לה� ככל שיכול
  . יתומה זו כ� חיה משפחה–רעה פרות , איב� עזר בארגו� המרעה. הבקר שהוחרמה מבעל האחוזה

שלושה (את אבי סידר יושב ראש מועצת הסובייט כמכונאי עוזר בטחנת קמח בתחנת ופניארקה   
 הבריאו ג� האח. אמא החלימה וקמה על רגליה. קמחבאיפה שאבא עבד , )קילומטר מוורבובו

דאגה זו הייתה מאוד נוגעת . הודות לעזרת האחי� של תושבי הכפר ניצלה משפחתנו. והאחות
  !יקרי�, תודה לה�. זו עו�, זו דוח�, זו שעועית,  זו תפוחי אדמה$ הנשי� הביאו  :ללב
שאליה� חברו רוב האיכרי� מהמעמד , בכפר היה מחולק לאיכרי� עניי� ולקולאקי� עשירי�   

, את האיכרי� העניי� הנהיג יושב ראש ועדת העוני ויושב ראש מועצת הסובייט. הבינוני
בי� שני . קולאקי� התקבצו סביב הכומר ניקודי�$קולאקי� והתתה. וק'הקומוניסט פלמרצ

  .שאותו הזינה שנאה הדדית, מחנות אלו התנהל מאבק שקט
 הגיע לכפר מזכיר וועדת נפת ופניארקה של הקומסומול האוקראיני וסילי 1920באמצע אפריל    

 יוזמת לתא קומסומול בפגישה של צעירי האיכרי� העניי� התארגנה קבוצה. ֶגֶנַרלשי�' סטפנובי 
 ללשכה הראשונה של. 1921 באפריל 15 עד 1920 באפריל 5 $ שהייתה צריכה לעבור התמחות מ

רניאחובסקי ' צואיב�, )סג�(רניאחובסקי 'צמיכאיל , )מזכיר(איב� צשקובסקי : קבוצה זו נבחרו
ירי  איש מצע15כל קבוצה מנתה בהתחלה . לקבוצה היוזמת נכנסתי ג� אני). חבר לשכה(

כל .  מורה ורופא–ושניי� מהאינטליגנציה של הכפר , ארבעה איכרי� בינוניי�, האיכרי� העניי�
   .18 עד 14אלה היו ילדי� בגיל 

 של ארבע שנות –ולשאר , לרופא ולמורה הייתה השכלה תיכונית. הועדה המארגנת לא הבריקה
יתומי .  ספר מקצועי עוד שלוש שני� של בית–ולי עצמי , בית ספר יסודי של הכנסייה

 ידענו קרוא). ??(ספר כללי כפרי של הכנסייה$ארבע שני� של בית$רניאחובסקי למדו שלוש'צ
  .ספרי�הוכתוב ולמדנו לא הרבה מ

הוא ואני  $, רניאחובסקי'עזר לנו הרבה במיוחד ואניה צ,    כשמשפחתנו עברה לגור בבית האחוזה
 –איב� . בל בחיצוניות נבדלנו מאוד אחד מהשניא.  והתיידדנו במהרההיינו ילידי אותה שנה

כהות $ עיניי� חומותהבהיקו בפניו .בחור מוש� מאוד, זקו�. גבוה, מפותח פיזית מכפי גילו
. שהיה לוואניה בשפע, לא היה לי אותו קס� נעורי�, רזה כשלד,  קט� קומה–ואילו אני . גדולות
 –עלי " פטרונות"ואניה לקח עליו את ה. אוד נחלצתי מזרועות המוות ברעב והייתי חלש מזה עתה

שאנו פוגשי� לעתי� אצל , זה לא היה הניצול לרעה של שלטו� בני הגיל החזקי� על החלשי�
בצורה זו .  יותר משכיל$אני ,  פיזיתיותרחזק בריא ואיב� היה . אלא יחס חברי וח�, הילדי�

  .השלמנו איש את רעהו
  . את רזוני בחיבוקו החזקפת כשהוא לו, אמר לי בהלצה הוא$ , !כמה שאתה כחוש, ֶלניה, אח -
כעת אני ? מאיפה אהיה עכשיו חזק ובריא. אבל אתה יודע מאיזה מוות ניצלתי, ואנושה, כ� -

 .  השבתי לו$, מתחזק ואיעשה כמו�, חי

אבל אתה יודע .  יתומי�–ואנחנו , ל� יש אב וא�: מזל ממני$ אתה הרבה יותר בר! לניה, לניה -
 הבנתי שלולא היו אנשי�?  וזאת למה–בכיתי ובכיתי , ליד הפרות, פע� בשדה? מה קשה

 .אנחנו חיי�, תודות לה�, אבל. טובי� היינו מאבדי� הכול
  .חייו לא היו קלי�, חברי וידידי החדש הזה, הוא צדק,    נכו�

 –ח הוא היה קוד� מל.    כל הצעירי� בחבורה היוזמת שלנו אהבו מאוד את סיפוריו של אבי
 וכמו כל, ראה הרבה וטע� הרבה, נסע כמכונאי אוניות בקווי המזרח הקרוב, "לאר $איש חו "

, מטה הקבוצה הקומסומולית היה חדרו� סמו� למגורינו. בלע הרבה ג� שמחה וג� צער, המלחי�
הקשבנו ליושב ראש סובייט , הקשבנו לאבא, בערבי� נאספנו בו לעתי�. שאותו שיפצו הילדי�

. אחרי השיחה שרו שירי� מהפכני�. התיידד מאוד ע� אבי והגיע כמעט כל ערב לחברתנוש, הכפר
ואז ה� שרו שירי� .  בס–וק 'ולניקולאי פלמרצ, היה לו טנור יפה. אבי היה זמר ראשו�

 למדנו –עסקנו ג� בפוליטיקה ! עליזי� היו הערבי�.הצעירי�, אוקראיני� ולימדו אות� אותנו
ותו� , לני�' את נאומיו של ולדימיר אילי , סטאלי�' של יוסי� ויסריונובי " שיעורי הלניניז�"את 
 היה ברוחו ע�, למרות שלא היה קומוניסט, הוא(בזאת עזר לנו שוב אבי . התפתחנו פוליטית, דיו�

 היטב בפוליטיקה הבינו. 1917חבר מפלגה משנת , וק'פלמרצ' וניקולאי יוסיפובי , )המפלגה
ה� ג� עזרו לנו להבי� את יסודות . רניאחובסקי'רניאחובסקי ומישה צ'ואניה צ, מזכירנו

  .האוריינות הפוליטית
שנת .נטלנו חלק בעיסוקי� הפוליטיי� ושרנו שירי� מהפכני� בערבי�, עבדנו בשדה,    כ� חיינו

�בתו� פרק זה בחיי� . ההתמחות של הקבוצה היוזמת של התא שלנו חלפה בלי שהרגשנו בכ
  .ברו שינויי� גדולי�רבי� מאתנו ע
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  .צעדיו הראשוני� של המפקד העתידי: חלק ב
 $ מחנה של חטיבת הפרשי� ה$י� במחוז ויניצה' בעיר טולצ– היה במרכז הנפה שלנו 1921במאי 

מהכפר שלנו . של חטיבה זו שתי פלוגותבוופניארקה הוצבו .  של אוגדת הפרשי� של קוטובסקי49
אנו . רניאחובסקי'בה� ואניה צשקובסקי ומישה צ, צעירי�שלחו את עצמ� לשירות חמישה 

. אשר היה צרי� ליתור את תא הקומסומול שלנו, ליווינו אות� ונשארנו לחכות לווסילי גנרלישי�
ובאספה כללית של הקבוצה היוזמת נוצר באופ� רשמי , הגיע גנרלישי�, 1921 במאי 20 $ב, ואכ�

 11נוספו עוד  $   איש26 $  עלה מספר החברי� בתא ל זמ�באותו. תא הקומסומול בכפר ורבובו
  . מועמדי� להברות בקומסומול,איש

נבחרה , רניאחובסקי עזבו את שורותינו והלכו לצבא האדו�'  כיוו� שוואניה צשקובסקי ומישה צ
מזכיר $כסג�, רניאחובסקי'כמזכיר תא הקומסומול בכפר ורבובו נבחר וואניה צ. שוב לשכת התא

 ,במהרה נקראה הלשכה.  גברילה קולסניק–וכחבר הלשכה , ליאונטי בלאקיטני, אני –) זאבורג(
 –איפה שניתנה לה� פקודה , )אובקומ( ואחר כ� לוועדה המחוזית )ראיקומ(קוד� לועדה הנפתית 

כמחלקה הוופריאנקית ) נ.או.'צ(יני של היחידה למשימות מיוחדות 'להיקרא גרעי� בגדוד הטולצ
ואני ,  הוא כמפקד המחלקה–רניאחובסקי עמדנו בראש המחלקה 'אני וואניה צ. נ.או.'בשורות צ

כעת היה . רניאחובסקי למדרגה הראשונה בסול� הפיקוד' בצורה זו נכנס צ.כאחראי על הרישו�
ארבעה רימוני� , שני אקדחי נג�, )רובים(מסרו לנו שש וינטובקות : לנו אפילו אוצר הנשק שלנו

  .יחידה של הצבא בתקופת הקומוניז� הלוח�$ נהיינו תתנוי זהאחרי מי. וארגז תחמושת
 אמר ואניה לילדי� בבניי� ע� $, " יחידה צבאית קומוניסטית–אנחנו עכשיו יחידה קרבית " -

,  בכבודעליוואנחנו צריכי� לשמור , יש לנו באמת נשק קרבי ב� זמננו "$, החזרה לוורבובו
 לעמוד בפקודה הראשונה למאבק כנגד אויבי –הבעיה שלנו . לשמור אותו נקי ומוכ� לקרב

  !".לתת עבורה ג� את חיינו וג� את דמנו, וא� צרי�, המולדת
ע� עקרונות אלו  .1921רניאחובסקי בשנת 'כאלה עקרונות מחמירי� ניהל ואניה צבו,     כ� חשב

ייה ארמ$ת� נהרג גנרליליטא ופרוסיה המזרחית וא, ביילורוסיה, הכה את האויב באוקראינה
  .רניאחובסקי בימיה האחרוני� של המלחמה'צ

 השתתפה מחלקתנו הוורבובית בפעולות קרביות כנגד שלוש כנופיות 1923 עד 1921 $   בתקופה מ
 כנופיית –באוקטובר , ופול'כנגד כנופיית ַמר7סָקה ביערות קריז– 1922באוגוסט : שפעלו באזורנו

בקרבות אלו הפגי� . ופול'ת אבא קנישה באזור קריז כנופיי– 1923ובמאי , שלני ביערות תומשפול
אז הוא החליט לקשור את גורלו .  מאוזר–שרונו והוענק לו נשק פרטי ירניאחובסקי את כ'איב� צ

ירייה $ומערכת מכונת,  אקדחי�10,  וינטובקות25 $אוצר הנשק של מחלקתנו הושל� ל .ע� הצבא
 וג� על הכנופיות המזוינות שפעלו באזור , על העריקי�מתהאיאת  טילההמחלקה ה". לואיס"

  . חברי� ומועמדי� לחברות45כעת מנה כבר הגרעי� שלנו כמעט . ורבובו
 במפעל המלט תנור קלייה מסתובבנבנה ש� ,  נסע אבי לאחיו בנובורוסיסק1923  בדצמבר 

בל כשבאתי אל ואניה לק. הוא שלח לנו כס� כדי לעבור מוורבובו לנובורוסיסק". פרולטאר"
  :הוא אמר לי, מהקומסומול אישור למטרת הנסיעה

- "�! ג� אני אסע את�! לא? הייתכ� שחשבת שאני אשאר כא� א� אתה תיסע! לשקה, מה את
 ..."נעבוד ביחד ונעזור לאנה סמיונובה

 היה. בלוקחנו את האישורי� הלכנו ביחד לוופניארקה למזכיר הוועדה האזורית וסילי גנרלישי�  
  :אבל בכל זאת הוא נת� לנו את האישור ואמר, שלוח אותנו לנובורוסיסקלו חבל מאוד ל

  ".שינוי טוב עבורכ�יהיה  זה .עשית� הרבה בשביל התא. ללמודאת� ראויי� ! ילדי�, לכו" -
אחותו . בזמ� ההוא נשאר ואניה בוופניארקה לבדו.  היינו כבר בנובורוסיסק1924בינואר    

$המקו� בו שירת ב�, י�'לקחה עימה את סאשקה לטולצמרוסקה נישאה למפקד קוטובסקאי ו
הוא התרגל . וכ� הוא החליט לבוא עמנו לעיר, את ואניה כבר לא החזיק שו� דבר בוורבובו. זוגה

אהבנו אותו כב� , אחי ואחותי, אני, אבא ואמא, אנו כולנו. אלינו כמו אל משפחת� הביולוגית
  .משפחה

איפה , "פרולטאר"ו הקומסומול בחמימות במפעל אותנסידר ,    כשהגענו לנובורוסיסק
ש� , וואניה בהתחלה בקבוצת החבתני� ואחר כ� ברכב, אני כעוזר לאבי: שהסתדרנו בעבודה
בהדרכת , 1924באוגוסט . אבל בנובורוסיסק חיינו ביחד ועבדנו לא זמ� רב. קיבל התמחות כנהג

מוד בבית הספר של חיל הרגלי� רניאחובסקי לל'נשלח ואניה צ, ועדת הקומסומול העירונית
מאוחר יותר הוא סיי� את בית הספר של . כ� החלה הביוגראפיה הצבאית שלו. באודסה

מקו� השירות שלי היה צי הדגל . אחר כ� את האקדמיה על ש� פרונזה, הארטילריה בקייב
  .�אבל אני זכרתי היטב את שנות הנעורי� והחברות ע� איב, דרכינו נפרדו. האדו� הבאלטי

רניאחובסקי היה כבר 'איב� צ. נפגשנו מחדש, 1944בשנת , בזמ� המלחמה,   כעבור הרבה שני�
נושא תואר , 1 $  של החזית האוקראינית ה60 $המתקפה ה$פולקובניק ומפקד ארמיית$גנרל

פיקדתי על יחידה נפרדת של , לייטננט בעתיד$קפיט�, אני אז. המועצות$ הכבוד של גיבור ברית
  .יחידתנו הוקצתה לפיקוד הארמייה לביצוע משימות מיוחדות. � למשימות מיוחדותחבלני� ימיי
כוכבו הבהיר של הכישרו� הפיקודי המבריק איב� . ההיסטוריה של חברותנו,  זהו תקציר

. רניאחובסקי פר  מפאתי השמיי� וכבה ללא עת בימיה האחרוני� של המלחמה'צ' דנילובי 
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ואחר כ� לימד את פיקודיו את , הוא למד בעקשנות. למולדתבמש� כל חייו הוא הראה מסירות 
עבר את הדר� מרועה למפקד חזית , אבל מהוללי�, הוא חי חיי� לא ארוכי�. אמנות המלחמה

  . ונחל שורת ניצחונות הרואיי� על האויב
  .לה נת� את נפשו ודמו, הוא היה מג� המולדת

לו היא חזתה קריירה צבאית . ות לי ולוואניהניבאה עתיד, דר� הלצה, אמי, 1922בשנת , פע�. ב.נ
הוא , לש� נשלחתי ע� יחידת החבלני� הימיי�,  בעיר ז9ַראטה1944בפגישתנו בשנת . גדולה

  :הזכיר לי עובדה זו
 –כשתכתוב לה . והנה זה התגש�? אתה זוכר אי� אנה סמיונובה חזתה לי עתיד צבאי,  לניה$

  . לה הצדעה גדולה ממנימסור
בזמ� ההוא נודע לי שהפיקוד . ל העיר טרנופול נפצעתי ושכבתי בבית חולי� שדה צבאי  בקרב ע

בא איב� לבית , לפני שעזב. 3 $רניאחובסקי כמפקד החזית הביילורוסית ה'העליו� מינה את צ
שאית� נשאר בקשר ג� , 60 $החולי� להיפרד מהקציני� והחיילי� הפצועי� של הארמייה ה

  :הוא התכופ� ואמר, למיטתיכשהגיע . מהמינוי החדש
 $כמו שהתגשמו עבורי ב, ויתגשמו הנבואות כ�! במהרה, כ�! תבריא, חברי הטוב ליאונטי, נו -

, נשיר שירי� כמו קוד�, נטייל, האח.  תגיע אלי למוסקבה–כשתסתיי� המלחמה ו! 60
, י� ג� את החי–נזכור את כל החברי� ! ג� את הנורא,  ג� את השמח–נזכור הכול ! נרקוד

  !חבר יקר, שלו�! תחלי� ואל תשכח להגיע אלי! ג� את הנופלי�
  .כ� הוא נשאר בזיכרוני.    והוא לח  את ידי בכוח

לגנרל ומפקד החזית הצעיר ביותר לא . למענו פעל כה רבות, רניאחובסקי לא חזה בניצחו�'איב� צ  
ברות הנעורי� ותהילתו ח, נשארו מאירי� זיכרונו. נשארו עד סו� המלחמה אלא שלושה חודשי�

  .20 $ של הקומסומולאי של שנות ה
   
  

  

  
  )מוזיאון אוקסנינו(וחברים ) מימין(רניאחובסקי 'צ

  
  

, 1906יליד , לבין איבן, 1904יליד , בין מיכאיל, לפיו.     סיפורו של בלאקיטני מעורר כמה תמיהות
, עם מפקד בבריגאדת קוטובסקי 1924 - שמתחתנת ב, 1905ילידת , כלומר מריה, נמצאת גם מרוסיה

 יש כאן כמה מהמרכיבים של סיפורו של –ין ולוקחת עימה את סאשקה 'עוברת לגור עם בעלה בטולצ
כפי שכבר ציינו ). ושם הילד, שנת החתונה, שנת הלידה(אבל עם שלושה הבדלים משמעותיים , שריפוב

שלכאורה סותר את הצהרתו של , ון'בצסיפורו של בלאקיטני הוא המקור היחיד לסיפור הפעילות , לעיל
  .שלא השתתף בפעילות מלחמתית בתקופת מלחמת האזרחים' איבן דנילוביץ
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  8צפרק

  החקירה באוקראינה מעמיקה ומניבה תוצאות מפתיעות: פרק שמיני

  הקשר עם אלכסנדר פיל. 39

  : חבילה וספרון– חומר ממאסלוב 9.8 -  לאחר ציפייה ארוכה הגיע ב

4.8.2011  

  !ברכות! ד� עמיר היקר
רניאחובסקי בכפר 'צ. ד. ביולי שלחתי ל� מכתב ע� דיווח על נסיעה למוזיאו� על ש� אי18 $    ב

ל בנסיעה לפודולסק " ביולי שלחתי ל� עותק של קבלות על אש5 $וב, רקאסי'אוקסנינו שבמחוז צ
  ? המכתבי� הללוהא� קיבלת את שני. ורשמתי ג� הוצאות אחרות בעניי� זה, )3.6 – 30.5(

הייתי אצל היסטוריו� שעליו נודע לי .  באוגוסט חזרתי מש�3 $וב,  באוגוסט יצאתי לקייב 1 $    ב
קשה לעקוב עכשיו אחרי כל מה שכותבי� . למדתי עליו מאוחר, למרבה הצער. באוקסנינו

  .זה מתברר –בעיד� המידע . ואומרי� אחרי�
במידה , הוא כתב מחדש. ונהיה היסטוריו� מלומד אציההג� בקייב על דיסרטפיל . מ.   מסתבר שא

 בעבודה ע� המסמכי� מהארכיו� של הקדי� אותיהוא . את חייו ופעלו הקרבי של הגנרל, רבה
 �שניי� הולכי� לאותה מטרה בדרכי� : ג� זה קורה במדע. ופרס� אות�קייב שאות� שלחתי ל

  .ל רעהומבלי לדעת אחד ע, מגיעי� אליה בזמני� שוני�, שונות
כיוו� , הוא לא היה יכול לענות בדיוק. 'צ.ד.כולל איפה ומתי נולדו הורי אי,    שאלתי אותו שאלות

 מה הלאומיות: שאלתי. ולא של הוריו,  הצהיר שהוא עסק בהיסטוריה של הגנרל.שלא ידע בעצמו
הוא עבד . יתשפולנאבל במוזיאו� אוקסנינו אמרו לי , הוא אמר שאוקראינית', צ.ד.של אמו של אי

התעניינתי ג� . 'צ.ד.בעזרתו של בנו של אי ,באופ� חוקי', צ.ד.ע� התיק האישי של אי במוסקבה
, הוא והב� חושדי� שמישהו לקח הרבה מהתיק.  דפי�15 הוא השיב שבתיק רק. בהיבטי� אלו

ארמייה $שלגנרללא יכול להיות כ� מטבע הדברי� . בהשאירו את הדברי� הפחות מענייני�
התיק ! �דפי 15 יהיו בתיקו האישי רק  שנות מלחמה כבדה4צא בתפקידי� אחראיי� במש� שנמ

שלה� , מיור$שלא לדבר על פולקובניק או גנרל,  דפי�50 עד 20 $ מגיע לסג� מהשורההאישי של 
 – אבל מהו חומר זה 268לא רצויהחומר הכל ברור שלקחו מהתיק את .  דפי�100 $תיק של יותר מ
  .זו שאלה גדולה

 .אות� הרגו הפטליוראי� –. 'צ.ד.פיל סיפר באופ� מרתק על נסיבות מות� של הוריו של אי. א      
  . באה התשובה–כיוו� שהיו אנשי� עשירי� ? למה הרגו אות� הפטליוראי�: שאלתי

לפי זיכרונותיה של אלמנתו (א� ה� מתו ביו� אחד :  היא כזאתהאמת, לדעתי.    זה חלש מאוד
כיוו� שידוע , כיהודי�והרגו , שהרגו אות� ביו� אחדאזי אפשר לחשוב , )'צ.ד.של אי

וידוע שצבאו של , שהוא לא אהב יהודי�, א� לומר בעדינות, פטליורה. מההיסטוריוני� על ס
   .פטליורה ביצע הרבה רציחות של יהודי�

. יני� לעבודהשיש לו הרבה עני, פיל אמר שאי� לו זמ� לדבר אתי. א.  שיחתנובזאת נקטעה  אבל 
  .ראיתי ששאלותי לא נעמו לו כיוו� שהוא אינו יודע את התשובות עליה�

  .אני שולח אלי�, .'צ.ד.המתייחס לאי, אחד מה�.    הוא נת� לי כמה מספריו
רניאחובסקי פרסמו כמה 'צ. ד.לאחר מות אי:  שבו149' לעמ  אני מבקש ממ� לשי� לב ג� 

 של מוצאו היהודיהא� מדובר ש� על : מעניי�.  עליותכתבות ביוגראפיועיתוני� אמריקני� 
אני משער של� יש אפשרות בעזרת טכנולוגיות הפלא העכשוויות להיוודע , ד� עמיר היקר? הגנרל

  .אלו עקבות יהודיי� יכולי� להיות ש�, לתוכנ� של חומרי� אל
והבטיח לשלוח לי בדואר  net.ukr@2010fam: פיל נת� לי את כתובתו האלקטרונית.   א

חומרי� , צילומי�,  עותקי מסמכי� מהתיק האישי–. 'צ.ד. על איכל החומרי�אלקטרוני את 
  .'מספרי� אחרי� ואת כל הדיסרטאציה שלו וכו

רצוי באופ� .  לקבל את כל זהעדי� ל� לפנות אליו בסיטואציה העכשווית,   ד� עמיר היקר
ולעצור , אחרת הוא יחשוד שמשהו לא בסדר, היהדותלא להעלות בהתחלה את שאלת י דיפלומאט
. לדבר על העיקר, נסיבותבהתא� ל,  יהיה אפשרי, כבר במהל� הדבר,ואחר כ�. את הקשר

תמסור לו .  'צ.ד.ההיסטוריה המוקדמת של אי: ה רצוי להציב את השאלה הכלליתבהתחל
  .ר אצלו אי אמו� גדול ביאחרת יתעור, שהכתובת נודעה ל� ממני

אפלטו� "אינו פועל לפי העיקרו� המהולל , רק שכמו שריפוב, יותר משריפובהוא יודע ,   ללא ספק
  במצבמטעמי תקינות פוליטיתג� הוא מסתיר חלק מהאמת !". אבל האמת יקרה יותר, הוא חברי

  .העכשווי באוקראינה
וללמוד ממסמכי , 'צ.ד.עד ומקו� הולדתו של אימוהדבר העיקרי כעת להיוודע ל,     ד� עמיר היקר

  .אינני מטיל ספק שמסמכי הכנסיות נשמרו.  העניי�שורש על ותהכנסי
  . דולר50בער� )  1$3.8.2011(  ההוצאה הכספית לנסיעה זו 

                                                
  .compromisingנח הלועזי הוא המו 268



 254

 .הגיוני להתחיל בו, 'חצקילבי . ג.  אני מכי� מאמר גדול על בסיס מסמכי הארכיו� בפודולסק על מ
  .ל הראשו� מהגנרלי� היהודי�כי הוא החל

. רניחובסקי'צ. א.ַיוג� על הגנרל . 'צ.ד. ג� על אי)לעבוד( נסיעה הבאה לפודולסקע� האני מתכונ�   
שיטות מחקר אנסה להשתמש ב. אני חושב שהיא תהיה בסו� אוגוסט או בתחילת ספטמבר

  .רניחובסקי'צ. א.לי) קביעת האישיות וזיהוי( חדשות
  ! בריאות איתנה ל�!  תודה על חתירת� להשגת האמת!   ד� עמיר היקר

  .  אשמח מאוד להשיב לשאלות שתעלה
  מאסלוב. א.א,                                   בכנות

  
בהוצאת , פיל'   הספרון המצורף למכתבו של מאסלוב היה ספרו של אולכסנדר מקסימוביץ  

הספר . והוא כנראה עבודת הדוקטוראט של פיל, נקו בקייב'האוניברסיטה הלאומית על שם טאראס שבצ
מהצצה ראשונה בספר נראה שבהתאם . 269"לצעד אחד לשרביט המרשל: "הוא בשפה האוקראינית ושמו

ובעיקרה , היא מזערית' ההתייחסות בו לרקע המשפחתי ולילדותו של איבן דנילוביץ, להצהרתו של פיל
  :תואמת את הביוגראפיה הרשמית

 1939 במר  13 $אבל באוטוביוגראפיה מ. 1907 ביוני 29 $רניאחובסקי נולד ב'צ'   איב� דנילובי 
אותו הדבר . 1906שנולד בשנת , 9 $אז מפקד גדוד הטנקי� הקלי� ה, רניאחובסקי'סר� צ$כתב רב

כפי , אבל. 1906 ביוני 29 תארי� לידתו של המפקד הוא $באנציקלופדיות ובנתוני� המובאי� 
 אביו, רניאחובסקי'צ. אי.גנרל או, ת פרטיות ע� ב� המנהיג הצבאי החשובשנודע למחבר משיחו

 הוא הוסי�, רניאחובסקי'צ.  אנסטאסיה גריגורייבנה–אבל לפי זיכרונות הא� , 1907נולד בשנת 
 .ד.אותה גרסה מאשר ג� דוקטור פ. שנה כדי להתקבל לבית הספר של חיל הרגלי� באודסה

  ".פקדי� סובייטי�ידוע על מ$הלא"סברדלוב בספרו 
 ,רניאחובסקי' ומריה ליודוביגיבנה צ270'המפקד העתידי נולד במשפחה של דניל מיקולאייבי     
  .רכבת בתחנת אומ�עבד ב  האב.  בכפר אוקסנינו בנפת אומ� בפל� קייבאזגרו ש

. חזיתכאשר אביו הל� ל,  271איב� היה אז ב� שמונה.  פרצה מלחמת העול� הראשונה1914 יולי   ב
 הגיע לכפר ורבובו שבנפת עבודה הואבחיפוש . האב מהחזית  חזר1925 סו� בזעזוע מוחלאחר 

. ואחר כ� כאקונו�, ש� הועסק באחוזה של אדו� נובינסקי כרכב,  פודולסק�תומאשפול בפל
אחרי מהפכת אוקטובר . ג� את כל משפחתו' העביר דנילו מיקולאייבי ,  בוורבובולאחר זמ� קצר
.  עסק במשק חקלאי1919קיבל חלקת אדמה ועד אפריל , באגודה של הכפר ורבובוהיה האב חבר 

ונקברו בכפר , ת הטיפוספ מתו האב והא� ממג1919באפריל . הא� הייתה כל הזמ� עקרת בית
  .ורבובו

  .:  לאלכסנדר פיל, כעצתו,    לאחר פענוח מכתבו של מאסלוב לא התמהמהתי ופניתי

11.8.2011  

  ר פיל היקר"ד
למרות העובדה . רניאחובסקי'צ'  בשני� האחרונות נעשיתי מעוניי� מאוד בגנרל איב� דנילובי    

סיפור חייו ידוע מעט מאוד , שהוא היה בי� אנשי הצבא הבולטי� ביותר של המאה העשרי�
  .שריפוב. א.שכתב עליו א" הנובלה הביוגראפית"המקור היחיד לכ� באנגלית הוא תרגו� . במערב

כולל המסמכי� , י להזדקק לידיעתי הדלה ברוסית ומצאתי די הרבה חומר רלבאנטילכ� היה על
 ע� ילדיו 2005הראיו� של� בשנת ,  על ידי הארכיו� המרכזי של משרד ההגנה2005ששוחררו בשנת 

אבל אני עדיי� ".  חניבעל האוקראיני–רניאחובסקי 'צ. ד.אי "2008של הגנרל ומאמר� משנת 
המידע המתועד לגבי חלק זה של . 'דותו והרקע המשפחתי של איב� דנילובי מרגיש בעלטה לגבי יל

אפילו לגבי , קוהרנטי במידה מסוימת$הוא דל ביותר וג� לא, שבוודאי עיצב את אישיותו, חייו
אני , ...)בגלל זאת, אולי, או(למרות שאני פרופסור למתמטיקה ולא היסטוריו� . תארי� הולדתו

  .י� וסתירות אלומוטרד מאוד על ידי פער
והוא , שספרו על גנרלי� סובייטי� שנפלו תורג� לאנגלית,    יצרתי קשר ע� מר אלכסנדר מאסלוב

�רניאחובסקי המבוססת על 'הוא סיפר לי שכתבת ביוגראפיה אקדמית של צ. הפנה אותי אלי
קשר הוא יע  לי להת. מחקר רציני שבו השתמשת בכל החומר הארכיוני והמשפחתי שנית� לקבל

  .את� ומסר לי את כתובת� האלקטרונית
 $ובמיוחד , רניאחובסקי'צ. ד.מסמ� או תמונה רלבנטיי� לגבי אי,    אודה ל� מאוד על כל מידע

  .  לגבי חייו המוקדמי� ומשפחתו
  אביב$אוניברסיטת תל, ד� עמיר) אמריטוס(' פרופ,     של� בכנות
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  :בתי למאסלובכתכעבור כמה ימים     

14.8.2011  

  אלכסנדר היקר
!  זמ� שיא– באוגוסט 9 $כבר ב, באורח פלא,  באוגוסט הגיעו4 $   הספר והמכתב ששלחת אלי ב

אולי שפע הבולי� על המעטפה הוא . השיא בקוד� הושג בפע� הקודמת בה שלחת אלי ספר, בעצ�
פעי� נראה שה� הרבה פחות מוש, לרוע המזל... שיוצר את רוש� הדחיפות על סוכנויות הדואר

 העובדה המעציבה היא שעדיי� לא קיבלתי א� אחד משני המכתבי� שהזכרת –ממכתבי� רגילי� 
כמוב� שאני . אני מקווה שה� לא אבדו.  ביולי5 $  ביולי ואפילו לא זה מה18 $ לא מכתב� מה–

הייתה . ד.מי סיפר ל� עח כ� שאמו של אי(נכס� מאוד ללמוד על ביקור� במוזיאו� אוקסנינו 
למשל שמות אחיותיו , הא� יש לה� פרטי� נוספי� על המשפחה? ה ומאיפה הוא ידע את זהפולני

מדוע אי� אוקסנינו נזכרת באוטוביוגאפיה של ? מתי הגיעה המשפחה לאוקסנינו? הבכירות ממנו
  ). ' וכו1939משנת . ד.אי

 חקר למרות שהוא מודה שלא,    פגישת� ע� אולכסנדר פיל נראית כחשובה מאוד למחקרנו
כתבת שפיל כבר פרס� את החומר . ד.ברצינות את הרקע וההיסטוריה המוקדמת של אי

הלא "הא� הוא פרס� ג� את הסיפורי� ? איפה הוא פרס� אותו. מהארכיו� של קייב ששלחת לי
  ?מהראיו� של אנסטאסיה גריגורייבנה" נעימי�

במוזיאו� המרכזי הוא . ד. אישל, קט� הנפח באופ� אבסורדי,    הדיווח של פיל על התיק האישי
למה ה� השקיעו מאמ  כה רב להסתיר את . כמוב� שעובדה זו היא חשודה מאוד. מרשי� מאוד

 מהווה את 2005 $ המסמכי� שפורסמו ב7כמוב� שהיה קשה להאמי� שהמבחר הדל של ? האמת
  !מוזר ביותר. אבל לפי מה שפיל מספר הוא מהווה מחצית ממנו. כל התיק
.. ד.נת ביותר היא סטייתו של פיל מהגרסה הרשמית בדבר נסיבות מות� של הורי אי    מעניי

, ושמגפת הטיפוס, בעבר חשדתי שכ� ה� באמת מתו? מאיזו עדות הוא הגיע למסקנה שה� נרצחו
א� . עצמו נקב בטיפוס כסיבת המוות. ד.אבל אי. הייתה רק סיפור כיסוי, שהשתוללה באותו הזמ�

� –אתה צודק בהחלט . ה עדות משכנעת ממש כדי להעדי� את הסיפור האחרכנראה שפיל רא, כ
משתי שנות . זה די בטוח להסיק שה� היו יהודי�, ה� נרצחו בזמ� פוגרו� של פטליורה, אב�, א�

  "!עשיר"לא היה דנילו יכול להיעשות , תפקידו כמנהל החווה
זה שהוא באוקראינית , כמוב�, בלא, נראה שהוא מעניי� למדי.    תודה רבה ל� על ספרו של פיל

.. ד.יש בו מעט מאוד על ילדותו של אי, כמו שנאמר קוד�. ידרוש ממני זמ� רב יותר לעכל אותו
 $ הוא מאשר את העובדה ש. הדיו� שלו כסוגיית תארי� הלידה נראית מוקשה במידת מה, עדיי�
הוא מעדי� את דבקות , ד�מאי. ' הוא התארי� הרשמי וזה המצוי ברוב האנציקלופדיות וכו1906

מספר רישו� הלידות של קייב " ציטטה"זה מתאי� ל.  כשנת הלידה האמתית1907 $המשפחה ב
ציטטה שמשמשת ג� כהוכחה לטענת היות שני , !)שצרי� שתיראה ותיבח� על ידי אד� אמי�(

ה היה סביר יותר שתהי, הייתה אכ� פולנייה. ד.א� אמו של אי, אגב(ההורי� פרבוסלאבי� 
כדי להתקבל .: ד.פגשנו כבר שני תירוצי� להצהרת הגיל הכוזבת של אי...). קתולית או יהודייה

כעת ). ירופייב(וכדי להתקבל לקומסומול , )הגרסה המעודכנת האלקטרונית של שריפוב(לעבודה 
זה . כדי להתקבל לבית הספר של חיל הרגלי� באודסה.: ג.המיוחס לא, אנו מקבלי� תירו  שלישי

 הוא היה צרי� להיות מתועד למדי בתאי הקומסומול בוורבובו 1924 $ ב–אה פחות משכנע נר
  .ולא היה יכול כבר לשקר לגבי גילו, ובנובורוסיסק

, 1914 $ומספר לנו שב, ג� פיל סותר את עצמו בהמש�, כמו היירופייבי�,   באופ� די משעשע
  ...8ב� . ד.היה אי, כשאביו גויס

אני השגתי רק את זו של ? הא� יש אות� לפיל, פד בעיתונות האמריקנית    אשר לכתבות ההס
בהתא� . אולי אבקש מדוויד גלאנ  לעזור לי למצוא את האחרות). 19.2.1945(טיימס $יורק$הניו

  ...)לעיל' ר(לעצת� שלחתי לפיל בדואר האלקטרוני את המכתב הבא 
, net.ukr@2010famי את הכתובת בהתחלה כתבת:   אבל אינני בטוח שפיל קיבל את המכתב  

כיוו� שידוע שמחשבי� ה� ". איננה בשימוש" המחשב השיב שהכתובת –אבל זה לא עבד 
אינה "והתשובה הייתה שכתובת זו , 2010 לבי� famניסיתי להכניס נקודה בי� , מטומטמי�

. ולא קיבלתי עד עתה שו� תגובה, באותו מקו�) _(תו� תח$הפע�  ע� מק�, ניסיתי שוב". ידועה
  .אני מקווה שהפע� המסר עבר

במיוחד ,    אני מסכי� את� לחלוטי� שהדבר העיקרי עכשיו הוא החיפוש  בארכיוני� האזרחיי�
, יחה'ליחצ, באגווה, בלאיה צרקוב,  במיוחד בקייב–) עלמי�$כולל בתי(באלו של הקהילות הדתיות 

  .ופניארקה וורבובו, ינואוקסנ, אומ�
  ,   מחכה בקוצר רוח למכתבי� ומאחל ל� כל טוב

�  ד� עמיר,                                                                                       של
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  :וחומר רב מאלכסנדר פיל) ברוסית(שלושה ימים הגיעו בדואר האלקטרוני מכתב כעבור     

17.8.2011  

  .אדו� ד� עמיר היקר

עבדתי מספר שני� על הביוגראפיה ועשייתו המלחמתית של , אכ� .  אני מודה ל� על המכתב
תוצאות עבודה זה התממשו במונוגראפיה . רניאחובסקי'צ' המפקד הלא רגיל איב� דנילובי 

$נוסח מדעיבוג� , 2005אשר פורס� בשנת , )בשפה האוקראינית" (לצעד אחד לשרביט המרשל"
מלבד זאת באמצעות . 2006שפורס� בשנת ) בשפה האוקראינית" (רניאחובסקי'איב� צ"פופולארי 

. ד. על אי)של פיל עצמו( מאמרי� 15התפרסמו עד ) עיתוני�, כתבי עת(מידע להמוני� 
  .רניאחובסקי'צ

    בעבודות הנזכרות לעיל נעשה שימוש בחומרי� מהארכיו� המרכזי של הגופי� העליוני� של 
בעיר (הארכיו� המרכזי של משרד ההגנה של הפדראציה הרוסית , )קייב(רשויות האוקראיניות ה

המוזיאו� המרכזי , )מוסקבה(הארכיו� המלחמתי הממשלתי המרכזי , )פודולסק במחוז מוסקבה
מנהלת הסגל הראשית של משרד ההגנה , )מוסקבה(של הכוחות המזויני� של הפדרציה הרוסית 

המוזיאו� הלאומי לתולדות מלחמת "וקומפלקס הזיכרו� , )מוסקבה(ית של הפדראציה הרוס
וג� בחומרי� מהארכיו� הפרטי של ניאונילה , )קייב" (1941$1945המולדת הגדולה של שנות 

, רניאחובסקי'צ.ד.ע� ילדיו של אי. רניאחובסקי'צ' רניאחובסקאיה ואולג איבנובי 'איבנובנה צ
בזמ� שעבדתי , 2005הזדמ� לי להיפגש ולערו� ראיו� בשנת ', י ניאונילה איבנובנה ואולג איבנוב

  . בארכיוני� המוסקבאי�
,     מעניי� שכבר אחרי הוצאת הספרי� הנזכרי� לעיל התמלא הארכיו� שלי בחומרי� חדשי�
  $ שבה� אפשר להשתמש לעריכה מחודשת של הספרי� המוקדשי� לאותו מפקד מחונ� וללא ספק 

  .יוצא מגדר הרגיל
אכ� בזמ� . רניאחובסקי'צ. ד.   אתה שואל על חומרי� המוקדשי� לשנות הילדות והנערות של אי 

בזמנו אפילו פניתי למתעדי� קולנועיי� כדי ליצור . העבודה בארכיוני� גיליתי מסמכי� כאלה
אבל למרבה הצער לא קיבלתי תשובה חיובית , רניאחובסקי'צ. ד.ארמייה אי$סרט תיעודי על גנרל

  . ייתיעל פנ
, רניאחובסקי בכפר אוקסנינו שליד אומ�'במקו� בו עמד בית הוריו של גנרל צ,    לפני כמה שני�

באותו כפר פועל מוזיאו� המוקדש . ארמייה$הוקמה מצבת זיכרו� בצורת אות הדרגה של גנרל
  .למפקד

�ת העבודה שבה� השתמשתי לכתיב, כמה מסמכי� וצילומי�, אדו� ד� עמיר הנכבד,    אני שולח ל
  .רניאחובסקי'צ' הביוגראפית על איב� דנילובי 

�. ד.לבחו� את האפשרות להוצאת ספר המוקדש לאי, אדו� ד� עמיר הנכבד,   אני מציע ל
אני חושב שהקורא המערבי יהיה מעוניי� בגורלו של מפקד צעיר . רניאחובסקי בשפה האנגלית'צ

  .ומוכשר זה
  ור אלכסנדר פילדוקט,                       בכבוד

  

                   
  רניאחובסקי'כריכות ספריו של אלכסנדר פיל על צ
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18.8.2011  

שכמה , תודה רבה ל� על תשובת� ועל המסמכי� והתמונות המענייני� המצורפי�. ר פיל היקר"ד
ואני מקווה שבמש� הזמ� , זה ייקח לי זמ� מסוי� לעכל את כול�. מה� לא ראיתי קוד� לכ�

ברגע זה אשאל רק על הסטנוגראמה . תרשה לי לשאול אות� להבהרות מסוימות, שה זאתכשאע
קיבלתי ממ� את שני . רניאחובסקי' ע� אלמנתו של צ1949 $ המעניינת ביותר של הראיו� מ

הא� ראיו� זה פורס� . העמודי� הראשוני� של מסמ� זה ונראה שצריכי� להיות עמודי� נוספי�
  ?מתי ואיפה? פע�$אי
לפי .: ד.כשרק התחלתי לקרוא ראיו� זה נעשיתי מבולבל למדי לגבי אחיותיו של אי, על כל פני�   

) ששמה אינה מוזכר(אחותו הבוגרת יותר , מתו. ד.אחרי שהוריו של אי, אנסטאסיה גריגורייבנה
התחתנה א� היא בטר� , שאותה היא מכנה מיסיה, והאחות הצעירה יותר, 18התחתנה בגיל 

שנראה רחוק (הסיפור בספרו של שריפוב , מאיד�. וטיפלה באלכסנדר התינוק, 16מלאו לה 
, הא� האחות הבוגרת ללא ש� הייתה ילנה. הוא שונה לחלוטי�) מלהיות ביוגראפיה מדעית

  ? אניסיה–ומיסיה הצעירה 
 �בגלל הבלבול לגבי תארי� " (גורלו של המפקד שהניע את המלחמה"   איפה ומתי פורס� מאמר

  ).2007 או 2006אינני יכול אפילו לדעת א� זה היה , אליו התייחס בפע� אחרת, ההליד
  ד� עמיר, שוב תודות רבות

23.8.2011  

  .היקר) מאסלוב (אלכסנדר
החדשות הטובות ה� שקיבלתי את .  אלי� את מכתבי הקוד�  עבר למעלה משבוע מאז שלחתי

הוא כלל את . � בו הרבה חדששאמנ� אי, ר פיל בצירו� חומר מסוי�"ב מד"התשובה הרצ
אני תוהה הא� ( ע� אנסטאסיה גריגורייבנה 1949 $ של הראיו� מ) שני עמודי� ראשוני�(ההתחלה 

, .'צ.ד. ע� ילדיו של אי2005 $נוסח מקוצר של הראיו� של פיל ב, )הוא השמיט את השאר בכוונה
) ב'כולל חרושצ(י� מבחר קצר ממה שאמרו עליו איש, מהחזית למשפחה. 'צ.ד.מכתביו של אי

, .'צ.ד.לרגל מאה שנה להולדתו של אי,  עמודי� שכתב פיל עצמו8ומאמר ב� , באוקראינית
  ..СУДЬБА ПОЛКОВОДЦА ВЫДВИЖЕНЕЦ ВОЙНЫ: שכותרתו

אנא . זה מטריד למדי. ביולי 18 $ ומה$5   החדשות הרעות ה� שעדיי� לא קיבלתי את מכתבי� מה
  .שניה� חשובי�. שלח אות� שוב

האוס� של סוחרב .: 'צ.ד. ספרי� ל אי3, ר מורוזוב"באמצעות ד,    עוד חדשות טובות ה� שקיבלתי
ארמייה $גנרל "2007 $ספרו של קארפוב מ, "רניאחובסקי האגדי'צ" הנקרא 2005 $מ
  ".גאו� ההגנה וההתקפה, רניאחובסקי'גנרל צ "2008 $ וספרו של דאינס מ, "רניאחובסקי'צ

  :אלו ה�. רניאחובסקי שאני יודע עליה�' אחרי� אודות צ  ישנ� עדיי� ספרי�
  .' עמ151, 1985" מולוד"הוצאת , סיפור על מפקד, רניאחובסקי'איב� צ: ליאוניד טטרנקו

  .1964קלינינגרד , רניאחובסקי'צ' איב� דנילובי�: דריגו. ו.ס
  .' עמ240, 1969, רניאחובסקי'גנרל צ: קוזנצוב. פאבל ט

  .' עמ116, 1971, יו ובגרותו של מפקדנעור: קיסליוב. נ.א
אבל כמוב� (הכותרת של ספרו של קיסליוב נראית מושכת עבורנו ?   הא� מוכר ל� איזה מה�

  ).שהספר עלול להתברר כמאכזב למדי
  של� ד� עמיר, בברכה
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27.8.2011  

  .� עמיריו� טוב אדו� ד
�ולכ� אני מבקש סליחה על תשובה ,     שליחות בתפקיד לא אפשרה לי להשיב במהרה על שאלותי

. ד.באותו עניי� של ילדותו ונעוריו של המפקד העתידי של הצבא האדו� אי. כה מאוחרת
. ד.קיימת גרסה שאביו ואמו של אי, ראשית. אומרי� שה� עטויי� במסתורי�, רניאחובסקי'צ
אלא נהרגו בידי , לא מתו מטיפוס, ומריה ליודביקובנה' דנילה ניקולייבי , בסקירניאחו'צ

אבל . שירת כאקונו� בחווה של נוביצקי' זה ידוע שדניל ניקולאייבי . 1919הבולשביקי� בשנת 
לכ� ייתכ� מאוד שהוריו של , שלה" מקורבי�"אלא ג� ב, הבולשביקי� נאבקו לא רק בבורגנות

שזוהי , אבל אני רוצה לחזור ולומר. והוצאו להורג" ברשימה השחורה" נכללו רניאחובסקי'צ. ד.אי
אני חושב שאצליח להעביר אלי� את אות� . רק גרסה שאותה אי אפשר לוודא במסמכי�

,  אתיבשיחה, שאכ�, לכל זאת אפשר להוסי�. שאני מתכבד לשלוח אלי�טקסטי� מהספרי� שלי 
, רניאחובסקי'צ. ד. שמלבד התארי� הרשמי של הולדת איאישר', אולג איבנובי , בנו של המפקד

הוא הוסי� לעצמו שנה כדי ) קיימת טענה כי(, 1906 ביוני 29 –שאותו מצטטי� ההיסטוריוני� 
רניאחובסקי הוסי� 'צ. ד.על כ� שאי. שיתאפשר לו להיכנס לבית הספר של חיל הרגלי� של אודסה

הלא ידוע על המפקדי� "יודור סברדלוב בספרו ר למדעי ההיסטוריה פ"כתב ג� הד, לעצמו שנה
  ).87' עמ, 1995מוסקבה " (הסובייטי�
: וג� שלושה אחי�, אניסיה וילנה, אנסטאסיה: רניאחובסקי היו שלוש אחיות'צ. ד.   אצל אי
  .ואלכסנדר)  איבן(, מיכאיל

אני . רהאשתדל לענות עליה� במה. כתוב, א� מתעוררות אצל� שאלות,   אדו� ד� עמיר הנכבד
  .מבקש שוב את סליחת� על העיכוב בתשובה

  אלכסנדר פיל, בכבוד

5.9.2011 

 )?אי� אתה כותב את שמ� באנגלית, אגב(ר פיל היקר "ד
 $ לרגל יו� הולדתו ה שנכתב,במאמר ששלחת לי.  באוגוסט27 $  תודה רבה ל� על הדואר של� מ

 ע� 1949טע קצר מהראיו� משנת ציטטת ק, )?איפה ומתי הוא פורס�(רניאחובסקי ' של צ100
שלחת לי רק את שני העמודי� (לשלוח לי את הראיו� השל� ,בבקשה, הא� תוכל. אלמנתו

  ?איפה ומתי? פע�$הא� הראיו� השל� פורס� אי). הראשוני�
 �הזכרת מסמכי� העוסקי� בשנותיו המוקדמות של )  באוגוסט17 $מ(   במסר הראשו� של

  ?הא� תוכל לפרט יותר לגבי אות� מסמכי�.  בארכיוני�רניאחובסקי שמצאת כשעבדת'צ
  :  עתה כמה הרהורי� על כמה מהנושאי� האניגמאטיי�

זה , ה� מתו באותו היו�, אכ�, א�. רניאחובסקי נרצחו'   הזכרת גרסה המציעה שהוריו של צ
ב� כולל אי, אבל אז עלינו לשאול מדוע היה על כול�. נראה סביר יותר מאשר סיפור הטיפוס

, א� האדומי� היו אלה שהרגו אות�, אפשר היה לתר  זאת? לספר את הסיפור הכוזב, ואחיותיו
אבל . של נובינסקי" אקונו�"באתה סיבה שבגללה ה� ניסו להסתיר את עמדתו של דנילו כ

 אחרי –במקרה זה קשה להסביר את הקריירה של איב� במפלגה הקומוניסטית ובצבא האד� 
סביר יותר , א� נהרגו, לכ�. שפחה היה ידוע היטב בוורבובו ובוופניארקהסיפורה של המ, הכול

זה היה יכול להסביר את מקור סיפורו של שריפוב על אנשי (שהכנופיות הלבנות הרגו אות� 
הא� זו ?  הא� יש ל� רעיו� כלשהו מאיפה הוא לקח אותו–פטליורה שכמעט הרגו את דנילו 

  ?ולמה לא סיפרו זאת איב� והאחרי�, למה ה� עשו את זה, אבל בכל מקרה). ?המצאתו הטהורה
 מקובלת על 1906 הייתה 2005עד , ככל שידוע לי. זה מוזר מאוד, 1907 או 1906   אשר לשאלת 

 משבעת המסמכי� ששוחררו 1.  במסמ� מס1907 נזכרה שנת 2005 $ב. הכול כשנת הלידה הנכונה
אבל הייתה ש� הערה ,  רישו� הלידות של קייבבציטוט מספר, לפרסו� על ידי הארכיו� המרכזי

" ביוגראפיה הקצרה"ב, למרות זאת.  היא השנה הנכונה1906 $וש, שתארי� לידה זה הוא שגוי
 כנראה אחרי שהמשפחה התעקשה על – 1907ה� אימצו את , רניאחובסק' בצ2005 $שנכתבה ב
וע� , לו במקומות שוני�רניאחובסקי שיקר לגבי גי'מאז הופיע הסיפור על כ� שצ.גרסה זו

 כדי להתקבל לעבודה בתחנת 1921 $פע� נאמר שהוא עשה זאת ב. סיפורי� שוני� לגביו
וסיפור שלישי הוא , 1922 $סיפור אחר הוא שעשה זאת כדי להתקבל לקומסומול ב; ופניארקה

 $שהוא עשה זאת כדי להתקבל לבית הספר של חיל הרגלי� באודסה ב) אתה מצטט אותו מאולג(
וגילו , ורבובו הוא כפר קט�: מאותה סיבה שהזכרתי לעיל, א� אחד מה� אינו משכנע אותי. 1924

ולכ� תיק הקומסומול , האמיתי של איב� היה ידוע היטב לתא הקומסומול ש� וג� בוופניארקה
כפי שהיא (ג� אחותו אניסיה , מלבד איב� עצמו, נוס� על כ�. שלו היה צרי� לתת את גילו האמיתי

זה עתה הצלחתי , יתר על כ�.  כשנת לידתו של איב�1906 $ נוקבת ב) וטטת בספרו של סוחארבמצ
והוא טוע� ששניה� ילידי , ליאונטי בלאקיטני, רניאחובסק את סיפורו של חברו של איב�'לקבל מצ

1906  ...  
  ד� עמיר, של� בכנות,                   במיטב ברכותי                                                                               

  



 259

  

ובו , הראשון. אחרי מסע של כחודש וחצי כל אחד, סוף-  שני מכתביו האובדים של מאסלוב הגיעו סוף
  :  באוגוסט16 - הגיע ב, פירוט ההוצאות

5.7.2011  

  !ברכות! ד� עמיר היקר
  ! ביוני21 $ וה5 $ תודה על מכתבי� מה

 688ונסיעה , )רוסי( רובל 3,200מגורי� ): בסיסיות(קי� של מסמכי� על הוצאות אני שולח עות
זאת אומרת .  גריב�8בער� ,  רובלי�28$29= ד�לר אחד : שערי המטבע ה�). אוקראיני(גריב� 

 �תחנת $ גלוחוב$שליגינו: ועוד הוצאות קטנות לדר�,  דולר85 דולר ונסיעה בער� 110מגורי� בער
במטרו במוסקבה ; )לש� ולהיפ�,  דולר 4 $ ב) ( דולר8 סביב –מ " ק60� בער(נסקאיה 'טרשצ

 1)  אוטובוס(בעיר פודולסק נסיעה אחת ,  דולר1.5ממוסקבה לפודולסק , ) דולר1 –נסיעה אחת (
 דולר 10למזו� הלכו בער� .  דולר8ולארכיו� פודולסק , )למטה הכללי(טלפוני� במוסקבה , דולר

 לחסו� בכס� עבור המטרה העיקרית התאמצתי.  דולר300 $פחות מ –ס� הכול ההוצאה . ביממה
לש� כ� מצאתי את המלונות הזולי� ביותר בפאתי ! ככל האפשר יותר בזמ� העבודה בארכיו� –

  .העיר ובלי נוחיות
.  מערפלי�–ואחרי� , שכמה מה� מבהירי� לנו את הסיטואציה,      תודה על עותקי המסמכי�

אני אנקוט בצעדי� החלטיי� ומתכנ� לנסוע בימי� הקרובי� . לת מחקר לפעורחבמופיע שדה 
  . על התוצאות אדווח מייד. ש� יש על מה לעבוד, לקייב

  .תודה ל� על איכות אישית זו! התמדת� בחקר הדבר מעוררת התפעלות!    ד� עמיר היקר
  מאסלוב. א.א, בכנות

  : יקור באוקסנינו הדיווח על הב– בספטמבר הגיע גם המכתב השני 8 -   ב

18.7.2011  

  !ברכות! ד� עמיר היקר
, רקאסי'רניאחובסקי בכפר אוקסנינו שבנפת אומ� במחוז צ'צ. ד. ביולי נסעתי למוזיאו� אי11 $  ב
  ).משליגינו(המרחק הוא בער� כמו למוסקבה .  ביולי חזרתי מש�14 $ וב

מריה : תחת צילו� הא� כתוב.   בדוכני המוזיאו� מוצגי� צילומי� של אביו ואמו של המצביא
, .'צ. ד.שאלתי את עובדי המוזיאו� איפה ומתי נולדו הוריו של אי. רניאחובסקאיה'ליודוויגובנה צ

. פולנית –ה� ענו ? מה לאומיותה של הא�: הצגתי שאלה.  איננו יודעי� בדיוק–התשובה 
  .ה� השיבו שאינ� זוכרי� בדיוק. התעניינתי מה מקור מידע זה

איפה ומתי ה� נולדו לא . ני� בהמש� צילומי האחיות אנסטאסיה ואלנה והאח מיכאיל    בדוכ
  .יודעי� במוזיאו�

אחר כ� נאמר שבשנות ילדותו , 29.6.1906 $נולד באוקסנינו ב. 'צ. ד. שאיבאותיות גדולות  כתוב 
  .ונעוריו של המפקד העתידי הוא חי בכפר ורבובו שבנפת תומאשפול במחוז ויניצה

על כ�  שלניקולאי , רניאחובסקי'צ' אלכסנדר איבנובי , .'צ. ד.דוד של אי$ ש� זיכרונות של ב�יש   
שני . איב� וטרופי�, דנילה: היו שלושה בני�, שחי בבאגווה והיה איכר אריס של בעל חווה

דניל א� הוא , איב� מת צעיר. וטרופי� היה נפח, היו פועלי� ועבדו בחווה, כמו האב, הראשוני�
  .שישה ילדי� יתומי� בהשאירו ,מת

רניאחובסקי עברו 'אבי ודניל צ: "7ק'   ליד זאת במוזיאו� זיכרונותיה של אניסיה אנדרייבנה ַסבצ
כשדניל , ונהיינו קרובי� עוד יותר, ולכ� כולנו היינו כמו משפחה, ביחד ע� משפחותיה� לאוקסנינו

  ".היה האב הסנדק שלי' ניקולייבי 
 .הוא גר בקייב. ונתנו לי את כתובת המחבר. 'צ.ד. לי שיש ספר חדש על אי   במוזיאו� סיפרו

הכרחי להבהיר איפה . אבל בתנאי שאבוא אליו, הוא הסכי� לענות על שאלותי. צלצלתי אליו
 לחיפוש מסמכי� –כדי לעבור לשלב החדש בעבודה . 'האחי� והאחיות וכו, ומתי נולדו ההורי�

  .לנצרות או היהודי� שעברו ת באותו הזמ� אצל הנוצרי�במקו� הלידה ורישומי� בכנסיו
 הא� בבתי? אי� ואיפה נרשמו הילודי� החדשי� היהודי�, ד� עמיר היקר, )לברר(הזדרז נא    

אבל ללא , 1850$1917אני חושב שמסמכי הכנסייה נשמרו מהשני� ? הכנסת יש מסמכי� מסודרי�
  .נתוני יציאה החיפוש הוא בלתי אפשרי

 פע� שאד� כתב $אני אסע לקייב , וזה יכול להיות תו� כמה ימי�, רק יאפשרו תנאי המצב  כמו ש
  .אזי הוא חייב לדעת משהו על השאלה המעניינת אותנו, ספר

ולילה , חסכתי מאוד בכס�.  דולר100 $ פחות מ– 2011 ביולי 11$14   ההוצאות הכספיות בתקופה 
  .אחד ישנתי תחת כיפת השמי� על ספסל בכיכר

�  !   המאבק לאמת נמש
  !שתתחזק אצל� התקווה בכל ענייני�! אני מודה ל� בכנות על תשומת הלב אלי!    ד� עמיר היקר

  מאסלוב . א.א,     בכבוד עמוק



 260

אמנם על הדוד . רניאחובסקי'יהודים לקשר משפחתי לאיבן צ-    כך התברר שאכן יש גם טוענים לא
אבל עכשיו אנחנו שומעים כבר על ענף , ה עם קרסטושבסקיטרופים כבר שמענו בראיונה של ניאוניל

אזי ניקולאי הוא אחיו , רניאחובסקי החולונית וגם טענה זו נכונות'אם גם טענת משפחת צ. משפחתי שלם
, או אפילו כולן, אבל ייתכן גם שטענת אחת המשפחות. או לפחות נרשם כנוצרי, של יעקב שהתנצר

  ...כוזבת

7.9.2011  

  !ברכות! קרד� עמיר הי
מוזר מאוד שלא קיבלת את דברי הדואר ! 2011 באוגוסט 23 $ ומה14 $  תודה על המכתבי� מה

 �בראשו� מה� כתבתי את הוצאותי הכספיות בנסיעה ).  ביולי18 $ ומה5 $מה(ששלחתי אלי
זאת אומרת , כרטיסי נסיעה,  של קבלות מבתי הארחהעתקי�הונשלחו בו , )יוני$מאי(למוסקבה 

אוקסנינו וקייב , אני שולח כעת העתקי� של הניירות מהנסיעות למוסקבה. אות הבסיסיותההוצ
ההוצאה הכוללת . ,)$1 ל8ובער� , $1  ל27$28ובהתא� לגריב� הוא , שער הרובל ביחס לדולר(
, )לארכיוני� ומוזיאוני�(טלפוני� , זה בחישוב מזו�.  דולר450הנסיעות היא סביב  ששלוב

אני בוודאי רציתי קוד� וג� ). נסיעות מקומיות לגלוחוב וכדומה(נוספות והוצאות , מכתבי�
  .אתה כותב שמכתבי לא הגיעהנה  כיוו� שהמקוריי�ולא את , עכשיו לשלוח העתקי� של הקבלות

כתוב על כל ספק !  תודה ל� על אמו� כזה.   התאמצתי לחסו� בכס� כיוו� שאתה נות� בי אמו� רב
עבודה ארכיונית , לפי משאלתו של דייויד גלאנ , ג� קוד� לכ� בצעתי. שיעלה אצל� ביחס לכס�

  .ואנשי� אלו היו מרוצי�, עבור אנשי� לא עניי� במערב
כתבתי לא פע� , התכוננתי אליה זמ� רב. נכתבה נסיעתי לאוקסנינו,  ביולי18 $   במכתב שנשלח ב

אבל אחר כ� מצאתי , ל קייבבהתחלה רציתי לעבוד בארכיו� ש. וצלצלתי לא פע�, לדרג המתאי�
  . כיוו� שזה יהיה יותר הגיוני, כתכליתי יותר להתחיל מאוקסנינו

 האח ,האחות אנסטאסיה דוב', צ.ד.    בדוכני המוזיאו� נראי� צילומי� של אביו ואמו של אי
מריה ליודביגובנה ': תחת תמונת הא� כתובת. והאחות אלנה אולשנסקאיה, אלכסנדר

. פולניהבתשובה שמעתי שהיא .  שאלתי את עמית המחקר על לאומיותה.'רניאחובסקאיה'צ
.  באיזה שהוא מקו�כתוב אבל על זה ,לא זוכרי� בדיוק: תשובה? מאיפה זה ידוע: הצגתי שאלה

איפה ומתי יצאו לעול� ההורי� לא יודעי� .  אוקראיני–התשובה ? מה לאומיות האב: שאלתי
;  בכפר אוקסנינו1906 ביוני 26 $רניאחובסקי נולד ב'צ' בי איב� דנילו: בדוכ� כתוב.  במוזיאו�

 שנבנה במקו� הבית החדשיש צילו� של . בהמש� נאמר ששנות ילדותו ונערותו עברו בכפר ורבובו
משוכנעי� אחד $ פהזאת אומרת ש. בית הספר בו למד באוקסנינוצילו� של ', צ.ד.היש� בו נולד אי

  . באוקסנינו29.6.1906 $שהוא נולד ב
חי בבאגווה איש בש� : "... נאמר, בפרט,  ש�– רניאחובסקי'מתולדות משפחת צ:    בדוכ� כתוב

רניאחובסקי 'היו לניקולאי צ[...] , עבד כעובד חקלאי בחווה, הייתה לו משפחה, חי. ניקולאי
 טרופי� היה, היו עובדי� חקלאיי�, כמו האב, שני הראשוני�. איב� וטרופי�, דנילו: שלושה בני�

 –התרגו� מאוקראינית " (272בהשאירו שישה ילדי�, דנילה... כצעיר עזב את החיי�, איב� מת. נפח
שמת , אבל אי� להוציא מאפשרות שהיה ילד שביעי. שישה ילדי�מדובר ב, כמו שנראה מכ�). שלי

  .לפני מות האבהרבה בגיל צעיר 
רניאחובסקי 'אבי ודנילה צ: "וק'צשל אניסיה אנדרייבנה סב) בדוכ�(   ער� מסוי� יש לזיכרונותיה 

, ולכ� כולנו היינו כמו משפחה, עברו ביחד ע� משפחותיה� לאוקסנינו) 'אביו של איב� דנילובי (
 –התרגו� מאוקראינית " (היה הסנדק שלי' כאשר דניל ניקולייבי , ועוד יותר קרובי� נעשינו

  .קסנינו עברו משפחות אלו לאומאיפה ומתי: כא� היה חשוב לדעת). שלי
ברור שהוא , כמו שזה עומד.  במוזיאו� כפר די גדול זהבנושא שלנו  זהו זה מה שיש מידע בסיסי 

  . אינו נות� תשובה לשאלות החשובות המעניינות אותנו
 זוהי בדיוק סיטואציה. אל הצייד ג� החיה רצה: יש אמרה רוסית. פיל. טוב שיצרת קשר ע� א   

 על ההכרח דיפלומאטיאזי אמור לו באופ� ,  ספרו בשפה האנגליתא� פיל רוצה להוציא את. דומה
 כיוו� שהדבר, שאתה לא יכול לערוב לפרסו� הספר, אפורבהשלמת הספר כיוו� שהחומר עדיי� 

. בירכתי את א, אגב, אני. של מחקרו" היהלו�" ללטש ג� הלאה את תייע אבל רק , מסוב� מאוד
מה הכי חשוב ל� : "ושאלתי, התפקיד הר� וכדומהפיל בפגישה על התואר פודפולקובניק  ו

אלא התהלי� האינסופי של המחקר , הכי חשוב זה לא התפקיד והתואר: "הוא השיב". ?בחיי�
הבה נית� לו ).  אמרה רוסית" (הצבע השליט ביד", הפע�! זהו זה מה שנחו  לנו עכשיו. ההיסטורי

לשלוח : מעמדו הגבוה בשירות בפיל צרי� להשתמש. א. את האפשרות להשלי� את עבודתו
תעביר . יצטר� להשיב ל�, א� הוא לא יכול להשיב לי. כקשות רשמיות לארכיוני� של אוקראינה

�זמ� הולדתו והולדת , .'צ.ד.החל במקו� לידת� של הורי אי, אליו את כל השאלות המעניינות אות
  . חד נסיבות מות ההורי�אבל במיו. ורבות אחרות) אי� מת אלכסנדר (גורל�, אחיו ואחיותיו

                                                
 ? על דנילה- היכן מדובר על איבן והיכן  –טקסט לא ברור  272
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אפשר להציב , בבקשה, אז,    כאשר יתברר המצב לגבי רצונו של פיל לפרס� את הספר באנגלית
אליו תפנה באמצעותו ,  מבלי לאבד זמ�, לש� כ�. 'צ.ד.את השאלה על שורשיו היהודיי� של אי

, זה יהיה. יהודי. 'צ.ד. על כ� שבמערב נחשב אי�ע� מסמ) באמצעות פיל. ('צ.ד.ולב� ולבת של אי
כא� צרי� . מכל השלושה להגיב על המסמ�תבקש . לא בגבה אלא בעי�, כמו שאומרי� ברוסית

ולא רק גנרל  , כא� יצטרכו ה�. 'צ.ד.כיוו� שלא ידוע הא� חיי� הב� והבת של אי, באמת למהר273
  ! דעת� של כל השלושה חשובה. יהודי. 'צ.ד.הא� היה אי: להשיב על השאלה, רבקוב'שצ
אבל אלו ה� , מושלמי� ושגיאות עקרוניות ומשניות אחרות$ בספר ראיתי ג� שורה של דברי� לא  

 מחשובי 20מוזר לגמרי שמועצה מלומדת של . ממחוזות שאינ� מתייחסי� לבעיות שאנו מפענחי�
 לא הצביעו לפיל על החסרי� ואישרו את, דוקטורי� למדעי�, הפרופסורי� האוקראיני�

  .הדיסרטאציה
   עבור פיל כבוד   זה עניי� של 

ואני מסופק א� , קראתי רק את שריפוב. .)ד.על אי(  שאלת א� קראתי ספרי� אחרי� עליו 
�כיוו� שהעניי� , מחברי ספרי� אלו כמעט ולא עבדו בארכיוני�. בספרי� האחרי� יש מידע בעל ער

�ראיו� ע� אלמנתו של  שהוא עבד ע� הלא יכול להיות ספק: מה שנוגע לשריפוב. מאוד מסוב
 מעניי� שע� תיק הראיו�. לפרס� את המסמ� בשלמותו) לא נתנו לו(אבל לא החליט , .'צ.ד.אי

ודאי שהאלמנה נתנה את הצילו� לארכיו� . נשמר בארכיו� צילו� שבו השתמש שריפוב בספר
 לדיו� תשאל באותה הזדמנות את פיל מה גורלו של שריפוב והא� הוא יכול לענות. אחרי הראיו�

 לא נתנו לו היה מספר אי�שהיה מעניי� אותנו מאוד א� הוא , היה אפשר לומר, א� הוא חי? שלנו
הא� : בעזרת פיל תלמד כתובות אלקטרוניות של מחברי ספרי� אחרי�. לומר את האמת בספר

ל� יש דואר . בשיתו� פעולה אולי נתחזק  כדי להגיע לאמת, זה היה בריא שג� אות� נשת� בדיו�
  . אלקטרוני וזה יקל על העניי�
היה צרי� , פע� שכתב על כ�. תפנה בהתחלה לפיל) הספד, אמריקה(  בשאלת העיתוני� הזרי� 

כיוו� שלא סולידי ולא רציני למחבר של דיסרטאציה כזו לא לחקור אישית , לקרוא חומרי� כאלה
יכול להיות , אמת, הוא ישיב, אזי פנה לדייויד גלאנ , א� פיל אינו יודע את תוכנ�. את ההספדי�

פברואר  $מבצע ינואר(כי הוא עסוק מאוד בלימוד השלב הסופי של קרב סטלינגראד , שלא מיד
   .אבל יש לו לא ילד אחד בלבד, לכתיבת הספר הבא) 1943

. רניאחובסקי'צ. א. תוצאות די מביכות עבורי בעניינו של י) בפודולסק(  קיבלתי בארכיו� מוסקבה 
 שבלעדיה� עובדי, הרבה נעלמי�ע� .  כלפי� שאינני יכול להתקד� בפתרו� הבעיהלא נוח לי
תארי� ומקו� , ש� אב, בלי ש� (לפי הוראות השירות אינ� חייבי� לחפש את המסמכי�הארכיו� 

לחוקרי� אחרי� ע� . רק הסמכות שלי ביניה� מאפשרת להתקד� לפתרו� הבעיה, )הלידה
  .לת החוצהמשאלות דומות פשוט מראי� את הד

.  המש� הפעילויותואז נחליט על', צ.ד. של איהב� והבת, פיל למה שישיבו לשאלותינו נחכה   הבה 
, אבל אני לא אפסיק את עבודת החיפוש. לפעול בדיוק כ�, לדעתי, צרי�, במצב אותו אני מתכנ�

  .בתקווה לתוצאות חדשות בעבודה במוסקבה
טוב יותר להחזיק מידע כזה .  של פיל אלי� ושל� לפילהמידע על מכתבו   תודה על כ� ששלחת את 

  .טוב יותר להבנתי של מצב העניי�, להשגת המטרה
  . המכתבי�שלושת   זהו התוכ� הבסיסי של 

  !ואמונה בהצלחת העניי�! אני רוצה מאוד לאחל ל� בריאות טובה!    ד� עמיר היקר
  מאסלוב. א, בכנות

21.9.2011  

. רניאחובסקי'צ. ד.� על ששלחת לי שוב את הראיו� ע� אלמנתו של איתודה רבה ל. ר פיל היקר"ד
  ):כמה מה� כבר שאלתי במסרי הקודמי�(ויש לי כמה שאלות , עכשיו יש בידי בראיו� השל�

הא� מספור העמודי� אומר שאלו ה� עמודי� ? מתח ואיפה? פע�$הא� ראיו� זה התפרס� אי. 1
  ?הא� זה ספר�?  בספר כלשהו161$166

. ד.אחרי שהוריו של אי, ל�י אנסטאסיה גריגורייבנה.: ד.אני מבולבל למדי ע� אחיותיו של אי. 2
לה היא קוראת , והצעירה יותר, 18התחתנה בגיל ) ששמה אינו מפורש(אחותו הבכירה , מת�

, מאיד�. התחתנה א� היא ולקחה לטיפולה את התינוק אלכסנדר, 16 $עדיי� לא בת, מיסיה
הא� . הוא שונה לחלוטי�) הנראה רחוק מאוד מביוגראפיה מדעית( שריפוב הסיפור בספרו של

', חברו של איב� דנילובי ? אניסיה$  מיסיה–והצעירה יותר , האחות הבכירה ללא ש� הייתה ילנה
שהיא כנראה אותה אחות בכירה מריה שמזכיר , כתב על אחות בש� מרוסיה;, ליאונטי בלאקיטני

אניסיה , לפי פרסו� הארכיוני� המרכזי�. אחרי� אינ� תואמי�אבל רוב הפרטי� ה. שריפוב
זה . אבל בכמה פרסומי� מצאתי הפנייה לאנסטאסיה דנילובנה דוב, דוב' נישאה לאנטו� סטפנובי 

' כיוו� שאנסטאסיה דנילובנה הייתה אחותו הצעירה ביותר של איב� דנילובי , מוזר כפליי�

                                                
 . 2010 -נפטר ב, לכפי שצויין לעי, קארפוב. 1919שריפוב הוא יליד  273
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הא� ניסית לעקוב '? ל אחיותיו של איב� דנילובי מה ידוע ל� ע. שנישאה לאיב� צשקובסקי
  ?אחריה� חייה� המאוחרי� יותר ולהתקשר ע� משפחותיה�

2 . �בגלל הבלבול לגבי (? "גורלו של המפקד שהניע את המלחמה"איפה ומתי התפרס� מאמר
 או 1906אשר לשאל� ). 2007 $  או ב2006 $ אינני יכול אפילו לומר א� זה היה ב, תארי� הלידה

 מקובלת על כול� כשנת הלידה 2006 הייתה 2005עד , עד כמה שאני יודע. זה די מוזר, 1907
 משבעת המסמכי� ששוחררו לפרסו� על ידי הארכיו� 1.  במסמ� מס1907 נזכרה 2005 $ב. הנכונה
, אבל הייתה ש� ג� הערה שתארי� לידה זה הוא שגוי, בציטטה מספר הלידות של קייב, המרכזי

רניאחובסק ' בצ2005 $שנכתבה ב" ביוגראפיה הקצרה"ב, למרות זאת. 1906ונה היא ושהשנה הנכ
רניאחובסקי 'מאז הופיע הסיפור בדבר צ.  כנראה שהמשפחה עמדה על גרסה זו– 1907אימצו את 

 1921 $פע� נאמר שהוא עשה זאת ב: ע� סיפורי� שוני� סביבו, המשקר לגבי גילו בכמה מקומות
סיפור אחר הוא שהוא עשה זאת כדי להתקבל , תחנת ופניארקהכדי להתקבל לעבודה ב

הוא שהוא עשה זאת כדי ) אותו אתה מצטט מאולג(והסיפור השלישי , 1922 $לקומסומול ב
ורבובו : א� אחד מה� אינו משכנע אותי. 1924 $להתקבל לבית הספר של חיל הרגלי� באודסה ב

ורשומות , קומסומול ש� וג� בוופניארקההוא כפר קט� וגילו האמיתי היה ידוע היטב לתא ה
ג� אחותו , מלבד איב� עצמו, יתר על כ�. הקומסומול שלו היו צריכות לגלות את גילו האמיתי

הצלחתי , בנוס�.  כשנת לידתו של איב�1906 $ נוקבת ב) כמצוטט בספרו של סוחארב(אניסיה 
והוא טוע� , ונטי בלאקיטניליא, את סיפורו של חברו של איב�, רניאחובסק'מצ, לקבל זה עתה

  .1906שה� שניה� ילידי 
3 . �הזכרת מסמכי� אודות שנותיו המוקדמות של )  באוגוסט17(במסר האלקטרוני הראשו� של
? הא� תוכל להיות יותר מפורש לגבי מסמכי� אלו. שמצאת כשעבדת בארכיוני�, רניאחובסקי'צ

רניאחובסקי ובתולדותיו 'צהא� יש עוד עמודי� בספר� העוסקי� ברקע המשפחתי של 
  ?המוקדמות

זה נראה , א� אכ� ה� מתו באותו היו�. רניאחובסקי נרצחו'הזכרת גרסה המשערת שהורי צ. 4
, כולל איב� ואחיותיו, אבל אז עלינו לשאול מדוע יספר כל אחד. סביר יותר מאשר סיפור הטיפוס

באותה סיבה שבגלל ה� , ות�א� האדומי� הרגו א, אפשר היה להסביר זאת? את הסיפור הכוזב
אבל במקרה זב יהיה קשה להסביר . ניסו להעלי� את עמדתו של דנילו כמנהל המשק של נובינסקי

משפחתו של איב� ,  אחרי הכול–את הקריירה של איב� במפלגה הקומוניסטית ובצבא האדו� 
ות הלבנות הרגו סביר יותר שהכנופי, כ� שא� נהרגו. הייתה ידועה היטב בוורבובו ובוופניארקה

זה היה יכול להסביר את המקור לסיפורו של שריפוב על אנשי פטליורה שכמעט הרגו את (אות� 
, אבל במקרה זה). ?הא� זה פרי דמיונו?  הא� יש ל� מושג כלשהו מאיפה הוא לקח אותו–דנילו 

  ?ומדוע לא סיפרו על כ� איב� והאחרי�, מדוע עשו זאת
אני מאמי� שהסיפור . תשובותי� ותגובותי� לשאלותי ולהרהורי   אני להוט מאוד לשמוע את 

ספרו של . רניאחובסקי ראוי שייוודע ג� במערב'האמיתי המלא של חייו ומעשיו של אד� גדול כצ
  .שריפוב אינו עונה על מטרה זו

  ד� עמיר, של� בכנות

21.9.2011  

 טיפול באמא שלה ובנכדי�עדינה עסוקה מאוד ב. ל בסדרואצלנו הכ. לאירה וכל המשפחה שלו� 
. רניאחובסקי'צ 'מלאי� שלי ובמחקר על איב� דנילובי אני ממשי� להתעסק במכללת הג. והילדי�

ג� משפחה לא  יש כנראה. כי ההיסטוריה המשפחתית שלו מוסתרת מאוד, זו עבודה קשה מאוד
 שבא מבאגווה 'ניקולאייבי   ה� אמרו שהאבא שלו הוא דנילו$יהודית שטענה שהוא שיי� אליה 

חשוב מאוד לשאול . איב� וטרופי� - והיו לו שני אחי�) יחה'לא רחוק מבלאיה צרקוב ומליחצ(
יודעי� משהו על הקשר  ,הסבא של אדיק, א� במשפחות של הילדי� האחרי� של איסק

מה היה : עוד שאלה ?הא� את� יכולי� לנסות להגיע אליה� ולשאול אות�. המשפחתי לגנרל
  . שלו� חמה ג� מעדינה דרישת. שתהיה לכ� שנה מצוינת? אנה ואיפה היא עבדה'המקצוע של ז

  רד� עמי                                                                                                                                             

29.9.2011  

חזרנו  אנחנו רק !!!!אושר ועושר, הרבה בריאות. ובה ומוצלחתלד� עדינה ולכל המשפחה שנה ט
קטנה   גורה$ יש בת משפחה חדשה. עכשיו לכול� חופש ,ל בסדרואצלנו הכ .היה נחמד ,מאילת

אינפורמציה  לגבי .הבאז כולנו עסוקי� בטיפול , הולדת שלההשנתנו לבת שלנו אביטל ליו� ,
חלתה  יושכטניה עשרק  , היא בקשר ע� טניהרק=  אני אדבר ע� חמותי $מארצות הברית 

 היא סיימה קורסי� לשחקני� ,תה עובדת בספריהינה היא'ז .במחלה קשה והיא מדברת איתה
 אדיק זוכר טוב .יתה מאוד מוכשרתיה ,יתה שרה מצוי�יה ,ותגוג� השתתפה הרבה בכל מיני הצ

 .הרבה הוא היה קט� ולא זוכר .איפה שה� גרו ,ייה צרקובאעיר בלה שלו איסק סיפר לו על אשסב
  אירה וכל המשפחה                                                                     !!!שנה טובה לכ� מכל הלב מכולנו
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נטתה הכף לטובת ההנחה שעלינו לחפש את , רניאחובסקי ומשפחתן'     בעקבות המידע על איסק צ
  :הסתכלות מחודשת זו הציעה את ההשערה הבאה. ובהמשפחה במיוחד באזור בלאיה צרק

 1906 -הרשום ב) איצקו( הוא יצחק 1895 - רניאחובסקי שהיה בבלאיה צרקוב ב'   סוחר הבגדים צ
שאחיו נוח , שאולי הוא אותו יענקל בנציונוב הרשום בבורודיאנקה, )יענקל(ב או אביו יעקב 'ישצ'ברז

ואחד מהם הוא אולי סבה של חווה בת אברהם , ם ברדומישלרשומי) מושקו-ארון(משה - ואהרן) נייאח(
  .סבתו של דויד שיין, )1880ילידת (סמולר 

הרשום בקאנב עם שלושת , 1849יליד , )סרול-מוישה(ישראל - אביו של משה, אחיו של יצחק הוא דויד
, )סרוליה (הנכד ישראל). 1865 - סרול (וישראל , )1862 - גבריל (גבריאל ) 1867 -ברקו (בניו ברוך 

הוא ) או של אח נוסף שלו ושל יצחק(ייתכן שבן נוסף של אותו דויד . רשום בבלאיה צרקוב, בנו של ברוך
ומופיעים ברשימת צעירי ציון והחלוץ אחרי מהפכת ) אבי נחום, 1899יליד (שילדיו שרה ומנדל , אברהם
אביו של יצחק , ק הם יעקבייתכן אפילו שאותו אברהם הוא גם אביה של חווה בניו של יצח. 1917

זמן , כנראה, שני בני הדודים נקראו על שם סבם שמת). איבן(אביו של יצחק , )?דויד(ודניאל , )איסק(
אלא אם גם יעקב היה , זה עדיין לא מתיישב עם סיפורה של סבתי. 1905 אולי בפרעות –לא רב לפני כן 

  .קצין
  

  רניאחובסקי'ים לגנרל צ תרשים מתומצת של קשרי משפחה משוער-הצעה ד 

  
 ובראשית המאה 19 -   חיפשתי מידע על קהילת בלאייה צרקוב וקורותיה במחצית השנייה של המאה ה

  :וזה מה שמצאתי באנציקלופדיה יודאיקה, העשרים

שווארצע "ולכ� בפולקלור האידי , )?(בעברית " כנסיה לבנה"או " שדה לב� ("בלאיה צרקוב   
  . מרכז אזור חקלאי פורה, אוקראינה, ה במחוז קייבעיר עתיק, ")ט7מֶאה

 בתי� בבעלות 100 נרשמו בה 1646 $ב; 16 $      קהילה יהודית נוצרה ש� לקראת סו� המאה ה
וסבלה שוב , 1648 $ הקהילה נחרבה בזמ� מרד חמלניצקי ב. 800יהודית מתו� ס� כולל של 

 1765 $וב, שוב יהודי� להתיישב ש�החלו , בהמש�. 1703 $בתחילת התקוממות ההאידמאקי� ב
אחרי שבלאיה צרקוב הותקפה על ידי . בחירות בעיר וסביבתה$ יהודי� משלמי מס1,876נמנו 

.  תושבי� יהודי�223נשארו בה רק , )1768(כנופיות האספסו� בהנהגת הגנרל הקוזאקי גונטה 

יעקב

רניאחובסקי'דויד צ 

ישראל  -משה
1849   

גנרל איבן  
דנילוביץ  ) יצחק(

רניאחובסקי  'צ
1906

)איסק(יצחק 
1907

ולדימיר  
1941

אדוארד  
רניאחובסקי'צ

אלה  
רניאחובסקי'צ

שרה זבודניק  
1887

רבקה עמיר  
1909

דן עמיר
1933

  -מרים כגן 
רניאחובסקי'צ

אברהם   

חוה סמולר 
1880

דוריס   
שיין-שפירו

1904

דויד שיין  
1934

רייזל זסלובסקי  
1887

בנימין זסלוב 
1907

משה  -זליג 
1931 

)איצקו(יצחק  

מנחם 
1899

נחום  
רניחובסקי'צ

)  ?דויד(דניאל  

קלין זסלוב'ז 

יעקב בנציונוב   
רניאחובסקי'צ

אהרן משה   
בנציונוב  

רניאחובסקי'צ

נח בנציונוב  
רניאחובסקי'צ
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סחר ).  מכלל האוכלוסיה54% (1897 $ ב18,720 $ו, 1847 $  ב6.665, 1787 $  ב1,077 $ הקהילה גדלה ל
  . 19 $ התבואה ותעשיית הסוכר תרמו לגידולה של העיר במש� המאה ה

 מפעלי   תעשייה קלה שהעסיקו 25 $ בתי מלאכה ו250 החזיקו יהודי� בבעלות� 1904    בשנת 
1919$במש� מלחמת האזרחי� של . 1905 $ היהודי� ש� סבלו מהפוגרומי� ב.  עובדי� יהודי�300
וחיילי , כנופיות איכרי�,  יהודי� בבלאיה צרקוב על ידי החילות האוקראיני�850 $נרצחו כ, 20

  . הצבא הלב�
הגיעו לקיצ� ע� , 1926 $ב) 36.4% (15,624שמנתה ,       החיי� הדתיי� והתרבותיי� של הקהילה

 בעלי מלאכה 240התארגנו , 1929 $תחת שלטו� הסובייטי� ב. הקמת הממשלה הסובייטית
 847 $  למזקקת הסוכר המקומית ו2,655נשלחו , מאלו.  היו מובטלי�3,628 $קואופרטיבי� וב

אחד מה� בית ספר , בבלאיה צרקוב פעלו שני בתי ספר אידיי�. הלכו לעבוד בקולחוזי� הסמוכי�
 16 $ העיר נכבשה על ידי הגרמני� ב).  מס� האוכלוסייה20% (9,284 מנו היהודי� 1939 $ ב. מקצועי

 יהודי� מבלאיה 6,00ואחר כ� אספו , באוקטובר ה� החרימו את כל הרכוש היהודי. 1941י ביול
  . ורצחו את כול�, 334. צרקוב וסביבותיה במחנה השבויי� מס

בית הכנסת היחיד שלה נסגר .  יהודי� רשומי� כתושבי� בבלאיה צרקוב5,600 היו 1959   במפקד 
פרצה , 1965 $בתקופת החגי� ב.  תפילה פרטיי� ולאחר מזאת קיימו היהודי� טקסי1962 $ב

 הוערכה 1970 $ב. אסרה משתתפי� והחרימה אביזרי� דתיי�, המיליציה למנייני� כאלה
  . 90 $רוב� עזבו בשנות ה. 15,000 $האוכלוסייה היהודית ב
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  רניאחובסקי'מורוזוב מגלה את עקבות דנילו צ. 40

למסע בן שבוע באוקראינה לחיפוש עקבותיה , בשליחותי, ר בוריס מורוזוב" יצא ד2011    בספטמבר 
  :לשאוב עוד מידע מהמשפחה בחולון, ללא הצלחה רבה, לפני הנסיעה ניסיתי. רניאחובסקי'של משפחת צ

21.9.2011  

 עדינה עסוקה מאוד בטיפול באמא שלה ובנכדי�. ל בסדרואצלנו הכ. לאירה וכל המשפחה שלו� 
. רניאחובסקי'צ 'מלאי� שלי ובמחקר על איב� דנילובי  במכללת הגאני ממשי� להתעסק. והילדי�

ג� משפחה לא  יש כנראה. כי ההיסטוריה המשפחתית שלו מוסתרת מאוד, זו עבודה קשה מאוד
שבא מבאגווה ' ניקולאייבי   ה� אמרו שהאבא שלו הוא דנילו$יהודית שטענה שהוא שיי� אליה 

חשוב מאוד לשאול . איב� וטרופי� - היו לו שני אחי�ו) יחה'לא רחוק מבלאיה צרקוב ומליחצ(
יודעי� משהו על הקשר  ,הסבא של אדיק, א� במשפחות של הילדי� האחרי� של איסק

מה היה : עוד שאלה ?הא� את� יכולי� לנסות להגיע אליה� ולשאול אות�. המשפחתי לגנרל
  . שלו� חמה ג� מעדינה דרישת. שתהיה לכ� שנה מצוינת? אנה ואיפה היא עבדה'המקצוע של ז

  רד� עמי                                                                                                                                             

29.9.2011  

חזרנו  קאנחנו ר !!!!אושר ועושר, הרבה בריאות. לד� עדינה ולכל המשפחה שנה טובה ומוצלחת
קטנה   גורה$ יש בת משפחה חדשה. עכשיו לכול� חופש ,ל בסדרואצלנו הכ .היה נחמד ,מאילת

אינפורמציה  לגבי .הבאז כולנו עסוקי� בטיפול , הולדת שלההשנתנו לבת שלנו אביטל ליו� ,
חלתה  יושכטניה עשרק  ,רק היא בקשר ע� טניה=  אני אדבר ע� חמותי $מארצות הברית 

 היא סיימה קורסי� לשחקני� ,תה עובדת בספריהינה היא'ז . והיא מדברת איתהבמחלה קשה
 אדיק זוכר טוב .יתה מאוד מוכשרתיה ,יתה שרה מצוי�יה ,ותגוג� השתתפה הרבה בכל מיני הצ

 .הרבה הוא היה קט� ולא זוכר .איפה שה� גרו ,ייה צרקובאעיר בלה שלו איסק סיפר לו על אשסב
  אירה וכל המשפחה                                                                     !!! מכולנושנה טובה לכ� מכל הלב

    
 ובראשית המאה 19 -   חיפשתי מידע על קהילת בלאייה צרקוב וקורותיה במחצית השנייה של המאה ה

  :וזה מה שמצאתי באנציקלופדיה יודאיקה, העשרים

שווארצע "ולכ� בפולקלור האידי , )?(בעברית " כנסיה לבנה"ו א" שדה לב� ("בלאיה צרקוב   
  . מרכז אזור חקלאי פורה, אוקראינה, עיר עתיקה במחוז קייב, ")ט7מֶאה

 בתי� בבעלות 100 נרשמו בה 1646 $ב; 16 $      קהילה יהודית נוצרה ש� לקראת סו� המאה ה
וסבלה שוב , 1648 $ מלניצקי בהקהילה נחרבה בזמ� מרד ח. 800יהודית מתו� ס� כולל של 

 1765 $וב, החלו שוב יהודי� להתיישב ש�, בהמש�. 1703 $בתחילת התקוממות ההאידמאקי� ב
אחרי שבלאיה צרקוב הותקפה על ידי . בחירות בעיר וסביבתה$ יהודי� משלמי מס1,876נמנו 

. שבי� יהודי� תו223נשארו בה רק , )1768(כנופיות האספסו� בהנהגת הגנרל הקוזאקי גונטה 
סחר ).  מכלל האוכלוסיה54% (1897 $ ב18,720 $ו, 1847 $  ב6.665, 1787 $  ב1,077 $ הקהילה גדלה ל

  . 19 $ התבואה ותעשיית הסוכר תרמו לגידולה של העיר במש� המאה ה
 מפעלי   תעשייה קלה שהעסיקו 25 $ בתי מלאכה ו250 החזיקו יהודי� בבעלות� 1904    בשנת 

1919$במש� מלחמת האזרחי� של . 1905 $ היהודי� ש� סבלו מהפוגרומי� ב. יהודי� עובדי� 300
וחיילי , כנופיות איכרי�,  יהודי� בבלאיה צרקוב על ידי החילות האוקראיני�850 $נרצחו כ, 20

  . הצבא הלב�
הגיעו לקיצ� ע� , 1926 $ב) 36.4% (15,624שמנתה ,       החיי� הדתיי� והתרבותיי� של הקהילה

 בעלי מלאכה 240התארגנו , 1929 $תחת שלטו� הסובייטי� ב. קמת הממשלה הסובייטיתה
 847 $  למזקקת הסוכר המקומית ו2,655נשלחו , מאלו.  היו מובטלי�3,628 $בקואופרטיבי� ו

אחד מה� בית ספר , בבלאיה צרקוב פעלו שני בתי ספר אידיי�. הלכו לעבוד בקולחוזי� הסמוכי�
 16 $ העיר נכבשה על ידי הגרמני� ב).  מס� האוכלוסייה20% (9,284נו היהודי�  מ1939 $ ב. מקצועי
 יהודי� מבלאיה 6,00ואחר כ� אספו , באוקטובר ה� החרימו את כל הרכוש היהודי. 1941ביולי 

  . ורצחו את כול�, 334. צרקוב וסביבותיה במחנה השבויי� מס
בית הכנסת היחיד שלה נסגר . בלאיה צרקוב יהודי� רשומי� כתושבי� ב5,600 היו 1959   במפקד 

פרצה , 1965 $בתקופת החגי� ב.  ולאחר מזאת קיימו היהודי� טקסי תפילה פרטיי�1962 $ב
 הוערכה 1970 $ב. אסרה משתתפי� והחרימה אביזרי� דתיי�, המיליציה למנייני� כאלה

  . 90 $רוב� עזבו בשנות ה. 15,000 $האוכלוסייה היהודית ב
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  :וזה הדיווח הראשון שקיבלתי ממנו עם שובו, יים שב מורוזוב מאוקראינה    בינת

27.9.2011  

  . ד� היקר
  .  ראשית ברצוני לשלוח ל� את ברכותי החמות ביותר ולאחל ל� שנה טובה ומתוקה

  :עבדתי באמת קשה וזהו דיווח קצר על מה שעשיתי. ברצוני לדווח ל� על חזרתי בבטחה, שנית

ש� , הראשו� היה הארכיו� האזורי של קייב) א: התחלתי בארכיוני� של קייב, כפי שהסכמנו) 1
 אי� –היא שלילית , אוקסנינו וורבובו, אחרי חיפוש ספרי מרש� התושבי� של באגווה, התשובה

, הבעיה ע� ספרי מרש� התושבי� היא שעליה� להישמר בארכיו� המרכז האזורי. לה� את זה
יני� והתקופה שלאחריה� השתנה המבנה המנהלי פעמי� רבות אבל במש� השני� בה� אנו מעוני

  .274ויניצה וחמלניצקי, רקאסי'צ, הייתה בשני� אלו תחת מחוז קייב, למשל, ואוקסנינו
מפקד ההצלחתי למצוא ש� את תוצאות , למרות שלא מצאתי את ספרי מרש� התושבי�,   אבל

אבל מצאתי את רשימת , ה מאודזו הייתה עבודה קש.  עבור באגווה1897 $הרוסי הראשו� מ
בה  צילמתי אותה והוא מתואר –.) 'צ.ד.סבו של אי(רניאחובסקי ' של משפחת צמפקדה

. וק ואת משפחתו של פא� נובינסקי'ג� את משפחת סבצמצאתי ש� . פרבוסלאבי$כאורתודוכסי
  ...אבל, אינני בטוח שזה אותו אחד

מסמכי� וג� את ספר מרש� התושבי� היהודי בארכיו� ההיסטורי של קייב בדקתי עבור אות� ) ב
עבור אמו של (בדקתי ג� את הקתולי� .  שו� דבר קרוב–לאות� שטחי� ותקופה ) הרבני, למעשה(

  ). ג� כא� שו� דבר–. 'צ.ד.אי
ש� היו אמורי� להימצא ספרי מרש� התושבי� לגבי אוקסנינו , השלב השני היה בוויניצה) 2
ביקרתי בארכיו� האזורי שלה ולא מצאתי ש� שמ  של . וורבובו) 1907$1911 –לשני� החסרות (

ה� החלו לספר לי שהיו מסמכי� שלפני שני� רבות עברו מהארכיו� שלה� לארכיו� של אזור . דבר
  .כיוו� שזה היה אז באזור חמלניצקי) ביחס לוורבובו(חמלניצקי 

  ).הדר� בחזרהואותה , מ ללא תוצאה" ק350סת� עשיתי (לכ� נסעתי לחמלניצקי ) 3
למעשה לא תכננתי למצוא ש� שו� דבר כיוו� . רקאסי'התאכזבתי במידת מה ונסעתי לצ) 4

בכל . ולא מצאו מאומה. 'צ.ד.שדיברתי אית� טלפונית וה� סיפרו לי שה� חיפשו את מסמכי אי
תעודת לידה ) א: למרות שלא ציפיתי למצוא כלו� הצלחתי למצוא, !!!ס:א7זאת נסעתי לש� ו

תעודת )  ג–ולבסו� . תעודת פטירה של אחותו של דנילה) ב.  הבת הבכירה של דנילה ומריהשל
  .פרבוסלאבי�$ובתיאור נאמר ששניה� אורתודוכסי�, נישואי� של דנילה ומריה

ראיתי את המוזיאו� ומצאתי את . ומש� נסעתי לאוקסנינה) אי� ש� ארכיו�(ביקרתי ג� באומ� ) 5
בנבה על בסיס מסמכיו של פיל , כמו שהוא עכשיו, המוזיאו�. רחי�מה שכתב מאסלוב בספר האו

הוא נת� לה� סריקות טובות של מסמכי מוזיאו� הצבא האדו� וכמה צילומי� שקיבל ממשפחתו (
 הייתה מאוד – אוקסאנה –הגברת היחידה שעוסקת במוזיאו� ועובדת בבית הספר .). 'צ.ד.של אי

בכפר לא . נה יודעת שו� דבר יותר ממה שכתוב או ידוע כבראבל לרוע המזל היא אינ, נוטה לעזור
, צילמתי את הדוכני�. נשארו קרובי� של דנילה והיא לא הייתה מסוגלת לספר שו� דבר חדש

  .זה היה ללא תוצאות, באופ� כללי, אבל
מצאתי ש� את . ש� ממש הוכיתי בהל�). נסעתי מאומ� דר� ופניארקה(ביקרתי ג� בוורבובו ) 6

  .שהלכה עמי לבית הקברות) שאיננו כולל כלו�(הספר המקומי $ת הקודמת של מוזיאו� ביתהמנהל
אבל לקח כשעה להגיע לש� כיוו� שהוא , .'צ.ד.היא ידעה איפה היה מקו� קבורת� של הורי אי
: אבל כא� התוצאות עלובות. צילמתי ג� אותו. היה מכוסה בצמחייה ולא היה נית� לראות אותו

ללא שמות או כל דבר , יש צלב אורתודוכסי אחד בנוי על הקבר, א אורתודוכסיבית הקברות הו
א� אחד אינו , .'צ.ד.בכפר לא אכפת זכרו של אי. 50$60 $וצלב זה נראה כאילו נוצר בשנות ה, אחר

הלכתי לבית הספר . וא� אחד אינו זוכר את טרופי�, קרובי� כלש�. 'צ.ד.זוכר א� היו לאי
. אבל הוא היה כבר סגור ולא היה בסביבה א� אחד שיוכל לעזור לי, .'צ.ד.יבוופניארקה בו למד א

הספר בוופניארקה אי� שו� $מתיאורו של המנהל הקוד� הבנתי שג� במוזיאו� בית, על כל פני�
אבל א� אחד אינו יודע את זה בביטחו� , מתו מטיפוס. 'צ.ד.ה� חושבי� שהורי אי. מסמכי� ממש

 איש מתו 120 $שכ) לפי ספרי מרש� התושבי�( בבאגווה מצאתי ,אגב. ולא נותרו מסמכי�
אשר לביקורו של . כ� שכנראה הייתה מגפה באזור,  חודשי�3$4מטיפוס בתקופה הקצרה של 

למרות שהוא היה פעיל מאוד , פטליורה לא יכולתי למצוא מסמכי� המוכיחי� התקפה מסוימת
  .ש�
יש לי כבר את כל מספרי הטלפו� ( שעות 4 $ במש� כפיל ודיברתי איתו. מ.לבסו� ביקרתי את א) 7

עיתונאי וזו הסיבה מדוע , למעשה, הוא שלח ל� את הספר שיש ל�  כבר וממנו מצאתי שהוא). שלו
הוא אפילו לא שמע על המסמכי� שמצאתי ולא הראיתי אות� . לא היה א� פע� פעיל בארכיוני�

בארכיו� של , עבד במוזיאו� הצבא האדו�הוא . למרות שהזכרתי שמצאתי עקבות מסוימי�, לו

                                                
 .חמלניצקי הוא שמה הנוכחי של ּפרוסקּורוב 274
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והוא מצהיר שאי� מסמ� כזה , .'צ.ד.אבל מעול� לא ראה את תעודת הלידה של אי, פודולסק
  .במוזיאו�

 הנסיעות –כיוו� שפשוט לא היה לי זמ� לכ� , לא הצלחתי להשיג עבור� את הספרי� שהזכרת) 8
מדי וכדי שיהיה לי זמ� לעבוד הייתי נוחי� למדי לקחו זמ� ארו� $באוטובוסי� הקטני� והלא
  .22:00 בבוקר וחזרתי אחרי 6:00 $ צרי� להתחיל כה מוקד� כ

�הוא , כשבני יהיה בבית במש� החגי�. א� אלו ה� התוצאות,    אינני בטוח שהשבעתי את רצונ
אני חושב . אחר כ� אשלח אות� אלי�. יעזור לי להוריד את התמונות מהמצלמה וליצור מה� קוב 

  .יהיה טוב לשבת מתי שהוא בשבוע הבא ואנסה לענות על שאלותי�ש
בוריס, כל טוב  

  בוריס היקר
�, נצטר� לבחו� בקפדנות את החומר שהבאת. אני מערי� מאוד את עבודת� הכה קשה! ברו� שוב

, עדיי�. אבל נראה שהעדות להשתייכותו הפרבוסלאבית של דנילה מתחילה להכריע במשקלה
למרות שהסיכויי� אינ� (ש� ותוצאות עבודת� עשויות להיות לעזר בפתרונו הסוד עדיי� נמצא 
חג שמח ושנה בריאה , בינתיי�, ומאחל ל�, אני מקווה שניפגש בשבוע הבא...). נראי� גבוהי� מדי

                                      ד�.                                                                                          ומאושרת מאוד
  

צילומי התעודות : ומסר לי את היבול, אחרי החג נפגשתי עם בוריס שדיווח לי על נסיעתו,    ואכן
 בכפרים והעיירות 19 -כדי לקבל מושג על האוכלוסייה במחצית השנייה של המאה ה. הנזכרות לעיל

: 1864משנת ', ּפוחיֶלביץ' קלאסי של ַלבֶרנטי איבנוביץציטט בוריס נתונים מספרו ה, שבהם אנו עוסקים
 30 -אורתודוכסים ו- נוצרים1,686 –לפיו נמצאו אז באוקסנינו . 275דיווח על מקומות היישוב בפלך קייב

', לפי פוחילביץ.  יהודים בלבד18 -אורתודוכסים ו- תושבים נוצרים566 -ובבאגווה , יהודים וקתולים
  .הגדולה יותר, ותושביו נזקקים לכנסייה שבֶטֶטריבקה השכנה,  פעילהכנסייהבכפר הקטן באגווה אין 

, הצעתי לבוריס כמשימה ראשונה את ספרי מרשם האוכלוסין בקייב שבאחד מהם אמור,     לפני נסיעתו
אך לא פורסם מעולם ככתבו וגם ,  אותו רישום שצוטט רבות–' להימצא רישום לידתו של איבן דנילוביץ

מאידך הוא הצליח . משימה זו לא עלתה בהצלחה, כפי שדיווח בוריס..  כתובתו הארכיוניתלא ניתנה
רניאחובסקים בבאגווה במפקד האוכלוסין הכולל הראשון של האימפריה 'למצוא תיעוד מעניין לגבי הצ

כמו כן מצא שם את ). 55, 54, 53מסמכים ,  11) רשימה"(אופיס", 384"  פונד ("1897בשנת , הרוסית
, )1880יליד : כלומר (17בן , אותודוכסי-נוצרי, וק'ביניהם גם את אנדריי סבצ, וק 'בני משפחת סבצ

  .וק שדבריה מצוטטים במוזיאון אוקסנינו'שעשוי בהחלט להיות אביה של אותה אניסיה אנדרייבנה סבצ
, ודוטייבמשפחתו של קיריל פיא: רניאחובסקי'  במפקד תושבי באגווה נמצאים שלוש משפחות בשם צ

  .היינו מעוניינים, כמובן, שבה, 276ומשפחתו של ניקולאי לוקיאנוב, משפחתו של פיודור גברילוב
תעודת הרישום של משפחתו , אם כך,     התעודה הראשונה שהביא בוריס מהארכיון האזורי של קייב היא

 לומדים כי ניקולאי אנו, בכתב יד, מהפרטים שהוכנסו בה לטופס הסטנדרטי. רניאחובסקי'של ניקולאי צ
, )277ה'שבנפת סטאבישֶצ(יליד הכפר אנטונובקה , )1847יליד  (50רניאחובסקי הוא בן 'לוקיאנוב צ

ילדיהם .   מבאגווה46בת , נשוי לאנה גורדייבה,  של חלקת אדמתו המתגורר בבקתת עץ עם גג קשבעליה
אולגה , 14 בן –איבן ניקולייב , 19  בת–מריה ניקולאייבה  ,)1874יליד  (23 בן -דנילו ניקולאייב : הם

, כולם  נולדו בבאגווה,  בת שנה–ויקתרינה ניקולאייבה , 5 בן –טרופים ניקולאייב , 8 בת –ניקולאייבה 
אבי ). אוקראינית דאז(ושפתם מאלורוסית , כל בני המשפחה פרבוסלאבים. אינם נשואים וחסרי רכוש

האב איכר .  לא למדו ואינם יודעים קרוא וכתוב–ם האחרי,  למד בבית–המשפחה יודע קרוא וכתוב 
  .צבאי-דנילו היה פעמיים בשירות קדם. הבנים עובדים אצל האב. עצמאי וגם שכיר

,   ציון דתה של המשפחה כפרבוסלאבית-ועוד יותר מכך , השמות הפרטיים הלא יהודיים תומכים, מחד    
 מקום הולדתו של איסק –יחה ' לכפר ליחצהכפר אנטונובקה קרוב ביותר, מאידך. בנרטיב הרשמי

  . מה שתומך בנרטיב של המשפחה בחולון, רניאחובסקי'צ

                                                
275 , Сказания о населенных местностях Киевской губернии: Лаврентий Иванович ,Похилевич  
ואצל הנשים הייתה , של היום'  יץ-הסיומת הישנה בתקופה ההיא לשם האב אצל הגברים הייתה ללא ה,   כאמור לעיל 276

  )..  בנה–ולא ( נה –הסיומת 
277 с Антонівка, Київська область, Ставищенський район , 49023קואורדינאטות'N  30016'E.  
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  רניאחובסקי'העמוד הראשון של טופס המפקד עבור משפחתו של ניקולאי לוקיאנוב צ
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  רניאחובסקי' של טופס המפקד עבור משפחתו של ניקולאי לוקיאנוב צ2-3' עמ

  
 אדם ששם  משפחתו מעורר -  מצא בוריס עוד דמות מעניינת 1897   במפקד תושבי באגווה משנת

שלמרות היותו בעל תואר אצולה העובר , זהו ֶסֶוורין ולדימירוב נובינסקי. אסוציאציות לסיפורנו
. אף הוא מתואר כבעל אדמה המתגורר בבקתת עץ שגגה מכוסה קש, ")פוטומסקי דבורין ("278בירושה
שלמד בגימנסיה בבלאייה צרקוב ויודע קרוא וכתוב פולנית , קתולי, נשוילא , יליד באגווה, 36הוא בן 

 קתולי דובר פולנית - נובסקי ' בנדיקט אלכסנדרוב קוצ16 - בני משק ביתו הם המשרת בן ה. ואוקראינית
 ממזרה אוקראינית מהכפר - ואסה קרבצובה 18 -המשרתת בת ה, מפיאטוגורסק העובד אצלו גם כאיכר

ולבלר רווק , וקובסקי' דניל דימיטרוב זנצ-  מפגר מלידה  32אוקראיני בן  דייר, זור קייבובקה שבא'טרוגצ
  ...  אף הוא קתולי קורא פולנית,  דומיניק איבנוב יפימובסקי-  בן כפר קטן 26בן 

 –פלוריאן ,  שמת הרבה קודם לכן- סטפן : מצא בוריס עוד שלושה נובינסקים. ל"   מלבד סוורין הנ
לא נראה שאף אחד מכל אלו הוא אותו בעל אחוזות . 1840 -שמת בערך ב, רין ואיפוליטיגי'ממחוז צ

ושאכן מדובר בפולני , אם כי ייתכן שקיים קשר משפחתי מסוים, שאצלו עבד דנילו באוקסנינו ובורבובו
  . ולאו דווקא ביהודי, קתולי

של כנסיית הכפר טטרובקה שם נמצאו ספרי הרישום , רקאסי'   הממצאים הממשיים האחרים היו בצ 
בספר רישום הפטירות ). 2252קובץ , 1אופיס , 931פונד  (1903-1905 -  ו1889-1901מהשנים 

רניאחובסקי 'בתו של האיכר ניקולאי לוקיאנוב צ,  של אולגה2.10.1905 -נמצאה תעודת הפטירה  ב
, ה בבית הקברות הכלליאת טקס התפיל). דלקת ריאות, כנראה( משעלת 16שמתה בגיל , מהכפר באגווה

בתם של ,  של אנה8.8.1900 -בספר רישום הלידות נמצא נרשמה לידתה ב. וב'ערך הכומר פאבל ּפּוַגצ
שניהם , רניאחובסקי מהכפר באגווה ואשתו החוקית מריה ליאונטייבה'צ' האיכר דנילה ניקולאייב

את התפילה ', בל מטושביץערך המטביל פא, 13.8.1900 - שנערך ב, את טקס הטבילה. אורתודוכסים
  .ואשתו, אף הוא איכר מבאגווה, והסנדקים היו גריגורי איבנוב מטקובסקי, נקו'נשא קיריל קַרבֶצ

  
  
  
  

                                                
 .והשנייה אישית,  הדרגה הגבוהה עוברת בירושה–ברוסיה היו שתי דרגות של תארי אצולה  278
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  )הרישום הראשון לחודש אוקטובר(רישום הפטירה של אולגה ניקולאייבה 
  

  
  )הרישום הראשון לחודש אוגוסט(רישום הלידה של אנה דנילובה 
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 29.5.1900 -לפיה ב, היא תעודת הנישואין של דנילו ומריה, יינת ביותרנהמע, לישית התעודה הש       
, איכר מבאגווה, 27בן , רניאחובסקי'נשא דנילו ניקולאייב צ...) חודשיים וחצי לפני הולדת הבת אנה(

, 21בת , מריה ליודוויגובה בלינסקאיה, כאשתו הראשונה את האיכרית מאותו כפר, אורתודוכסי
וגם ', פאבל מטושביץ, גם טקס זה נערך על ידי אותו כומר. שאלה הם נישואיה הראשונים, דוכסיתאורתו

גורדייב אברהם העֵרבים מצד החתן היו האיכרים מבאגווה . נקו'בו השמיע את התפילות קיריל קרבצ
  . ָיבורסקי איבן וסילייב בלינסקי וגריגורי איבנוב–ומצד הכלה ,  ֶלויטסקיוסמיון אברהמובוק 'פודירצ

וק הוא דודו 'שאברהם גורדייב פודירצ,  כלומר–ניחוש אפשרי הוא שדודים של בני הזוג שימשו כעֵרבים 
מכאן ו). מצד אביה(ואיבן וסילייב בלינסקי הוא דודה של מריה , )רדייבהואנה ג, מצד אמו(של דנילו 

זאת היה נראה לי כחיזוק מסויפ כל .  לשער שגם סמיון אברהמוב לויטסקי הוא בן משפחה של דנילוסביר
כיון ששמות המשפחה בלינסקי ולוויצקי היו מוכרים לי אצל , להשערה בדבר מקורה היהודי של המשפחה

  .ולעומת זאת לא היכרתי את השם אברהם אצל לא יהודים במזרח אירופה, יהודים בארץ

  
  )הרישום הראשון לחודש מאי(רישום הנישואין של דנילו ומריה 

  
הוא הצליח    . ר מורוזוב שם גם לב להופעות נוספות של השם לודביג בספרי המרשם לכפר באגווה"   ד

 - שהשתתף בטקס טבילה ב, כנראה אחיה של מריה לודביגובה, פיודור לודביגוב בלינסקילמצוא שם את 
  . ועוד אדם נוסף בשם וסילי לודביגוב יסינסקי, 1904

מצאתי ששם המשפחה בלינסקי היה די , obdנסקים באתר ההנצחה מעיון ברשימת הבלי,    מאוחר יותר
. ועוד פחות מאזור זה, פחות מאוקראינה, אם כי רובם הגדול מרוסיה,  איש300 -  היו שם מעל ל–נפוץ 

הנשמע לנו , או לויצקי, גם השם לויטסקי. ורק למעטים מהבלינסקים ברשימה זו שמות יהודיים טיפוסיים
אבל בין כאלף גורדייבים , יותר, גורדייב הוא שם נפוץ. obd כזה לפי רשימת אינו, יהודי טיפוסי
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מה שהפתיע ... וקים לא מצאתי ולא אחד'ופודירצ, שברשימה אין אף אחד ששמו מעיד בבירור על יהדותו
 יש obdברשימת  . ורק פחות משליש מהם יהודים, אותי הרבה יותר היה שמצאתי אברהמים רבים מאוד

' אלכסנדר וסילייביץ, )1920יליד (רניאחובסקי 'צ' וביניהם מיכאיל פטרוביץ,  ילידי באגווהקרוב למאה
 בני 5 - ו) 1911(ירובסקי ' איבן גריגורייביץ, )1922(לויצקי ' אפנססי סטסנוביץ, )1907(בלינסקי 

  .וק'משפחת סבצ

שאין בה , 1883-1900ה  לתקופ–רקאסי נמצאו גם ספרי מרשם גם עבור הכפר אוקסנינו '    בארכיון צ
מסתבר שספרי מרשם אלו צולמו . 1918-1919, 1912, )חוץ מחודש ינואר (1906ולשנים , עניין עבורנו

, )מיקרופיש(והוא נאלץ לעבור קודם על החומר בצילומי הקטנה , על ידי המורמונים מאוניברסיטת יוטה
בספר , במיוחד. רניאחובסקי'שפחת צל לא נמצאו רישומים על מ"בספרים הנ. מה שלא הקל על העבודה

 גם השם נובינסקי לא התגלה .רניאחובסקי' צ' לא נמצא רישום לידה של איבן דנילוביץ1906של הלידות 
  .בספרים

 מתו 1906שבשנת , אם כי לא מפתיעה,    מנתוני ספר הפטירות של אוקסנינו מתבררת העובדה המעניינת
  . נשים95 -  גברים ו95במגיפת הטיפוס באוקסנינו 

הכיתוב במוזיאון הוא . רניאחובסקי באוקסנינו לא מצא בוריס ממצאים חדשים משמעותיים'    במוזיאון צ
והטקסט כבר , הלוח הראשון מוקדש לשנות הילדות והנעורים של איבן דנילוביץ. בשפה האוקראינית

, יפוריהם של בן הדודכמו שצוטטו ס, בלוח בהמשך ). 1906כולל שנת הלידה (צוטט על ידי מאסלוב 
מוצג . המוצגים בהמשך, וק'רניאחובסקי וידידת המשפחה אוניסיה אנדרייבה סבצ'אולכסנדר איבנוב צ

  .28.11.1936מתאריך , של האקדמיה הצבאית במוסקבה, בהצטיינות, נוסף הוא תעודת הסיום

  

  
  .'שנות ילדותו ונעוריו של איבן דנילוביץ: מוזיאון אוקסנינו

  רניאחובסקי'והאם מריה ליודוויגובנה צ' האב דנילו ניקולאייביץ: משמאלהדיוקנים 
  רניאחובסקי'דניליבנה דוב ואלכסנדר צ) ?(האחים אנססאסיה

  רניאחובסקי'צ' האחות אלנה דניליבנה אולשאנסקאיה והדוד טרופים ניקולאייביץ
  1923 -ב' איבן דנילוביץ; יאחובסקירנ'הכפר ורבובו והבית בוורבובו בו גרה משפחת צ: התמונות באמצע ומימין

   בתחנת ופניארקה2. בית הספר באוקסנינו ובית הספר מס', הבית החדש במקום בו נולד איבן דנילוביץ
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  2011ספטמבר , רניאחובסקי'קברם של דנילו ומריה צ: ורבובו

  ...כך חולפת תהילת עולם

עם 1אופיס , 1165 פונד – הרבנות היהודית     בארכיון ההיסטורי של קייב מצא מורוזוב ספרי מרשם של
-1850לשנים ,  קבצים10עם , 1 אופיס 1162 פונד –ה 'ולגבי טרשצ, 1844-1860 קבצים מהשנים 21

  . לא נמצאו ספרי מרשם קתוליים עבור באגווה או ורבובו. 1874
  

  :את המידע הבא על הכפר באגווה) באוקראינית(    מצאתי באינטרנט 
דיווח משנת . ,18 -והכפר ידוע מאמצע המאה ה, 17 - של המאה ה30 - זכר בשנות ההנהר באגווה נ

,  נשים142 - גברים ו188 -איכרים :  על הכפרים של הגרף פוטוצקי מספר שבזמן ההוא היו בכפר1795
'  חנך הכומר לב פריסקביץ1764 - ב... רקובסקי'לבעלת האחוזה פאולינה צהכפר הוחכר . 103 -בתים 

 היו שייכות אדמת 1830 -ב.  חצרות ובתים141 היו בכפר 1775 -ב. ית ניקולאס הקדוש במקוםאת כנסי
 ',לאברנטי פוחילביץ. רקובסקי'לבעל האחוזה הפולני אלכסנדר צ, "נפשות מבוקרות "360עם , הכפר

 ורסטאות 5נמצא במרחק , כפר על יובל הנהר בשם זה, באגווה: "1864מדווח בשנת , חוקר אוקראינה
רקובסקי 'השתייך לנפלין צ. 279 דסיאטינות3174 –קרקע , 1042האוכלוסייה כולה . מהכפר ריזינה

 39שברשותה , 6מדרגה , כנסיית ניקולאוס). אשקוב'לו השתייכה גם מחצית עיר הנפה ז, קתולי(
  ".נבנתה בשנה לא ידועה, דסיאטינות קרקע

לבעל האחוזה ִבנַימין ,  דסיאטינות2,485,  השתייכו הכפר והאדמות הסובבות אותו1900  בשנת 
, באותו הזמן פעלו שם כנסייה.  נשים819- גברים ו866,  משקי בית288ובכפר היו , ַּבסקאקוב' איבנוביץ

  .בית מרקחת ומאפייה,  טחנות מים6, מזקקה שהשתייכה לקולונל בסקאקוב, בית ספר של הכנסייה, קפלה
שטח קרקעות היישוב היה , ונכללה בנפת אומן שבפלך קייב עברה באגווה לשלטון הרוסי 1905  בשנת 
ופעלו בו ,  נפש1,644 מנתה אוכלוסיית הכפר 1913 -ב. 322 -  דסיאטינות ומספר החצרות הגיע ל1,922

  .686 היה מספר תושבי הכפר 2005 -ב.  שתי חנויות מכולת ומקום ממכר יין, בית הספר של הכנסייה
  
  
  

                                                
 . דונם10 -דסיאטינה היא מידת שטח הקרובה ל 279
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  הכפר באגווה

  
  

  רניאחובסקי' צשל דנילו תרשים קשרי משפחה משוערים - דהצעה 
  

13

מריה 
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  לוקא  
רניאחובסקי'צ

ניקולאי
1847      

איבן  
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לנה 
1903

אלכסנדר
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)ערב(
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?   מריה 
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1874
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1905
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נאסטיה
1918

סאשה
1917

טרופים
1892

מיכאיל
1904

קתרינה
1896

בת

וסילי 
בלינסקי

לודוויג 
)? ליאונטי(

איבן 
)ערב(

בת

איבן 
יבוררסקי

גריגורי 
)ערב(
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  מאסלוב ממשיך לחקור? לקראת סיכום. 41
5.10.2011  

$החומר למכתב) סידור(בתהלי� הכנת ! ו� ולבביותח, אני מבר� אות� בכנות! ד� עמיר היקר   
 �בו סיפרת שתכתוב אלי עוד , ) בספטמבר13 $מ(חשבו� על הנסיעה למוסקבה קיבלתי את מכתב

כמו , כדי לענות ל� בבת אחת על שני המכתבי�, החלטתי לחכות כמה ימי�. תו� כמה ימי�מכתב 
  . המכתב של�אבל עברו כמה ימי� ולא התקבל. שהיה יכול להיות נוח
  .ולכ� אני כותב אלי� עכשיו, כלומר לאבד זמ� יקר,    אינני רוצה לחכות

�  .  בספטמבר17 $ בספטמבר יצאתי למוסקבה וחזרתי מש� ב11 $ ב,   א� כ
   :המסמ� הראשו� שעבדתי עליו   
, בובובכפר ור, נפת תומשפול, נולד במחוז ויניצה, 1915יליד , 'אלכסנדר דנילובי , רניאחובסקי'צ

 17סג� , )203דירה , 2בו 'שדה ֶדביֶצ' שד, העיר מוסקבה(רניאחובסקי 'צ. ד.אחיו של אי, רוסי
 196 $ ובאותו זמ� מונה מפקד יחידתת המרגמות של בריגאדת הרובאי� המיוחדת ה1942במארס 

$רב, )1942 בנובמבר 16(סר� , )1942שנת (סג� בכיר , קווקאזית$שהועברה לזירה הצבאית הצפו�
 60 $ בארמייה ה180 $סג� מפקד גדוד הטנקי� של הבריגאדה המיוחדת ה, )1943 במארס 26(סר� 

 באפריל 27 $ מ'  בחזית וורונז180 $  של בריגאדת הטנקי� ה392מפקד גדוד , 1943 בינואר 12 $מ
סג� מפקד חטיבה ביחידת הבינוי של , )1944שנת  (12 $סג� מפקד חטיבת הטנקי� ה, 1943

 $נהרג בקרב ב, ..., 1944 במאי 11 $  מ3 $  של הטנקי� בחזית הביילורוסית ה2 $משמר הבריגאדת ה
  ).11מדור . פ.ר.או.מ.א.צ, רניאחובסקי'צ. ד.מכרטיס השירות של א (1944 ביוני 26

בצו מפקד חילות (פודפולקובניק של המשמר , 'אלכסנדר דנילובי , רניאחובסקי'צ:   המסמ� השני
 2 $סג� מפקד בריגאדת הטנקי� המיוחדת ה, )1944 שנת – 0120. באית מסהזירה הצבאית המוסק

 נקרא לשורות הצבא האדו� על ידי ועדת הגיוס של, 25.11.1915 $נולד ב,  של המשמר
העיר , אשה נינה אלכסנדרובנה, ה בנפת 9וג7ֶשב בפל� ויטבסק'נקבר בכפר אלכסיניצ, נובורוסיסק

  32דירה , 14גוגול ' רח, אודסה
מדוע אצל שני אחי� : שאלה. רוסית –רניאחובסקי 'צ. ד.לאומיותו של א: הדבר העיקרי כא� 

א� כ� מתקבל שג� ? אי� זה יכול להיות.  רוסית ואוקראינית–מאות� הורי� לאומיות שונה 
. רניאחובסקי היה יכול לכתוב את עצמו כרוסי וא� כ� היה הע� הרוסי להתגאות בבנו'צ. ד.אי

לקח אליו ' מעניי� מאוד שאיב� דנילובי ? מהאחי� התייחס כ� מרצונו ללאומיותומדוע כל אחד 
לקח , זאת אומרת , 3 $ואחר כ� לחזית הביילורוסית ה, 60 $ בהתחלה לארמייה ה, את אלכסנדר

לדבריו , למרות הקונפליקטי� בילדות ולמרות שבזמ� המוגדר, אותו תחת חסותו
 נזכרתי. לא שמר על קשר כלשהו ע� א� אחד מבית הוריובכלל .  'צ.ד.אי, )באוטוביוגראפיה(

אמר , הידיע שאחיו נהרג' כשהגיעה אל איב� דנילובי : בדבריו של עובד המוזיאו� בכפר אוקסנינו
קשה להשתכנע ". מאשר למות  זק� במיטתו, לחייל אמיתי עדי� להיהרג צעיר בקרב: "הגנרל

שההתבטאות הראשונה דומה לאמרה של , דעאבל כזהו הוא המי, שכאלה היו המילי� שנאמרו
   .נפוליאו�

  כרטיסי השירות של קציני� פוליטיי� בצבאעל כל, לאור צירו� נסיבות מוצלח, ואז עבדתי  
שבצבא אפשר להשתכנע . רניאחובסקי'רניחובסקי וצ' ע� ש� המשפחה צ1941$45האדו� בשני� 

זהו איב� . רניחובסקי' בש� צעוכד פוליטי אחד$האדו� בתקופת המלחמה נמצא רק קצי�
במקו� שהיו נתוני� , רשמתי(אוקראיני , מהעיירה בריילוב במחוז ויניצה, 1904יליד ', טימופייבי 

  ).את מקו� הלידה והלאומיות, אלו
  :רניאחובסקי�'והנה הצ

אבל בוודאי , ללא ציו� לאו�( בכפר קרטישה במחוז קייב 1905יליד ', אבר� בוריסובי  )1
  ).יהודי

 .יהודי, יטומיר'ברוד בחבל ז$ בכפר קמני1907יליד ', סנדר יפימובי אלכ )2

 )יהודיאבל בוודאות רבה , באופ� בלתי רגיל לא מצוי� מקו� מוצאו(', אנטולי אברמובי  )3

 .אוקראיני,  בכפר דמיטרובקה בנפת פאסטוב במחוז קייב1901יליד ', וסילי דמנטייבי  )4

 .מחוז קייב, ת וסילקובמהכפר פלסצקויה בנפ, אותו ש� ושנת לידה )5

 .ללא הפרטי� הנחוצי�', ולדימיר גריגורייבי  )6

 .יהודי, יטומיר'יליד הכפר רדומיסל במחוז ז', וול� איזראילבי  )7

 .אוקראיני,  בכפר קשארי בנפת קוטוב במחוז אודסה1910יליד ', סלב טימופייבי 'ויאצ )8

 .ללא המידע הנחו ', דמיטרי יקובלבי  )9

 . המידע הנחו ללא', איב� טימופייבי  )10

 . מביילורוסיה1923יליד ', ניקולאי דמיטרייבי  )11

 .יהודיבכול הוודאות , 7ג'מהעיר קֶרֶמנצ, 1906יליד ',  חיי� שאול חונובי  )12
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עובדי מפלגה בש� המשפחה $ קציני�12   זאת אומרת שבצבא הרוסי בשנות המלחמה היו 
 –אנשי� בעלי ש� זה ה� יהודי�  מה50% $כנראה ש.ש� זה נפו  בסביבת קייב. רניאחובסקי'צ

  .תלות כזו מסתמנת
כיוו� ששמו אינו , רניחובסקי לא היה פעיל מפלגה'צ.) 6.או ַי(6 .  אפשר לסכ� שגנרל י7
המשפטי , הטכני, הניהולי, זאת אומרת שהוא התייחס לסגל הפיקודי. בכרטיסיית הסגל הפוליטי

בכרטיסיית סגל המפקדי� נית� , רבה הצערלמ. ילסגל הפיקודאבל סביר ביותר ש, או הרפואי
לפעמי� ג� את מקו� הלידה , הש� הפרטי וש� האב, לקבל כרטיס א� מראי� את ש� המשפחה

  . זהו הכלל החמור– אז לא מחפשי� את הכרטיס –א� לא , של האד�
ויקטור כאשר הזמנתי בכרטיסיית סגל המפקדי� את כרטיסו של ,     הייתי מאוד מתוסכל

כל זה מוזר , והשיבו לי שאי� תיק כזה) 'אחיו של איסק יקובלבי  (רניאחובסקי'צ'  יקובלבי
ממנו אפשר היה ללמוד איפה נולד והא� עברה המשפחה , לקצי� כזה חייב להיות כרטיס אישי

  ...אני מניח שאי� שגיאה במכתב� על כ� שוויקטור היה קצי� . למקו� מגורי� אחר
במיוחד אני מבקש . ירה אני מחכה בעניי� רב למכתב המש� ממ�לעבודת החק!    ד� עמיר היקר

 בזאת תהיה ?ולהשיב על השאלות החשובות) בקשתי(הא� בחר פיל למלא את בקשת� : להיוודע
, אז אני אל� לארכיוני� בקייב, א� פיל אינו יכול לחפש את המידע. תלויה תוכנית הפעולה שלי

  .ינו עדיי� הרבה לעשותולפנ, הזמ� עובר. 'רקאסי וכו'צ, ויניצה
הגיוני לתת את , .פ.ר.או.מ.א.המבוסס על מסמכי צ', חצקילבי . ג.    אני עובד על מאמר על גנרל מ
  .כיוו� שהוא הראשו� שנהרג, החומר הראשו� על מצביא זה

ההוצאה הכספית . 2011 בספטמבר 11$17    אני שולח עותקי� של קבלות על הוצאות בנסיעה של 
.  דולר650זאת אומרת שההוצאה הכספית הכללית היא בסביבת .  דולר270היא סביב בנסיעה זו 

  .יש עוד מספיק כס� להמש� המחקר
  !תודה כנה על תשומת הלב אלי!     ד� עמיר היקר

, נעי� לי מאוד לדעת שבישראל הרחוקה נמצא אתה.  בריאות–    אני מאחל מאוד ל� את העיקר 
  .את ההיסטוריה של אוקראינה,  ההיסטוריה שלואת, אד� שכה אוהב את אבותיו

�  .                תכניותי�בכל ו     הצלחה ל� בכל ענייני
  מאסלוב. א.א,                                                                                                          בכנות

6.10.2011  

  .אלכסנדר היקר
ובינתיי� חלה התפתחותית משמעותית , מ� ארו� יותר ממה שציפיתי לכתוב אלי� שוב  לקח לי ז

, נסע לאוקראינה עבור פרויקט המחקר שלי, אביב$מאוניברסיטת תל, ר בוריס מורוזוב"ד: ביותר
הכפר שממנו ה� , רניאחובסקי בבאגווה'והצליח למצוא כמה מסמכי� לגבי תולדות משפחת צ

מסמכי� אלו מאשרי� את הקו , למרות כל חשדותי הקודמי�. ועברו לאומ� או אוקסנינ
  ."הרשמי"

 1897רוסי של שנת $במפקד האוכלוסי� הכלל:    המסמ� הראשו� נמצא בארכיו� האזורי של קייב
, )50ב� (רניאחובסקי 'הוא מצא את רשימת משפחתו של ניקולאי לוקיאנוב צ, עבור הכפר באגווה

) 5(טרופי� , )8(אולגה , )14(איב� , )19(מריה , )23(יה� דנילו וילד, )46(אשתו אנה גרדייבה 
הייתה לו חלקת . ניקולאי נולד בכפר אנטונובקה. אורתודוכסי�$כול� קתולי�, )1(ויקתרינה 
הילדי� לא היו נשואי� . אשתו אנה והילדי� נולדו בבאגווה. אבל הוא עבד ג� כשכיר, אדמתו שלו

הא� . האב ידע קרוא וכתוב מלימוד בבית. משק של אביה� ה� עבדו ב–ולא היה לה� רכוש 
  .צבאי$דנילו עשה פעמיי� שירות קד�. רוסית$שפת� הייתה מאלו. חסרי השכלהוהילדי� היו 

  שלושת המסמכי� האחרי� ה� מתו� כמה ספרי� של מרש� התושבי� של הכפר טטרבקה 
  : כי� אלו ה�מסמ). איפה שנמצאת הכנסייה המקומית, הכפר הסמו� לבאגווה(

דלקת (משיעול , אחותו של דנילו, של אולגה ניקולאייבה) 2.10.1905(רישו� פטירה  )1
  . 16בגיל ) ?ריאות

 .בת� הראשונה של דנילו ומריה, של אנה) 8.8.1900(רישו� לידה  )2

ומריה , מבאגווה, 27ב� ', של האיכר דנילו ניקולאייבי ) 29.5.1900(רישו� נישואי�  )3
  .אורתודוכסי�$שניה� קתולי�,  מאותו הכפר21בת , נסקאיהליודוויגובנה בלי

 �זהו מה שאיב� . היה אוקראיני'  איב� דנילובי –רבאקוב צדק 'ששצ, אחרי הכול, מסתבר  כ
ולמרות כל ,  שנמצא בתיקי הצבא והמפלגה1939עצמו הצהיר בדיווח האוטוביוגראפי שלו משנת 

  .שו� הוכחה הסותרת זאת, ועדיי� לא נמצאת, לא נמצאה, השמועות והעלטה המכסה את ילדותו

אלא שהסיכויי� לענות עליה� , וישנ� הרבה שאלות שלא נענו,   אבל המסתורי� עדיי� נמצא ש�
  .נראי� קטני� והולכי�

כפי שנטע� בנוסחי� קודמי� של , או שהיה, הא� היה איב� בנ� הביולוגי של דנילו ומריה )1
  ? אומ  על יד�שהוא) ברוסית ובעברית(הוויקיפדיה 

 ?מה הייתה שנת לידתו האמתית )2
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של כל אחיו ) שנות לידה והיסטוריה מאוחרת, שמות(למצוא את המידע הנכו� והמלא  )3
אגבת הא� אי� (המידע עליה� הוא ג� לא של� וג� לא קונסיסטנטי . ואחיותיו של איב�

שנה עד  10$11לקח למריה ,  שני�7 או 6 $ ילדי� ב5זה מוזר שאחרי שילדה לפחות 
 ).?40וזאת בהיותה כבת , שילדה את שני ילדיה הבאי�

 ?אלו חוויות נוראות רצה להסתיר? מדוע לא סיפר איב� על שנות ילדותיו ונעוריו )4

למה עשו הרשויות מאמ  כה רב להסתיר את רוב המידע והמסמכי� אודות איב�  )5
 '?דנילובי 

אבל השאלות ', ל איב� דנילובי  כמוב� שישנ� עוד פרטי� לא ברורי� רבי� בביוגראפיה ש
  .ה� המסקרנות ביותר, ובמיוחד שתי האחרונות שבה�, שלעיל

הרוש� שלו הוא שאיננו יכולי� . ר מורוזוב הייתה פגישה ארוכה ע� אלכסנדר פיל בקייב"   לד
ולמרות , חוקר מאשר היסטוריו�$הוא יותר עיתונאי, למרות תארו האקדמי. לקוות ממנו רבות

ר מורוזוב סיפר "ד. יש לו סמכות מועטה וגישה מוגבלת למדי לחומרי� שבצבא, איתדרגתו הצב
ופיל שלח עמו את , .'צ.ד.על התעניינותי בסיפור תולדות חייו של אי) לא יותר מדי(לפיל משהו 

 �הוא ג� הבטיח לענות על המסר האלקטרוני ). ?הא� אשלח ל� אותו בחזרה(אותו הספר שנת� ל
ולוקח לו זמ� רב לקרוא את , פיל אינו קורא אנגלית,  לפי מורוזוב–י כשבועיי� ששלחתי אליו לפנ

  ).ג� האנגלית שלה אינה כה טובה(בעזרת אשתו , הדואר שלי

כיוו� שאינני מאמי� שהטענות .    כמה שאלות אחרות שהייתי רוצה לענות עליה� ה� מהסוג האישי
רניאחובסקי ה� כול� פרי הדמיו� 'לגנרל צשל ארבע או חמש המשפחות היהודיות לקשר משפחתי 

  :ייתכנו שני הסברי�, בלבד

, המיר את דתו מיהדות לנצרות, או אביו לוקא, רניאחובסקי'  ההסבר הראשו� הוא שניקולאי צ
כיוו� שהיהודי� שהמירו את , הסבר זה אינו נראה סביר ביותר. ולכ� היו לו קרובי משפחה יהודי�

  .לא איכרי�דת� היו ברוב� משכילי� ו

אולי בזמ� , שהיה קצי� גבוה למדי, יהודי, רניאחובסקי אחר'  ההסבר השני יכול להיות שהיה צ
'  פודפולקובניק איסק יקובלבי –אנחנו יודעי� על אחד כשה ). אפילו בצבא הצאר(קוד� יותר 

$ באמת ב�אולי היה לו. דודו$ היה ב�' שסיפר לילדיו שאיב� דנילובי , יחה'רניאחובסקי מליחצ'צ
בגלל זה הייתי כל כ� מעוניי� . שהייתה לו דרגה גבוהה בצבא, משפחה רחוק יותר$או ב�, דוד

שעדיי� לא הצלחנו לעלות , )או ש� משפחה דומה(רניקובסקי 'צ. 6.לייטננט מסתורי ַי$באותו גנרל
ארכיוני� מידע אחר אפשר לחפש ב. ולכ� בהייתי רוצה לדעת עוד על הוריו של איסק, על עקבותיו

אבל לא מצא , ר מורוזוב ניסה כמה מהמקומות בעת ביקורו הקצר"ד(של הקהילות היהודיות 
  ד� עמיר, של�).                                                                                                                              דבר

16.10.2011 

.אלכסנדר היקר  
 .6.10 $ אני מקווה שבינתיי� קיבלת את מכתבי מה. 5.10 $את מכתב� מה, 11.10 $ב,     קיבלתי

 –כמוב� , ולא אתה(ר מורוזוב "ד,  כמו שכתבתי ל� באותו מכתב–עדיי� לא קיבלתי תשובה מפיל  
ביחד ע� אשתו , ולוקח לו, סיפר לי שהאנגלית של פיל חלשה מאוד)  שליבכתיבה זו הייתה טעות

עדיי� אני מקווה , למרות שאי� לי תקוות רבות. זמ� ארו� לקרוא ולענות באנגלית, שעוזרת לו
  .לקבל ממנו מידע כלשהו

ממצאיו של מורוזוב , למרות שנראה.. פ.ר.או.מ.א.  תודה רבה ל� על המידע החדש שהבאת מצ
, יו מבוססי�שחשדותינו בדבר השתייכותו הדתית של דנילו לא ה) המסמכי� שאני מצר� בזאת(

פורמאלית . ואולי אפילו התעבה, עדיי� נמצא ש�. 'צ.ד.הערפל העוט� את ילדותו ונעוריו של אי
הוא עצמו הצהיר שאביו , למרות שלא מצאנו עדיי� את רישו� הלידה המקורי: נראה שהכול פשוט

יחד ע� המידע ב, עבר מבאגווה לאוקסנינו' והעובדה שדנילו ניקולאייבי ', היה דנילו ניקולאייבי 
 מהסב –מסתכמי� להיסטוריה די מפורטת וקוהרנטית של המשפחה , האחר על משפחתו בבאגווה

,  בבאגווה1851שנולדה סביב ,  והסבתא אנה גרדייבה1847 $שנולד בער� ב, ניקולאי לוקיאנוב
) 1892 (טרופי�, )1889(אולגה , )1883(איב� , )1878/9(מריה , )1873/4בער� (דנילו : ששת ילדיה�

. והולדתה של בת� הראשונה) 1900(עד לחתונת� של דנילו ומריה ליודוביגובה , )1896(ויקתרינה 
  . אוקראינית–כל אלו מתארי� כפראבוסלאבי� ושפת� 

מלבד ? מדוע הוגדר אלכסנדר כרוסי, א� כ�. כמו האחרונה שהעלית,    כעת עולות כמה שאלות
אנו יכולי� לנסות , )שכיחות$ ואלו לא היו לא( טעות כותב כלומר שזו הייתה, התירו  הטריוויאלי

  :חלופות מסוימות אחרות
הא� תוכל לנסות לפענח את מקו� . לא נולד בבאגווה, שלא כשאר בני המשפחה, ניקולאי  )א

  ?או במקו� אחר, רוסיה, הא� הוא באוקראינה? לידתו במסמ� המפקד
' איב� דנילובי .  איב� ואלכסנדרשל, או האמהות, הסבר היפותטי אחר הוא על ידי הא�  )ב

שמה של אשתו הראשונה של , 1900ממאי , ברישו� הנישואי�. עצמו אינו נוקב בש� אמו
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או מרישו� .מ.א.זה מתאי� לציטוט של הצ. דנילו הוא מריה ליודוביגובה בלינסקי
ברישו� הלידה של בת� (איפה שנאמר שש� אמו של איב� הוא מריה ליודביגובנה , הלידה

, אבל זו, הש� הפטרנאלי של מריה הוא ליאונטייבה, 1900מאוגוסט , אנה, אשונההר
לשני , א� אמרו לי נכו�: עדיי� יש משהו מוזר באות� נישואי�). טעות לבלר, קרוב לוודאי

הא� תוכל לבדוק זאת . � בשמ� הפרטי או הפטרנאלי)ה(העֵרבי� מצד הכלה הש� אבר
הש� , עד כמה שידוע לי? את שמותיה� המדויקי�ברישו� הנישואי� המפורש ולומר לי 

שבחתונה , אי� קורה. הוא ש� יהודי טיפוסי) אברו� וכדומה, אברה�(אבר� 
נושאי� , ידידי משפחה של הכלה, שניי� מהאיכרי� המקומיי�, פרבוסלאבית בכפר קט�

 ?ש� זה
שבתי שמה שהוא אמר ח. ואלכסנדר'   אינני מבי� היטב את הערת� על היחסי� בי� איב� דנילובי 

אבל לא ע� אחיו ( זה שאיננו בקשר ע� משפחתה של אשתו 1939 $באוטוביוגראפיה שלו מ
  ).ואחיותיו שלו

 מתאי� לתארי� 23.11.1915.  שנת לידתו של אלכסנדר–   המסמכי� שראית מציבי� בעיה נוספת 
א ע� הסיפור ל:  מתיישב ע� הסיפורי� האחרי�אבל זה אינו , obd.memorial $הנתו� ב

וג� לא ע� העדויות של ,  כשדנילו ומריה מתו10שלפיו הוא היה כבר ב� , בהאבסורדי של שריפו
 .שמספרות שהוא היה אז ב� פחות משנתיי�, אנסטאסיה גריגורייבנה ואנטו� דוב

, 384בפונד רשימות המפקד של הכפר באגווה שמורוזוב מצא בארכיו� האזורי של קייב נמצאו 
  .  95$53 קבצי� ,11אופיס 

  :רקאסי היו'ספרי המרש� שמורוזוב מצא בארכיו� האזורי של צ
  34דיילו , 2אופיס , 931 פונד –) 1922$1923, 1917$1919, 1906$1915: (עבור באגווה

  2252. ד, 1. אופ, 931.  פ–) 1903$1905, 1889$1901                       (
  2611. ד, 1.אופ, 931. פ–) 1918$1919, 1912, 1906: (עבור אוקסנינו

 את זה –ובמיוחד , 1902$1905   הוא לא מצא ש� את הספרי� הקריטיי� של אוקסנינו מהשני� 
  !).ע� תארי� הלידה המוקשה(או .מ.א. הספר שמצוטט בביוגראפיה של צ– 1907של 
  אני–פניארקהעל ורבובו וו) פרוסקורוב(ויניצה או חמלניצקי , מורוזוב לא מצא שו� דבר בקייב   

בעיה אחרת ע� ספרי . מבי� שזו עבודה קשה למדי למצוא אלו ספרי רישו� נמצאי� באלו מקומות
נישואי� ופטירה של כאלה שאינ� , הרישו� היא שאינני בטוח שה� מדווחי� ג� על לידה

אי� אפשר , וא� כ�, הא� יש ספרי רישו� יהודי� נפרדי�. של יהודי�, במיוחד, פרבוסלאבי�
  ?ר אות�לאת

עדיי� יש משהו , שלמרות כל הממצאי� שיש לנו,     זה יהיה נחו  א� אנחנו מאמיני� עדיי�
מלבד הרצו� , .'צ.ד.מאחורי סיפוריה� של המשפחות היהודיות שטענו לקשרי משפחה ע� אי

אינני מצליח לקבל מידע נוס� ממשפחות ,  לרוע המזל–הטבעי לקיו� אישיות חשובה במשפחה 
  .אלו
אבל עדיי� . יהיה עלינו לוותר על תיאוריית המוצא היהודי,  א� איננו מצליחי� לקבל מידע נוס�   

קשה להאמי� שנוכל ? .'צ.ד. מה הסוד המוסתר בתולדות חייו של אי–תישאר התעלומה הגדולה 
ואינני סבור שעזרה זו תבוא מצאצאיו של , לגלות סוד זה ללא העזרה של איזה שהוא ב� משפחה

ילנה , אני תמה א� יש איזה שהוא סיכוי למצוא בני משפחה של אחיותיו הבכירות. 'צ.ד.אי
  . אולשנסקי ואניסיה דוב

רניאחובסקי '   הייתי רוצה ג� לעשות מאמ  מסוי� להשיג מידע נוס� על כמה מאות� משפחות צ
). יצה'רצ(יב נקו ולוי'שבצ$קורסו�, רדומיסל, אובוחוב, צרקוב$ במיוחד באזורי בבלאיה–יהודיות 

והא� , היכ� ספרי הרישו� המתאימי�, הבעיה היא שאינני יודע איפה צרי� לחפש מידע כזה
  .הרישומי� היהודי� נשמרו בנפרד

  ד� עמיר,               של� בכנות
19.10.2011  

  . לאירה וכל המשפחה שלו�   
לחתי להשיג מסמכי� מה שקרה בינתיי� זה שהצ. הקשרי� המשפחתיי� אני ממשי� לנדנד בעניי�

איב� עצמו כתב שהוא אוקראיני וש� . רניאחובסקי'צ' איב� דנילובי  מאוקראינה על המשפחה של
בפרסו� של הארכיו� המרכזי של הצבא הרוסי היה כתוב  .'ניקולאייבי  האבא שלו דנילו

, בארכיו� של קייב ,והחוקר ששלחתי מצא באמת, באו מהכפר באגווה שההורי� של איב�
 23ב� ( ובאמת הב� הבכור $ 1897רניאחובסקי מהכפר באגווה במפקד של 'צ רשימת משפחת את
חו  מזה . ועוד שלוש אחיות ישנ� ברשימה, ג� האחי� איב� וטרופי�. 'ניקולאייבי  הוא דנילו) אז

 ע� מריה' רקאסי את רישו� החתונה של דנילו ניקולאייבי 'מצא בארכיו� שבעיר צ הוא
 כתוב שה� וג� בכל המקומות האחרי�, החתונה היא פרבוסלאבית .ינסקיליודוביגובה בל

 .זה מבסס מאוד את הטענה הרשמית שאיב� לא היה יהודי כל. פרבוסלאבי�
למה מסתירי� כל כ�  לא ברור ובייחוד, נכו� שיש בסיפור שלו הרבה דברי� לא ברורי�

א תהיה לי ברירה אלא לקבוע ל ,אבל א� לא יהיו לי שו� פרטי� חדשי�. החומר עליו כל את
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בהקד� האפשרי כל מה שזוכרי� בעל  לכ� חשוב לי מאוד לשמוע. שהרוסי� צדקו ואנחנו טעינו
  ד� עמיר, חג שמח ולהתראות                    .'דנילובי  ועל הקשר ע� איב�, המשפחה של סבא איסק

  
נחום , רניאחובסקי'זיו צ, אדם שיין, פרדרק סמולר, אקי זאסלוב'ז, דייויד גלאנץ, סטיבן אוסד: אל
  . זהבה ריינהרץ, רניאחובסקי'צ

  .אני מקווה שכולכ� בטוב ושמחי� בחגיכ�.    חברי� יקרי�
מטרתי בניהול מחקר זה . רניאחובסקי'צ'   אני עומד לסיי� את מחקרי על גנרל איב� דנילובי 

יסיתי למצוא מי היה אותו  כשנ–התחלתי אותו מתו� סקרנותי האישית : הייתה מרובת פני�
אחר כ� התפשט המחקר לשאלה הא� הגנרל . רניאחובסקי שהיה אחיה למחצה של סבתי'קצי� צ

ארצות הברית או כל , ולמאמ  לאתר קרובי� שלו בישראל, יהודי, או לא היה, המפורס� היה
, סיתבעיקר ברו, רניאחובסקי'לאחר שלמדתי את כל החומר שפורס� אודות צ, אז. מקו� אחר

קוהרנטיות המידע על הרקע המשפחתי שלו ותולדות חייו $עובדת מיעוט ואיגירתה אותי 
 השנה בי� המערב 65ומצאתי אתגר במחלוקת בת , והמאמ  הברור להעלי� אות�, המוקדמי�

נעזרתי על ידי מומחי� , לאחר כמעט שלוש שני�, לבסו�. למזרח שלא באה עדיי� על פתרונה
  . והצלחתי לגלות תיעוד מקורי שכנראה פותר את העניי�,לארכיוני� הרוסיי�

הוא עצמו הצהיר ',    למרות שעדיי� לא מצאנו את רישו� הלידה המקורי של איב� דנילובי 
. 'שש� אביו היה דנילו ניקולאייבי ) 1939 $באוטוביוגראפיה הקצרה שנכתבה עבור הרשויות ב(

ביחד ע� המידע המתועד על , אגווה לאוקסנינועבר מב' העובדה המאושרת שדנילו ניקולאייבי 
מצטרפי� לתיאור מפורט וקוהרנטי , רקאסי'משפחתו בבאגווה שנמצא עתה בארכיוני קייב וצ

 וסבתא אנה 1847שנולד סביב ,  החל מסבא ניקולאי לוקיאנוב–למדי של תולדות המשפחה 
 או 1878(מריה , )1874או  1873(דנילו : ששת ילדיה�,  בבאגווה1851שנולדה סביב , גרדייבה

עד נישואי דנילו למריה , )1896(ויקתרינה ) 1892(טרופי� , )1889(אולגה , )1883(איב� , )1879
כל הנזכרי� לעיל מתוארי� ).  1900(והולדת בת� הראשונה אנה ) 1900(ליודוביגובה בלינסקי 

  . אוקראינית–ושפת� , בספרי הרישו� כמשתייכי� לדת הפרבוסלאבית
עדיי� נותרו שאלות רבות שאיננו יכולי� לענות עליה� על המשפחה ותולדות חייו של איב� הילד    

, אלא א� נקבל מידע חדש שיעזור לבסס איזה שהוא קשר משפחתי יהודי לאיב�, אבל. והנער
מאמרי� , ספרי�, כמו כל הפרסומי� באנציקלופדיות, ניאל  להודות שכול סיפורי המשפחה שלנו

  .היו יותר בגדר משאלות לב מאשר אמת היסטורית, במערבוכ� הלאה 
ויש לכ� פיסת מידע שיכולה , קשר יהודי' א� את� עדיי� מאמיני� שהיה לאיב� דנילובי ,     לכ�

  .אני מבקש מכ� להודיעני על כ� בהקד� האפשרי, לעזור לעקוב אחרי קשר זה
  ד� עמיר, שלכ� בכנות, ")גמר טוב("     במיטב ברכותי לשנה החדשה 

 20.10.2011  

  .בוריס היקר
זה לא ,  לגבי תוכניותי הבאות.עדיי� אינני יודע אי� להוריד אותה, נוקיהת. ד.אשר לתמונת אי   

כמו שאמרו ל� ,  ייתכ� שהיא ממוצא פולני–נראה מבטיח מדי לעקוב אחרי משפחת בלינסקי 
 .יוביל אותנו למקו� כלשהואינני רואה סיכוי רב שזה , אבל ג� א� כ� הדבר, באוקסנינו

 מלבד השאלות המתעוררות – .ד.  עדיי� יהיה מעניי� מאוד למצוא את רישו� הלידה של אי
כל עוד הלכתי . מעורר תמיהה, יולי, ג� החודש,  כשנת הלידה הנכונה1907כשמקבלי� את 

שו�  הרי–מדויק לא נראה כבעיה גדולה $התארי� הלא, בעקבות תיאוריית המשפחה היהודית
והיה יכול להתבצע ג� שני� , הפורמאלי של הר� הילוד לא היה צמוד בהכרח להולדת בפועל

כמו , אבל א� הרישו� מבוצע על ידי הכנסייה המקומית מיד לאחר הטקס הדתי. לאחר מזאת
  .אזי טעויות בתארי� ה� מאוד לא סבירות, שנראה שנעשה בספרי הרישו� שראית

אנחנו עדיי� בערפל לגבי שנות , .'צ.ד.לת הרקע המשפחתי של אי  בעוד שייתכ� שענינו על שא
נראה שהסיכוי היחיד ללמוד עוד כל חלק זה של חייו יכול לבוא מידע נוס� על . ילדותו ונעוריו

  .א� זה ישנו בכלל, אחיותיו הבוגרות ממנו ומניסיו� לשאול את משפחותיה� על המידע שיש לה�
שבה� נרשמו ) 1920סביב (ו למצוא את ספרי המרש� הרלבנטיי�   אינני יודע א� יש סיכוי כלשה

, רניאחובסק'קו הפעולה האחר יכול להיות להיוודע עליה� ועל משפחותיה� מאנשי צ. נישואיה�
אנחנו , א� זה לא יצלח. בתקווה ששמרו קשר אית� ויוכלו לתת לנו חוליה מקשרת או רמז כלשהו

ולנסות לקבל מידע נוס� , פיל. רניאחובסרי מא'של אולג ציכולי� אפילו לנסות לקבל את כתובתו 
אני מקווה שוכל לעזור לי להתקשר ג� ע� אנשי ). אבל אפשר לנסות, סיכוי קלוש(ממנו 

יהיה , כאשר נדע יותר). שעדיי� לא ענה על הדואר האלקטרוני ששלחתי(רניאחובסק וג� ע� פיל 'צ
  .נה או במקו� אחראפשר לראות א� יש עוד עבודה לביצוע באוקראי

  ?היכ� ואי�?  מה אתה מציע–עלינו לדו� באופ� בו יפורסמו הממצאי� ,   בינתיי�
�  ד�,   של
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שכאיש , שיערתי. רניאחובסקי במוסקבה'צ'   מצאתי במרשתת את כתובתו של פרופסור סרגיי פליקסוביץ
  .א את שמולא היה יכול שלא להתעניין במצביא הנוש, וכנראה גם יהודי, מדעי המדינה

21.10.2011  

  רניאחובסקי'פרופסור סרגיי צ: אל
  מוסקבה, האוניברסיטה הבינלאומית הבלתי תלויה לאקולוגיה ומדעי המדינה

  רניאחובסקי היקר'פרופסור צ
אחרי . רניאחובסקי'צ'   מזה שנתיי� שאני מתעניי� בסיפור חייו של הגנרל המהולל איב� דנילובי 

מצאתי שעדיי� יש מידע מועט , על גבי נייר ובמרשתת,  להשיג עליושקראתי את כל המידע שנית�
, ושמידע מועט זה לא רק שאינו של�, מאוד על הרקע המשפחתי שלו ועל שנות ילדותו ונעוריו

  .אלא שהוא ג� מכיל אי התאמות רבות
טרחת אי פע� ללמוד על אישיות יוצאת מ� , הנושא את אותו ש� משפחה,   אני תמה א� אתה

  .הא� תוכל לספר לי עוד על משפחתו ועל ילדותו, וא� התשובה היא חיובית, לל זוהכ
  אביב $אוניברסיטת תל, בית הספר למדעי המתמטיקה, ד� עמיר) אמריטוס(' פרופ,     של� בכנות

למרות שלא ערכתי על כ� , כ� או אחרת, מוב� מאליו שתמיד זה עורר את התעניינותי,   ד� היקר
  .נחשב שהוא בא ממשפחת סייס או מנהל משק של בעל אחוזה מקומי. דשו� מחקר מיוח

נראה  (20 $ מיכאל נהרג במחצית השנייה של שנות ה.  מיכאיל ואלכסנדר–    היו לו שני אחי� 
  . בזמ� המלחמה– אלכסנדר .)מזרח רחוק- קו הרכבת סין(. ד.'ז.ו.שבק

כדי להתקבל לעבודה , 1920 $ות אביו באבל כשהל� לעבוד אחרי מ, 1907   איב� עצמו נולד בשנת 
 לכפר שלה� הלכה כנופיה של – 12את הקרב הראשו� שלו נת� בגיל . ברכבת הוסי� לעצמו שנה

שבאות� זמני� התגלגל ביערות ובשדות בכל , ה� לקחו נשק, הוא אס� את בני גילו. הלבני�
למרות , זר את הכנופיההצליחו להכות וכמעט לפה�  . מהפכני�$מקו� ויצאו לקרב ע� הקונטר

כשהנהיג אותו , לצבא הל� עוד אז. הוא היה קומסומולאי פעיל. שבשורותיה� היו רק ילדי� בגילו
  .בעצמ� אות� אבל אתה בוודאי יודע, בכלל יש ש� הרבה פרטי�. טרוצקי

יע  ביובל המאה שלו הופ– ניאונילה ואולג –עדיי� לא מזמ� היו בחיי� ילדיו ,   עד כמה שידוע לי
  . כלי הביטוי בדפוס העיקי והרשמי של המדינה–" רוסיסקאיה גזטה"איו� אית� ב

שבניתוח מגיעי� למסקנה שהוא היה המוכשר ביותר בי� ,    מכרי� במטה הכללי אמרו לי לא פע�
המלחמה הייתה יכולה להסתיי� , לולא נהרג לפני ההסתערות על קניגסברג,בכלל. מצביאינו

  . כלומר כבר באמצע או סו� מארס, תרבחודש וחצי מוקד� יו
 ואי אפשר להוציא מהכלל שהוא היה יכול להפו� את – 84 הוא היה צרי� להיות ב� 1991   בשנת 

לא לאפשר את לא את מהפיכת ילצי� ולא את התפרקות ברית , ההיסטוריה של ארצנו על פניה
  .'צ.ס,                                                בכבוד.                       הוא היה אד� גדול, ללא ספק. המועצות

22.10.2011  

כמו שסיפרתי . אכ� אני מודע לרוב מה שכתבת. תודה רבה ל� על תשובת� המהירה.    סרגי היקר
�  .הבעיה היא בכ� שהרבה מהמידע אינו מבוסס והרבה חסר בו, ל

, דיווחי�(עט בכל הפרסומי� המערביי� כמ, נחשב' איב� דנילובי , 1944מאז ) 1: (לדוגמה
דבר זה הוכחש על ידי השלטונות . כצאצא למשפחה יהודית) ספרי� ואנציקלופדיות, מאמרי�

  ?הא� שמעת משהו על נושא זה. הסובייטי� ומתעלמי� ממנו בכל הפרסומי� במזרח
ועבודתו של ) נואומ� או אוקסני(' בהירות מסוימת לגבי מקו� לידתו של איב� דנילובי $יש אי)2(

  ).סוסי� באחוזה$עובד רכבת או איש(אביו בתקופה זו 
 הסיפורי� במקורות השוני� אינ� מתיישבי� –' יש בלבול רב לגבי אחיותיו של איב� דנילובי ) 3(

  .זה ע� זה באופ� גס
, 1920(לצבא , מיכאיל, מתי הצטר� האח הבכור. יש כמה דברי� לא ברורי� ג� לגבי האחי�) 4(

הא� הייתה זו (איפה ואי� ? )1932 או 1929(מתי הוא מת ? ) לפי המקורות השוני�1923 או 1921
 לא שמעתי קוד� לכ� על –? )או משהו שונה לגמרי, כמסופר אצל שריפוב, תאונת רכיבה באימוני�

  ? הא� תוכל לספר לי על כ� יותר–) ?מזרח רחוק$הא� זו מסילת הברזל קווקאז. (ד.'ז.ו.סיפור הק
 זה מה שהוא כתב – 1906היה מוסכ� בכל מקו� ששנת לידתו של איב� היא  2005 עד )5(

 וזה ג� מתאי� לסיפורי� המתועדי� האחרי� על 1939 $באוטוביוגראפיה הקצרה שמסר ב
העדיפה אז המשפחה , מסיבה מסוימת, נראה שמבלי להסתמ� על שו� פיסת מידע חדשה. ילדותו

 2005זו השנה המצוטטת במסמכי� שפורסמו בשנת  (1907גרסת  לדבוק ב– או אולי השלטונות –
 היא שנת הלידה 1906 $ו, למרות שמוער ש� שזו טעות, על ידי הארכיו� המרכזי של משרד ההגנה

  ).הנכונה
למרות שהוא מסתמ� על המסמ� הראשו� בפרסומי הארכיו� המרכזי , " קרב הילדי�"סיפור ) 6(

מסיפורו של , כנראה, פיתחה אותו, איבנובה. ט.או, הכותבת. היא מוקשה למדי, של משרד ההגנה
שהוא אמי� , סיפורו של דוב. או רשמה את דברי מישהו אחר שעשה זאת, דוב במסמ� השני. ס.א
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איב� אמר שבמקרה זה , אומר שכשהקומסומלאי� הצעירי� שמעו שהפולני� עלולי� להגיע, יותר
�  .אבל אינו מספר שתוכנית זו יצאה אל הפועל, ה� יקחו נשק ויארבו לה� ביער בצד הדר

ששימשה כמקור הסטנדארטי לכל המאמרי� , 1971של שריפוב משנת " הנובלה הביוגראפית) "7(
ומשמיטה מספר עובדות וסיפורי� , מלאה בסיפורי� פיקטיביי�, והביוגראפיות שבאו לאחר מכ�

  ".כיתחינו" וזאת בבירור מטעמי� פוליטיי� ולמטרה –" לא נעימי�"
 –שמורי� עדיי� בעלטה ) לא הקריירה הצבאית שלו(רניאחובסקי 'צ. ד.תולדות חייו של אי) 8(

וייתכ� , אלא ג� משפחתו הקרובה, נראה שלמיעוט וערפול המידע על כ� אחראי� לא רק הרשויות
  ). שלא פורס�1949מה שטענה אלמנתו בראיו� משנת , לפחות, זה(שאפילו הוא עצמו 

  .א� יש ל� כאלה, יי� מאוד ללמוד את הערותי� על כ�   יהיה מענ
  ד� עמיר, של� בכנות

  : כיוו� שיצא לי לדו� בה�)מהנקודות(ברגעי� אלו אני יכול להשיב מייד על כמה .   ד� היקר
  .בהתחלה במוצא היהודי. 1

או "  גיבורי ברית המועצות–יהודי� ", כנראה, אני יודע שבזמנו הוא נזכר בספר מסוי� שנקרא
כל : כא� המצב הוא כ�. אחר כ� זה נהפ� בספר שהופיע בישראל, " גנרלי� סובייטיי�–יהודי� "

מה� . הנתוני� שלי שהתקבלו ממקורות לא רשמיי� מדברי� על כ� שהוא היה אוקראיני
שלושי� הוא הואש� ברגע מסוי� בכ� $מתקבלת ג� עדות שאי ש� בגבולות שנות העשרי�

 זו –רניאחובסקי� האוקראיני� 'רניאחובסקי� הפולני� והצ'הצ. ישהסתיר את מוצאו האציל
. 14 $רוסי בער� מהמאה ה$היא נזכרת כבר בספר האצולה המאלו. משפחה מאוד עתיקה וידועה

  . לא הייתה יכולה אפילו לעלות–אבל א� מוצאו היה יהודי , ההאשמה הוסרה
 התזה בדבר –מתקנת את זאת ההיסטוריוגראפיה הסובייטית הייתה כנראה ,    מלבד זאת

אפילו מחשבו� .  אחת מהנחות היסוד–המאבק המאוחד כנגד האויב של כל עמי ברית המועצות 
 אצלנו התעמולה להיפ� התאמצה להעלות על המס� את –" הציונות והקוסמופוליטיות"מבקרי 

, וכ�, יהבהדגישה את בינלאומיות הארצות מצד בנ, כל הפגנות הגבורה והאומ  מצד היהודי�
היה משתב  מצוי� , זה להיפ�, רניאחובסקי יהודי'לו היה צ". אלא הציוני�, לא היהודי� רעי�"ש

$מתקבל שעל החזית הביילורוסית ה, "בגרטיו�"כשניקח את אותו מבצע . בדוקטרינה הבינלאומי
על , )דייהו(רניאחובסקי ' צ– 3 $על ה, )רוסי( זחארוב – 2 $על ה, )פולני( מפקד רוקוסובסקי 1

הניואנסי� ביחס ליהודי� הופיעו רק בסו� שנות , באופ� כללי). ארמני( בגרמיא� –הפריבאלטית 
עד הזמני� האלו אות� שהשתייכו לקבוצה האתנית הזו נחשבו .  וא� פע� לא היו שולטי�– 40 $ ה

" יהודי� קומוניסטי�"אבל אחר כ� השבט שלה� התחלק ל. בדר� כלל כמשתייכי� לעילית
). בהדגשה או ציו� ברור של השתייכות� האתנית" (פשוט יהודי�"ו) די� בעלי זכויותיהו(

 לאחד מההיסודות –" זכאי� לאמו�"וג� א� לא כדי " אנשי� אמיני�"הראשוני� נחשבו כ
המשמרת הפוליטית והכלכלית של ", הבסיסיי� של עמוד השדרה של המדינה הקומוניסטית

  .ותרע� השניי� היה מסוב� י". המדינה
אלא מועלה על חדח ,  זה לא היה מוסתר–רניאחובסקי יהודי ' שלו היה צ,אמת מעשית היא      

  .שלו"  פשיסטי$הוועד האנטי"השלטונות על נס כמו ע� דרגונסקי ו
 סביב מסילת הברזל 20 $  פעולה צבאית במחצית השנייה של שנות ה–. ד.'ז.ו.הסכסו� על ק. 2

אבל נבנתה על ידי רוסיה והשתייכה לברית , וריה סיניתשעברה בטריט, מזרחית$הסינית
  .המועצות

למרות .  על כ� כתב כבר שריפוב– 2005 דובר הרבה עוד מוקד� יותר משנת 1907 $על הולדתו ב. 3
 בתחילת – השני� האחרונות 20 $ ברוסיה בשבדר� כלל מסוב� לתת אמו� בפרסומי� הארכיוניי�

 גנה הוצאה מסיבית של זיופי� והפצת� בארכיוני� המרכזיי�אור, בצו של ילצי�, 90 $שנות ה
  .במטרה להשחיר את פני הממשל הקוד�

במקרה הזה אינני .  זה אחד מהמקורות האמיני� ביותר–שריפוב , לפי שיפוטי, באופ� כללי. 4
  .אבל זה נראה כ�,  עלי לרו –מתווכח 

  .       על השאר אשתדל לענות בנפרד
  . 'צ.ס,  בכבוד

  
  :)בדבר מקום הולדתו של איבן ועבודת אביו(אינני יודע א� הבנתי כראוי את הנקודה , ד�, כ�

סוסי� באחוזה יכול להיות בעל $כא� איש... עובד רכבת או: השאלה בדבר עבודתו, זאת אומרת
,  זה בנושא החברה הרומית–" אציל בעל אמצעי�"באופ� כללי , הראשונה: שלוש משמעויות

השנייה ". אציל בעל אמצעי� "–זאת אומרת במקרה שלנו , יה אחד מהמעמדותה" אציל"איפה ש
  . סייס–והשלישי , "בעל משק לגידול ומכירת סוסי�"כלומר , "בעל חוות סוסי� "–

 דנילה – נכונה המשמעות השלישית –  עד כמה שהבנתי מהמידע שהיה לי לגבי העניי� 
  . ה הפולנירניאחובסקי היה סייס באחוזתו של בעל האחוז'צ

  .'צ.                                                                                                                                  ס
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  ' רניאחובסקי'צ' גנרל ארמייה איב� דנילובי , פעמיי� גיבור ברית המועצות': גלוית דואר

  )ירניאחובסק'סרגיי צ' מפרופ(
  

24.10.2011  

  :הנה מספר הבהרות לגבי הנקודות שדנו בה�. שוב תודה על הערותי� ועבור הגלויה. שלו� סרגיי
ע� . שהוא היה אוקראיני, כמעט בוודאות, ידוע לי עכשיו, אשר להשתייכות האתנית של הגנרל. 1

נראה (הודית אמונה כללית במערב שהוא בא ממשפחה י, ועדיי� ישנה, ידוע לי ג� שהייתה, זאת
נראה שכאשר שמועה זו החלה ). רניאחובסקי� בפל� קייב באותו זמ� היו יהודי�'שרוב הצ

, השלטונות הסובייטי� לא ניסו לעצור בעדה, 1944כבר בקי  , להתפשט על ידי כתבי� מערביי�
 כיוו� שזה התאי� היטב לתעמולה –אלא נתנו לה לעבור , כמו שיכלו לעשות בקלות באותו זמ�

דוגמה אנלוגית היא שתמונתו של לב דובאטור קיטה את עמוד השער של חוברת על (לה� במערב ש
זו ג� עובדה שבמש� ).  לאותה מטרה1943 $שפורסמה בלונדו� ב, היהודי� הסובייטי� במלחמה

אינני . המלחמה האמינו יהודי� רבי� בברית המועצות ורוב היהודי� בליטא שהוא היה יהודי
אבל דווח , דה הייתה אמונה זו ג� נחלתי� של לא יהודי� בברית המועצותיודע באיזו מי

ב� הע� , הגיבור הסובייטי הגדול"הרי� כוס לכבוד , שהיה אז השגריר בארצות הברית, שגרומיקו
שמועות לעובדות $כשההיסטוריוני� עברו מהיסטוריה מבוססת, רק בשני� האחרונות". היהודי

  .מי� באמונה כללית זוהופיעו סדקי� מסוי, מתועדות
 ידעתי –והתחלתי את מחקרי מתו� סקרנות אישית גרידא ,   אני מתמטיקאי ואינני היסטוריו�

 לא היו לי שמות פרטיי� או –ושבנ� נעשה קצי� , רניאחובסקי מסוי�'שא� סבתי נישאה שנית לצ
ורות אחרי� לא הייתה לי סיבה להטיל ספק בעכי האנציקלופדיות ובמק. פרטי� מזהי� אחרי�

התחלתי לחפש את קרוביו היהודי� בישראל ובמקומות . כיהודי' שתיארו את איב� דנילובי 
אז ... ואפילו מצאתי כמה משפחות שהיגרו מאוקראינה וטענו לקירבה משפחתית אליו, אחרי�

והדברי� , חדרתי עמוק ועמוק יותר לנושא וקראתי את רוב הפרסומי� הרלוואנטיי� ברוסית
  ...ו� והסתב�הלכו הל

 נראה שה� הגונות ומאמינות בסיפורי –   לא שאני מטיל ספק ביושרת� של אות� משפחות יהודיות 
:  הטענה החזקה ביותר היא–אבל כל המידע שביד� הוא מיד שנייה או שלישית . המשפחה שלה�
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 $ר� בל ביקרה את אלמנת הגנרל במוסקבה בע"דודו ודודתי ז$ל סיפר לי שהוא היה ב�"סבי ז"
, רניחובסקי'או צ, רניאחובסקי'ייתכ� שהיה קצי� יהודי גבוה אחר בצבא הסובייטי  בש� צ". 1960

  ...שהיה קרוב משפחה של משפחות אלו
2 .� בספרו של שריפוב ובמאמרו –למותו של מיכאיל . ד.'ז.ו.לא ידעתי על גרסת ק, כמו שכתבתי ל

שריפוב ( באימו� צבאי 1933 $ ר שהוא מת בנאמ" רניאחובסקי והאחי� שלו'גנרל צ"של פאנוב 
באופ� "אמרה שמיכאיל נהרג ) האלמנה(אנסטאסיה גריגורייבנה ). מתאר את זה כתאונת רכיבה

, מוזר למדי. 1929 $ אמר שמיכאיל נהרג ב) או.מ.א.בפרסו� צ(דוב . ס.א. 30 $ בשנות ה" טראגי
  ...ראיניתאחותו אניסיה מלוטטת שאמרה שהוא מת במלחמת האזרחי� האוק

כא� עשה שריפוב שגיאה . אלכסנדר, שכחתי לספר ל� על המידע הסותר לגבי האח השני,    אגב
דוב . ס.א, גיסו. 1909 $כלומר שהוא נולד ב, כשכתב שסאשה היה ב� עשר כשהוריו מתו, גסה

. וכ� אמרה ג� אנסטאסיה גריגורייבנה, סיפר שהוא היה אז ב� שנתיי�.) או.מ.א.באותו מסמ� צ(
מותו ההרואי בקרב מסופר אצל ... 23.11.1915במסמכי הצבא תארי� לידתו הוא , על כל פני�

שהכיר אישית , אבל כפי שסיפר לי מפקד גדוד טנקי� באותה חזית, שריפוב ובמקומות אחרי�
  ... אבל הוא לא נת� שו� הסבר לכ�–הוא התאבד , את אלכסנדר

 13איב� מתואר כב� , הראשונות של ספרו של שריפובבהוצאות : 1907 או 1906המחלוקת בדבר . 3
זה לא שונה ג� בתרגו� . 1906וג� כל הפרטי� האחרי� תואמי� את גרסת , 1919שנה באפריל 

, אותה מצאתי במרשתת, לא עקבתי אחרי ההוצאות האחרות עד לאחרונה. 1980לאנגלית בשנת 
 1906. י נעשה שינוי זה לראשונהאודה ל� א� תוכל לספר לי מת. 1907שבה זה הוחל� בגרסת 

וזה היה התארי� בכל , ושהתקבלה על ידי כול�' הייתה השנה עליה הצהיר איב� דנילובי 
הופיעה בפע� הראשונה , עד כמה שידוע לי, 1907גרסת . למחצה$הפרסומי� הרשמיי� והרשמיי�

, )על הגיל הכוזבבאותו זמ� מבלי לדבר במפורש 0 1905פיל בשנת . בראיו� של ניאונילה ע� א
 2006 $אבל ב. רניאחובסק'ובחוברת שהוצאה בצ) באוקראינית(ובאותה שנה ג� בספרו של פיל 
 1907שנת , )2006(וקארפוב ) 2005(ובספרי� של סוחארב , 100 $ עדיי� ציינו את יו� הולדתו ה

לפי , ב�הנסיבות בה� אי. הספר הראשו� ברוסית שעשה זאת היה זה של דאינס. עדיי� לא נזכרת
כדי להתקבל לעבודה , כדי להתקבל לקומסומול: רימה לגבי גילו שונות מפרסו� לפרסו�, הטענה
 אבל אני תוהה אי� היה יכול לשקר לגבי –או כדי להתקבל לבית הספר של חיל הרגלי� , ברכבת

ג� אלא , לא רק איב�, מאיד�. איפה שהכירו אותו כילד, גילו כאשר חי במקו� כה קט� כוורבובו
  . כשנת הלידה1906 $נקבו ב, אחותו אניסיה וחברו בלאקיטני

רניאחובסקי מדברת עד 'של צ" ביוגראפיה"אבל ה, לא קראתי ספרי� אחרי� של שריפוב. 4
  ...עצמה

הוא ,  לפי האוטוביוגראפיה הקצרה שלו–עצמו לא הזכיר את אוקסנינו כלל ' איב� דנילובי . 5
האחות , .או.מ.א.במסמ� הראשו� בפרסו� צ. יט פסי� ברכבתהיכ� שאביו עבד כמס, נולד באומ�

ואילו לפי האחרי� הוא , האב עבד ברכבת, כאשר ה� חיו באומ�, אלנה מספרת שבמש� זמ� קצר
איבנובה . ט.או. או היה סת� איכר, היה אחראי על הסוסי� בחווה של נובינסקי באוקסנינו

האחות ". 'רו� של אביו של איב� דנילובי הרכבת הייתה מקו� העבודה האח, בבירור"סיכמה ש
האבא "סיפרה הבת ניאונילה ש, בראיו�. אניסיה סיפרה שאיב� נולד כשהמשפחה חייה באוקסנינו

בהתחלה העלי� איב� ". היה בהתחלה מסיט פסי� ואחר כ� נהיה מנהל משק באחוזת נובינסקי
א� היה זה במכוו� שלא ציי� את לא ברור . 1938 $וננז� על כ� ב, משרה זו של אביו' דנילובי 

  .עבודת אביו באוקסנינו
  ד� עמיר, של�.                                                                                                           זה יספיק להיו�

  :ר הבארניאחובסקי בחולון הגיעה המס'ממשפחת צ. עד עתה לא קיבלתי מסר נוסף מסרגיי

31.10.2011  

 .ה לדבר ע� טניה באמריקה כדי לקבל אינפורמציהיאנ ביקשתי מחמותי !לד� ועדינה שלו� רב   
 ,איסק ,בלה :ילדי� ה. יעקב$ אבא ה.רקוב'בלאיה צ איסק נולד בעירש היא סיפרה שהיא יודעת

  נליה:די� שלויל ה.תפקיד גבוהב אצבבשירת ,בלנינגרד גר מיכאל .ויקטור ומיכאל , ריטה,אולגה
 רניחובסקי יודעי� יותר טוב'וליובוב צ טניה טוענת שפליקס .וורקוטה ויקטור גר בעיר. תמרהו

 .ל להתקשר ולשאולואתה יכ $  001$614$8665087 :באמריקה טלפו� שלה�המספר את ונתנה 
היא גרה (רניחובסקי בישראל וה� קיבלו מטניה 'צ טלפו� ממשפחת את מספר התגיד שקיבלת

סטוריה של יכמה שידוע לי מהה עד .אני מאוד מקווה שזה יעזור). פנסילבניהמדינת  ,פיטסבורגב
וחד יבמ .מו�אי� א .ה� הרבה ג� סותרי� אינפורמציה וג� משני� . קשה לדעת את האמת$ רוסיה

 יהודי� ,א� ליהודי היה קשה לקבל איזה תפקיד או להתקבל ללימודי� .בזמנו של שלטו� סטלי�
 .חיפושי� של� קשי�ג� הבגלל זה  ,לדעתי .זה ידוע .תירי� את הלאו� שלה�היו מס

בת של אלה חלתה במחלה שהרק  .עובדי�,אנחנו בסדר ?די�כנה את� והילדי� ו$  מה שלומכ�   
  .ש ח� לעדינה ולכל המשפחה"ד.נקווה שיהיה בסדר .ח"יעד עכשיו בב. רו� המוחק דלקת $  קשה

  .אירה וכולנו



 284

  :דש ממאסלוב  הגיע מכתב ח

8.11.2011  

  ! באוקטובר16 $ ומה6 $תודה על המכתבי� מה! אני מבר� אות� בכנות! לבריאות�! ד� עמיר היקר
 �לא ייקח " הדור הבא" כדי ש,'צ.ד. על אימחקרנועל תוצאות ) מאמר (להכי� דיווח   כמוב� שצרי

  ? מה הכרחי לעשות עכשיו. מחדש "לגלות את האופניי�"על עצמו 
. שורשיו היהודי� של האבנות לבתו ולבנו של הגנרל בבקשה להעיר בכתב על המסמכי� על לפ) 1

צרי� לספר לה� שלא רצוי לה� . אינ� צעירי�, א� לומר בעדינות, כיוו� שהילדי�, צרי� למהר
  .בתשובה נשתמש אחר כ� במאמר שלנו. כיוו� שג� ה� בעד האמת ולא בעד עיוותה, לשתוק

�את הטקסט של , שיודע את הכתובת הדרושה, פיל. דר� א', צ.ד.לדיו של אילי לשלוח,   לש� כ
בצורה זו נוודא . לדעתי זה יהיה נוח, פיל בכ�. אני מבקש ממ� ליידע את א. 1944 $מסמ� מאותו 

  ?מה יודעי� הילדי� על השורשי� היהודי� של האב והא� בכלל
אבל על , כתב דיסרטאציהי� זה כ� הוא א. פיל עצמו. צרי� לפנות להערות המתאימות ג� אל א) 2

בדיוק בדיסרטאציה יש ! זה לא מביא לשו� מקו�! א� לא מילה. 'צ.ד.השורשי� היהודי� של אי
 "מומחה"בדיווח שלנו חשובה ג� דעתו של ה! הבה יתק� את החסר! מקו� לביקורת כל הגרסות

זאת , הכול על מושא מחקרובעניינו ולדעת " אס"אשר צרי� להיות , המלומד, זה בבעיה הנתונה
  .'צ.ד.אומרת הביוגראפיה של אי

פולני , מעורב ד� אוקראיני. 'צ.ד.באי: פיל. בפגישתי אתו אמר א:    זה מה שמעניי� מאוד כא�
  ).מטעמי� פוליטיי�(אבל שותק ,   הוא יודע משהו על השורשי� היהודי� של הגנרל!ויהודי

. ד.מה הדברי� האלה על הד� היהודי הזה באי: ו  אני מבקש ממ� לפנות אליו ג� בשאלה כז
  ?רניאחובסקי'צ
  . ערכו המלא)הדי� וחשבו� (מחקרנוללא יכול להיות , ללא התשובות של שלושת האנשי�   

כיוו� שאז יכול מישהו לנזו� , אני מבקש ממ� מאוד לא לעזוב את פתרו� הבעיה!   ד� עמיר היקר
אולי ה� ידעו : ולהוסי�?  את בני משפחתו של הגנרלמדוע לא השתמשת� באפשרות לשאול: בנו

  .הרבה
המאבק . בהתחשב במסמכי� שנשלחו על יד�. 'צ.ד. שלב חדש של המחקר על אימתחילאני   

  !הנושא מרגש ומעניי�! והחקירה נמשכי�
ייתכ� . ב� בלתי חוקי או מאומ  של דנילו ומריה. 'צ.ד.אי:     מגיעה תשומת לב רצינית לגרסה

ייתכ� שבגלל זאת ג� היחסי� בי� דנילו ומריה לא היו , ל זאת לא סיפר לאשתו על ילדותושבגל
אי� : ומעניי�.  לגורלושהופקר, כזר, היה זה איב�, אחרי שה� מתו, וכנראה שבגלל זאת, טובי�

  ?צצה גרסה כזו
התכוו� כיוו� שידע זה יעזור לי ל, ידע אותי בכל החדשות בתהלי� החקירה!     ד� עמיר היקר
�ולראות ביתר בהירות את היבטי , לפתור ביתר הצלחה את הבעיות העולות, בעבודה בהמש

  .הנושא
  !ותודה עצומה על האמו�!     אני שולח ל� את מיטב האיחולי� לבריאות איתנה

  מאסלוב. א.א,                            בכנות                                                                                               

  :ר פיל" שלחתי תזכורת לד3.11.2011 -ב

כיוו� שלא קיבלתי שו� מסר , אני מודאג במידת מה. אני מקווה ששלומ� בטוב.    אלכסמדר היקר
ר בוריס "בינתיי� קיבלתי את דרישות השלו� והספר ששלחתי לי ע� ד.  באוגוסט27 $ממ� מאז ה

למרות שיכולתי לקרוא אוקראינית היא חלשה בהרבה אפילו מהרוסית . תודה רבה ל�. במורוזו
עבור המילי� הקשות (אנסה לקרוא חלקי� מסויימי� שלו שה� בעלי עניי� מיוחד עבורי , שלי

עדיי� אערי� מאוד את תשובותי� ). יותר אני מתייע  במזכירה דוברת אוקראינית במחלקה שלנו
הא� יש דר� להתקשר ע� ב� משפחה כלשהו של : ואוסי� שאלה נוספת, �לשאלות ששאלתי אות

 אני באמת מבולבל ע� פיסות המידע המתייחסות לאחיות –'? אחיותיו הבוגרות של איב� דנילובי 
  .              ד.ואני מקווה שלימוד נוס� אודות� יוכל לעזור לי להבי� טוב יותר את סיפור ילדותו של אי, אלה
       �  ד� עמיר,                                                                                                                     של

  : שלחתי תזכורת שנייה23.11.2011 -ב

 אנא אשר קבלה ג� א� –אני מקווה שהמסרי� האלקטרוניי� שלי מגיעי� אלי� . אלכסנדר היקר
  ד� עמיר.                                                                                             י לענותאתה עסוק מכד
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  : אך הגיע מכתב ממאסלוב, לא קיבלתי תשובה מפיל

22.11.2011 

  !לבריאות�. ד� עמיר היקר
. א(ות לשורת אנשי� ביקשתי בו לפנ? הא� קיבלת אותו.   בתחילת נובמבר שלחתי אלי� מכתב

זה יהיה נחו  לנו . בבקשה להעיר למסמ� על שורשיו היהודי� של הגנרל.) 'צ.ד.פיל ומשפחת אי
אנחנו חייבי� לכתוב את הדיווח עבור ! מאוד לדיווח על העבודה שבוצעה ועל הוצאת הכס�

  ! עבור ההיסטוריה–והכי חשוב , אביב $ הנהלת אוניברסיטת תל
מצאתי את ',  עמ704, 1997" ְסַטאל"הוצאת , ֶלוויַטס. מ.א,  צבאית יהודיתאנציקלופדיה:   בספר

, אחרי שהוריה� מתו, רניאחובסקי ואחותו הצעירה'צ, משפחתו$לדברי בת: "הדברי� הבאי�
אני מתייחס , אי� שהוא). 591' עמ" (החלי� את שמו ולאומיותו. 'היכ� שצ, גדלו בבית ילדי�

את הדברי� על פניה� היפו� , בסיכוי רב, זה הופ�,  שא� זה נכו�אלא. בספקנות רבהלידיעה זו 
פיל ידע מהו אותו . א. נהרגו ושהוא יהודי. 'צ.ד.שהורי איפיל על כ� . מכא� דברי א.  עבורנותלול
, אלי או אלי�, דיברתי אתו בטלפו� לפני שבעה ימי� וביקשתי שיכתוב. א� לא סיפר לי על כ�, ספר

בהבהירו שאינו יודע דבר , אבל הוא סרב לעשות זאת, .'צאו היהודי של צלמו) העדויות(סיכו� 
  .מעבר למה שכתב בספריו

לדעתי הוא אד� לא טוב . פי� פוחד. א. אוקראיני. 'משמעית שצ$פיל משוכנע עכשיו חד.    א
, לאחר שקראתי את ספרו. זייפ� היסטוריהאפשר לכנות אותו , יתר על כ�. והיסטוריו� חלש

, כשבדקתי את העניי� שאליו התייחס. החלטתי לאמת אחד מהקטעי� שבו, או בספטמבר.מ.א.בצ
כ� מרמי� אנשי� את האנשי� האחרי� ואת מדע ! התברר שכתוב ש� מידע שונה לגמרי

  "!מלומדי�"ועל ידי כ� ה� נעשי� !  ישר בעיניי�–ההיסטוריה 
  ):  בעיר קייב(ריו� יהודי אוקראינה היסטו, לוויטס'     הנה הקואורדינטות של איליה מיכאילובי 

NET.UKR@LEVITAS, 0503524876 . M. T . ופעיל80הוא ב� . 
ייתכנו תשובות בעלות . פנה אליו בשאלות על הקטע מהספר.    אני מציע ל� לא לדחות את העניי�

�, אתה תיידע אותי אז על מהל� העניי�! ולא אני, ותפנה אלי, ד� עמיר היקר, יהיה עדי� שאתה. ער
�לוויטס וספרו מסר לי היהודי . מ.את המידע על אי. כדי שאוכל לפעול לפתרו� שאלות המחקר של

 , המפגשי� החברתיי�לוויטס הופיע בפני קבוצת יהודי� באחד . מ.אי, לדבריו. סניצקי'ַצ. מ.מ
 ות הוכח– י�מסמכללוויטס יש : ו� סיפר ליהאחר. סניצקי'צ. מ.שבאותה קבוצה נמצא ג� מ

היגרה לישראל אחרי ' אחותו של צ, משפחה$שאות� מסרה לו אותה בת', למוצאו היהודי של צ
1991 .  

 –המועצות $גנרל ברית: בנספח.  באומ� במשפחת עובד רכבת29.6.06 $נולד ב. 'צ: נקבע    בספר 
וג� ברשימת הגנרלי� .) מ. א–היהודי (רי עמנו הוא שוב במדור גיבו, .'צ.ד. אי–המוכרז כיהודי 

, משמעי כיהודי$ מתייחס אליו באופ� חד זאת אומרת שהספר !הגיבורי� של ברית המועצות
יהודית של אחד $איפה שמוצהרת הלאומיות הלא, ואפילו שיש בו רשימה של יהודי� למחצה

  .גרוזינית –או א� ,  רוסי–אב , נאמר, כמו, ההורי� של האנשי� המובאי� בה
עכשיו העניי� !!!  הזאתהעדותהנה !!!  יהודינמצא' צלוויטס . מ.  זאת אומרת שלפי הנתוני� של אי

  !נדע עליה�זה יתברר מייד כאשר רק !!! הא� יהיה נית� לאמת אות�!!! הוא בטיב ההוכחות
אבר� ערבי� לחת� האיכרי� מכפר באגווה : "תחילה המקור. הטקסט הארכיוני" פענוח"   והנה 

ערבי� לכלה איב� וסילייב בלינסקי וגריגורי איבנוב , וק וסמיו� אברמוב לוויטסקי'גורדייב פודירצ
וק וסמיו� 'פודירצ'  גורדייבי אברה�" השמות המענייני� אותנו נשמעי�, בלשו� ימינו".  יבורסקי

מרת שהחת� זאת או. שמות יהודיי� לחלוטי�. לוויטסקי) 'א9רמובי ', אברהמובי  ('אברמובי 
לעתי� קרובות העדי� לחתונה היו בני משפחה , א� הזמי� אות� לחתונה כעדיו, היה מיודד אית�

 –בלינסקי . ו.עד מצד משפחת הכלה בלינסקי היה אי: הנה ג� דוגמה לכ�. זה ידוע היטב, רחוקי�
. מ.א� אי. ולא סת� מישהו הנושא את אותו ש� משפחה, משפחה של הכלה$מאוד סביר שהוא ב�

  . זה ידוע, היו יהודי� ג� בש� המשפחה בלינסקי! ג� החת� וג� הכלה יהודי�, לוויטס צודק
מדוע כתוב במסמ� . ליאונטייבנהומריה ' דנילה ניקולייבי :    בלשו� ימינו הוריה של אנה נקראו

מו כ, אבל אפשרי בהחלט שזו שגיאת כומר הכנסייה.  זו חידה– ליודוויגובנהולא , ליאונטייבנה
  .שג� אתה הצעת

. וו. .Став. Во). (סטאב.  הכפר אנטונובקה בוו:    אי הבהירות השלישית בחומרי� הארכיוניי�
אשר קטנה ,  יחידת טריטוריה מנהלית של אות� הזמני�–וולוסט . הוא קיצור המילה וולוסט

). אובלסט(רניה כשהאואזד הוא מרכיב של הגוב, שהוא מרכיב של הא7ֶאזד, )רגיו�(במדרג  מהריו� 
זאת אומרת שהוולוסט , )היו� במחוז קייב (ה'סטאבישצ ייתכ� שזה קיצור ש� העיירה –. סטאב
  .הכפר אנטונובקה נמצא במחוז קייב. נסקאיה'סטאביצנקרא 

אני חושב שאתה יכול להשתמש בו באיזה שהוא מקו� . פיל.    אל תשלח אלי את ספרו של א
  .בישראל
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הולכת עבודה גדולה , אביב$רחוק מתל, כא�, כל יו�.  על תשומת הלב אליתודה!   ד� עמיר היקר
ושוב תודה על . ואור� רוחאני מאחל ל� בריאות איתנה . על השאלה היהודית, אבל מעניינת, וקשה

  מאסלוב. א.א, בכנות.                   אבל השוא� בכל לבו לאמת ההיסטורית,  אד� זר ל�–האמו� בי 

7.12.2011  

  .כסנדר היקראל

כמעט סיימתי מכתב אלי� לפני , למעשה.   אני מתנצל על הזמ� הארו� שלקח לי לכתוב מכתב זה
אני מוצא שקשה יותר . כאשר המחשב שלי הפסיק לעבוד והמכתב הל� לאיבוד, יותר משבוע

  ...לכתוב מחדש מכתב מאשר לכתוב אותו בפע� הראשונה

.  כשבועיי� לפניו– בנובמבר 8 $ומכתב� מה, ה ימי� בנובמבר הגיע לפני כמ22 $   מכתב� מה
, שלחתי מכתב ללוויטס בדואר האלקטרוני... אי� חדשות) כמעט(החדשות העיקריות שיש לי ה� ש
 הפע� האחרונה –פיל הוא גרוע בהרבה . בעוד שהמצב ע� א, א� עדיי� א קיבלתי תשובה ממנו

או פוחד להמשי� /נראה שהוא חושד ו. דבר שו� –ומאש , שהוא התקשר אלי הייתה בסו� אוגוסט
ועל ' צ.ד.אינני מאמי� שהוא ממש יודע משהו שאנו איננו יודעי� על משפחתו של אי. את הדיאלוג

דבר אחר . 'צ.ד.עדיי� עלי לדעת איפה ומתי הוא פרס� את הראיו� ע� אלמנתו של אי,אבל . ילדותו
אי� נוכל להגיע .  לפחות זו של אולג–' צ.ד.שהיתי רוצה להשיג ממנו הוא הכתובות של משפחת אי

  ? אליה�

  :היכ� שאנו עומדי� כעת, בקיצור,    הנה

אפשר לעקוב אחרי , רניאחובסקי'שנייה לשורשיו היהודיי� של צ$   למרות שיש כמה עדויות מיד
נולד בכפר , שמו שמצאת(רניאחובסקי 'צ' סר� איסק יקובלבי $ רב–רוב� לאותו מקור יחיד 

ייתכ� שהוא (דודו $היה ב�. ד.שאי, ואני כמעט בטוח שג� האמי�, הוא טע�). 1907חה בשנת י'ליחצ
 נראה לי שלמילות הקשר המשפחתי ברוסית תיתכ� משמעות רחבה יותר –דוד שני $התכוו� ב�

, דוד$יכול להיות לא רק אח ממש אלא ג� ב�" בראט "–מאשר יש לה� באנגלית או בעברית 
הוא סיפר זאת ...). דוד וכדומה$ לא רק אחיי� אלא ג� ב� ב�–" פלמיי�", ד שני ג� ב� דו–" קוזי�"

הוא סיפר זאת ). שאית� אני בקשר בישראל( אדוארד ואלה –לבנו ולדימיר ולילדיו של ולדימיר 
וסיפר זאת לבתו זאנה , הנמצא בארצות הברית) בנה של אחותו אולגה(ג� לאחיינו פליקס 

במוסקבה בתחילת שנות . ד.שאותה שלח לבקר את אלמנתו של אי',  רבינובי$רניאחובסקאיה'צ
אבל בעלה . מתו בינתיי�, לרוע המזל, א� שניה�, 1991 $זאנה וולדימיר אכ� באו לישראל ב. 60 $ ה

איסק . זוכרי� את הסיפור על אותו ביקור, וילדיו של ולדימיר', פאבל רסינובי , אנה'זל ז
הגיע . ד.זה מסביר אי� הסיפור שלה� על הקשר המשפחתי לאיו, ומשפחתו גרו בוולאדיקווקאז

מבני אחי ", שכתב אותו בספרו, ר הקהילה היהודית בוולאדיקווקאז"יו, למארק פטרושנסקי
, כשהכוונה(ושבת אחיו ', היה איסק דווידובי . ד.בו הוא מספר ששמו המקורי של אי, "המכבי�
סניצקי הוא 'אולי ג� מקור המידע של צ. 'ה רבינובי אנה איסקובנ'הייתה ז, )דודו$לבת ב�, כנראה

עשוי להיות מועיל ללמוד עוד על , בכל זאת. 'או בת משפחה אחרת של איסק יקובלבי , אנה'ז
איפה ? הא� היו לו אחי�?  מה היה ש� אביו– יעקב –במיוחד על אביו של איסק , המשפחה
אבל קשה , פרטי� נוספי� מהמשפחהאני מנסה ללמוד . וכ� הלאה? מה היה עיסוקו? התגורר

  . ה� אינ� זוכרי� היטב ואי� לה� מסמכי�–לקבל את המידע 
�כמשפחה , 1897$1900רניאחובסקי מתועדת בכפר באגווה בשני� 'משפחת דנילו צ,   מאיד

הא� הייתה . חתונה ולוויה,  טבילה–פרבוסלאבית המקיימת את הטקסי� הפרבוסלאביי� 
ישנ� שני פרטי� ? יחה'רניאחובסקי היהודית מליחצ'מקורבת למשפחת צמשפחה זו יכולה להיות 

לאמינות סיפורו של איסק , א� כי קל מאוד, בתעודות מבאגווה שעדיי� מותירי� סיכוי כלשהו
 20 $ המרחק בי� שני הכפרי� הוא רק כ–יחה לאנטונובקה 'הראשו� הוא קירבת ליחצ: 'יקובלבי 

הא� ייתכ� . � אצל עדי החתונה של דנילו)ה(ל הש� אברהשני הוא ההופעה הכפולה ש. מ"ק
המרת ? המיר את דתו מיהדות לנצרות ושינה את שמו באותה הזדמנות, או אביו לוקא, שניקולאי

 �למרות שהייתה ,  אצל האיכרי�–הדת לא הייתה נפוצה אצל האנשי� הפשוטי� ועוד פשוט מכ
בקרב בעלי ההשכלה שעבור� הדת היהודית במיוחד , מצויה למדי בקרב היהודי� תושבי הערי�

לכ� סביר יותר להניח שמשפחת הרופאי� . היוותה מכשול לחינו� גבוה ולמשרה מקצועית
, הייתה יהודית, רניאחובסקי'מיכאיל ויבגני צ, האחי� אלכסנדר, האוקראיני� המפורסמי�
  .ודיתרניאחובסקי הכפרית דלת ההשכלה מבאגווה הייתה יה'מאשר להניח שמשפחת צ

הוא החיפוש אחר רישו� הלידה של , נראה לי, ראשית לכל.    אבל עדיי� יש דברי� שנית� לעשות�
עתה אנו יודעי� שהוא אמנ� הכיל מידע נכו� מסוי� על דנילו . או.מ.א.המצוטט בפרסו� צ. ד.אי

 ולא 1907 מדוע יולי –תארי� הלידה המצוטט הוא מוזר , מאיד�. ומריה ליודוביגובנה' ניקולייבי 
ר מורוזוב לא "ד. יש סיכוי מסוי� שראיית המקור תעזור לפתרו� התעלומה? 1906ביוני ) 29או  (13

אבל שהותו , )באומ� אי� ארכיוני�(רקאסי 'מצא את המסמ� לא בקייב ולא בארכיו� של צ
יכול להיות מעניי� ג� למצוא את רישומי הלידה של אחיותיו . במקומות אלו הייתה די קצרה

ולכ� צרי� , או לאוקסנינו/ זה לא ברור מתי המשפחה עברה מבאגווה לאומ� ו–אחיו הבוגרי� ו
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רשימת הבוחרי� לדומה של . 1901$1907התקופה הרלבאנטית היא . לחפש אות� בשני המקומות
 השאלה היא –) למרות שהיא כוללת רק גברי� בוגרי� משלמי מס( עשויה להיות למועיל 1906/7

  . האי� להשיג אות
הוא לחפש רישומי� של הדור הזק� יותר במחצית , נראה לי,     הדבר השני בסדר החשיבות

ושל , יחה ובבלאיה צרקוב'רניאחובסקי ומשפחתו בליחצ' של יעקב צ– 19 $ השנייה של המאה ה
, ה'ומשפחתו ש� או בסטאבישצ) 1847 $שנולד באנטונובקה ב(רניאחובסקי 'ניקולאי לוקיאנוב צ

  .יכולה להיות לעזר, היכ� שהיא קיימת, 1897רשימת מפקד . רקאסי'קייב או צ, ובבלאיה צרק
 ולחפש 1919$1921    ואז ייתכ� שיהיה מאל� ללמוד את הרישומי� האזרחיי� והדתיי� לתקופה 

 ייתכ� שנמצא ש� מידע –' ויניצה וכו, רקאסי'צ,  בקייב–רניאחובסקי� באותה תקופה 'את הצ
  .ד.מיוחד אודות אחיותיו של איב, כלשהו על המשפחה

  ד�, של� בכנות

  רניאחובסקי'הנה טבלה המראה מה שאנו יודעי� על שתי המשפחות צ. ב.נ

  )אנטונובקה(רניאחובסקי '                                                    לוקא צ

  

  אנה גורדייבה$ קולאי                                                                ני

  

  מריה ליודוביגובנה בלינסקי                                              מריה איב� אולגה טרופי� קתרינה$דנילו
1847                    1851                                                                                      1878   1883   1889       1892        1896  

  

  אנה  אלנה  מישה  אניסיה  איב�  סאשה  אנסטאסיה                       אלכסנדר
1900    1903     1904       1905   1906/7 1915/17          1918  

  קובסקי        אולשנסקי                 דוב                                  צש
  
  

  )יחה'ליחצ(רניאחובסקי '                                                      יעקב צ

  

    ויקטור    אסיה                                     בלה  ריטה      מישה$   אולגה                                איסק
      1906                                          1907                                                           1912   1914  
  

  תמרה    נלה                           אנה $ולדימיר'    פאבל רבינובי $אנה'        זליובוב$פליקס
     1927                          1930                                         1931  

                                                                  
  אלה  אדוארד                                                                

  

רניאחובסקי 'לטלפן עבורי לבני משפחת צ, שושנה קמין'  פרופ,ידידתי הואילה 21.11.2011 -ב  
, היא אישרה שאכן פליקס הוא בנה של אולגה. אשתו של פליקס, היא דיברה עם ליובה. בורגבפיטס

) וסילי(אולגה הייתה נשואה לרוסי בשם ואסיה .  אבי המשפחה שבחולון–רניאחובסקי 'אחותו של איסק צ
 היה בחיל, מישה, היא סיפרה שדודו של פליקס. אך הם נפרדו והיא שמרה על שם נעוריה, גורַּבן

. פליקס אינו זוכר דבר על סבו  יעקב. בסחלין,  ֶנלָיה–והבת השנייה , בתו תמרה גרה בוורקוטה. הצוללות
כפי שטוען  (' איסק דווידוביץיה האמיתי הוששמו, הדוד איסק הוא שסיפר על כך שהגנרל הוא בן דודו

, בה הגיאוגראפית למרות הקר–כמובן שהתאכזבתי ). כנראה לפי סיפור המשפחה, פטרושנסקי בספרו
אבל עדיין יש . רניאחובסקי בבאגווה'אינני רואה שניתן ליישב סיפור זה עם המידע המתועד על משפחת צ

בשיחה . נקבע שהיא תנסה להוציא מידע נוסף מבעלה ושושנה תטלפן אליה שוב. למצות את כל המקורות
לאחר שהתברר סופית שגם פליקס . הציעה ליובה לפנות לבת הדוד נליה בסחלין, לאחר כשבועיים, נוספת

שתרגמה את מכתבי , בעזרתה של שושנה(פניתי לנליה , וליובה אינם יכולים להוסיף על הידוע לנו
  ):לרוסית

3.1.2012  

  !נליה היקרה
ה� יעצו לי לפנות אלי� ). אוהיו, קולומבוס(רניאחובסקי 'קיבלתי את כתובת� מפליקס וליובה צ  

אמי המנוחה הייתה קשורה למשפחת . רניאחובסקי'משפחת צבקשר לקשר המשפחתי שלי ל
  .אבל אי� בידי די פרטי� כדי לדעת באיזה אופ�, רניאחובסקי'צ
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, אחיו, שמות הוריו:    לכ� הייתי מבקש לדעת ממ� מה שאת יודעת על סב� יעקב ומשפחתו
  .ותאריכי הלידה והפטירה של הסבא והסבתא, במה עסק. אשתואחיותיו ו
תו� לימוד משפחתי ושורשיה .  אלו חשובי� לי ג� עבור בעייה מעניינת וחשובה אחרת   פרטי�

יודעת שהביוגראפיה , בוודאי, את. רניאחובסקי'צ' התעניינתי בביוגראפיה של גנרל איב� דנילובי 
ועד היו� קיימת מחלוקת בי� רוסיה והמערב על , "לוטה בערפל"של משפחתו ילדותו היא עדיי� 

' יודעת על הקשר של איב� דנילובי , באופ� אישי, הייתי מבקש לדעת מה את. ומיי�שורשיו הלא
�  .למשפחת

. אבל אני מעוניי� מאוד בבעייה זו לאני עוסק בה יותר משנתיי�, ולא היסטוריו�,   אני מתמטיקאי
, ספרי�(אהי שולט בשפה הרוסית מספיק כדי לקרוא את הספרות ואני מודע להרבה חומר 

  .רניאחובסקי'שהתפרסמו על גנרל צ) 'מרשדתת וכדמאמרי� ב
  .   אודה ל� מאוד על כל עדות שתוכל לעזור לי להגיע לאמת ההיסטורית

  .א� אפשר להתקשר אית� בעזרת האינטרנט או לצלצל בטלפו�, בבקשה,   כתבי
  !  בברכת שנה טובה
  ) אמריטוס(' בתודה מראש  פרופ

  il.ac.tau.post@danamir ,אביב$ת תלאוניברסיט, ד� עמיר                
  46382הרצליה , 42קהילת ציו� , ד� עמיר: כתובת ביתית                

  )  il.ac.tau.post@kamin :שושנה קמי�: תרגמה מאנגלית(

20.12.2011  

  !בכנות ובחו�, אני מבר� אות� בלבביות! לבריאות�! עמיר היקרד� 
  .י� חשובי�עניינאני מניח שהיית עסוק ב.    שלחתי אלי� שני מכתבי� ולא קיבלתי עליה� תשובה

: הנה החומר החשוב.  בנובמבר חזרתי לשליגינו30 $וב, רקאסי' בנובמבר נסעתי לארכיו� צ28 $ ב
 בכפר אוקסנינו בנפת אומ�" תחיית הצלב"י� ופטירות של כנסיית נישוא, ספרי הרישו� על לידות

 בכפר אוקסנינו נשמרו .2611. ס, 1אופיס , 931פונד , )מיקרופילמי� (1919 $ ו1918, 1912, 1906 $מ
  ).מאות� אלו שיש בה� עניי� עבורנו(חומרי� רק משני� אלו 

הסנדק , ה'מנפת טרשצ) בלתי קריאי�שמות ( נולד ניקולאי להוריו הכפריי� 1906 במאי 25 $    ב
  ).122.ארק( רניאחובסקי'צ' תושב אותו הכפר דניל ניקולאייבי היה 
  )זמר כנסיה(יק 'בת ל:ַסלומצ, אבגניה,  נטבלה1912 בינואר 22 $וב,  נולדה1911 בדצמבר 5 $  ב

 אשת דנילו יגובנהבומריה ליוד) ש� לא ברור(מורה מהכפר אוקסנינו : הסנדקי�, בכפר אוקסנינו
  ).57.ארק (רניאחובסקי'צ
איכר הכפר באגווה : הסנדקי�.  שבנפת אומ�280 נולד יוסי� בכפר ש7ַקאיו1דה1912 בינואר 14 $  ב

  ).56. ארק ( מריה ליודוביגונה,רניאחובסקי'ואשתו של האיכר דנילו צשקולניק ' אנדריי ניקיטובי 
ולכ� , רניאחובסקי בעיר אומ�'רה משפחת צ לא התגור1912$1906בשני� : אפשר להסיק מסקנה   
  .לא היה יכול להיוולד ש�' צ.ד.אי

נולדו , בס� הכול. הרשומי� בכנסית אוקסנינו 1906 $במניי� הנולדי� בלא נמנה  'צ.ד.אי,    שנית
מדוע הוא איננו נמצא ברשימות :  זה מה שמעניי�. ממי� זכרבני� 167 בכפר אוקסנינו 1906בשנת 
כמו שמכריזה הגירסה , 1906ה צרי� להיות רשו� בכנסייה של אוקסנינו בשנת  הוא הי?אלו

  ?1907 $יכול להיות שהוא אכ� נולד ב, אזי. הרשמית על זמ� ומקו� הולדתו
זאת אומרת ,  אינו בארכיו�1907 $ספר הרישו� של הכנסייה של הכפר אוקסנינו ל,    לרוע המזל

  .שהוא מקו�ברור שהוא אבד באיזה , הוא לא נמצא ש�
שני הוריו ,  נולד באוקסנינו דויד1906 ביוני 26 $שב, למשל,     המסמכי� שנשמרו בספרי� מראי�

מדוע נתנו איכרי� פראבוסלאביי� לתינוק ש� יהודי טיפוסי : מעניי� מאוד. פראבוסלאביי�
  ?ייתכ� שה� יהודי� שהתנצרו? לתינוק�

ש� שו� אבל לא מצאתי . �1906$1907 בשני�    בדקתי ג� את החומרי� של הכנסייה בעיר אומ
 בהפצצה 1941$1943אמרו שה� נשמדו בשני� .  נשארו מעט מסמכי� כאלה.דבר מהנחו 

אבל לקחו את הב� להטביל אותו , גרו באוקסנינו' צ.ד.הוריו של אי: אפשרי וריאנט כזה. אווירית
מסמכי ! כמו שזה! הו אחרבכל ההיסטוריה הזו מוסתר מש. אבל זה בעל סבירות מעטה, באומ�

  !אינו נזכר בה�' צ.ד.ואי,  נשמרו1906כנסיית אוקסנינו משנת 
) ?ואיפה פורסמו(איזה ארכיו� פורסמו מ איזה מסמ� בסיסעל : ידע אותי! ד� עמיר היקר   

אבל , באחד ממכתבי� הזכרת מסמ� זה. 'צ.ד.הנתוני� הרשמיי� על תארי� ומקו� הולדתו של אי
  .כדי שנוכל לאמת אות�, קור הנתוני�לא הזכרת את מ

זאת אומרת עבר מיהדות , היה יהודי מומר' צ.ד.סבו של אי$סבו או אבי: נוטה למחשבהאני     
לא מדרגה רניאחובסקי היו אחי� 'צ) פודפולקובניק(ומיור ' צ.ד.אי): כהשערה(אני מציע . לנצרות
סת� כ� . אלא סביה�לא אבותיה�  היו אחי� מלידהזאת אומרת ש, אלא מדרגה שלישית, שנייה

                                                
  .)N   29055'E'49051( אומן – פאסטוב– המשולש באגווההכפר שוקאיוודה נמצא במרכז 280
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. 60 $בשנות ה' צ.ד.להגיע למוסקבה לאלמנת אי) פודפולקובניק(משפחת המיור $ פשוט לא יכלה בת
 הקו וזה. בני משפחההיו ' איסק צ) פודפולקובניק(ומיור ' צ.ד. בכ� שאישו� ספקלא יכול להיות 

ובסקי והאוקראינית של רניאח'קו המשפחה היהודית צ, צרי� לפתחאותו להמש� המחקר וש
  .בכל הסיכויי� זה יהיה המוצא היחיד הנכו� למצב. 'צ.ד.אי
שוב .). פ.או ר.מ.א.צ( לשליגינו ממוסקבה חזרתישנה זו בדצמבר  10 $וב,  בדצמבר יצאתי4 $    ב

הייתי ' צ.ד.שאלות רבות על אי. הביורוקראטיה הארכיוניתהייתה עבודה גדולה וקשה ומאבק ע� 
ע� כל אות� כללי� , מזמ� לולא המכשולי� הביורוקראטיי�  בכל הארכיוני�אולי פותר 

 ".הצג לי מסמ� כלשהו: "כמו שה� ג� מצהירי�, פשוט לש�) להיכנס(מוסדיי� שלה� ואי אפשר 
במסמ� : והנה מה שחדש. 283 וברזינסקי282סֶטלַמ�, 281בנסיעה זו נבדקו על ידי מסמכי� על 9ר1אד

כא� שוב עולה . נולד בטביליסי, גרוזיני –ת הלאומיות כתוב במשבצ, 284של שניידרהשירות 
  ?א� הוא רשו� במסמכי� הרשמיי� כגרוזיני, אי� אפשר להתייחס אליו כיהודי: השאלה

בנסיעה .  דולר250בנסיעה לפודולסק סביב ,  דולר50רקאסי בער� 'בנסיעה לצ:    הוצאת הכספי�
 בפודולסק בלילה שבי� רביעי לחמישי ביטלתי ,ישנתי על ספסל, רכבתהלנתי בתחנת רקאסי 'לצ

, נשמתי אוויר צח,  בבוקר הלכתי בעיר פודולסק9 בערב עד 5בית ההארחה וכל הלילה משעה את 
כ� שלא היה , בכל לילה א� פע� לא התיישבתי על ספסל. כיוו� שש� פחות מכוניות וגזי� באוויר

 50ברזרבה נשארו עכשיו .  דולר אמריקאי�20וזה בער� ,  רובל800חסכתי .   מעלות1$2קר מינוס 
  !וזה אומר שהמאבק יימש� עד הקופייקה האחרונה. דולר

אי� : ייתכ� שמישהו יאמר! לחפש, תודה על הצגת האפשרות לעסוק במחקר! ד� עמיר היקר   
 התנועה: "285נדמה לי :ר7ד�1, בכל צעד אני יכול להשיב במילותיו של אחד הגדולי�. כאלו תוצאות

  !השאיפה למטרה, זהו העומק הפילוסופי המרטיט של המאבק!" אי� מטרה סופית, היא הכול
להערות אודות המסמ� על ' צ.ד.הא� פנית לבני משפחתו של אי, פיל.    ידע אותי במה שהשיב א
.  ולמנהיג יהודי אוקראינה שאת כתובתו שלחתי ל� במכתב קוד�', צ.ד.שורשיו היהודיי� של אי

  .ל יהיה חשוב מאוד להמש� המחקרהכו, כתוב
ושתולי� אותנו ! בריאות טובה ל�,  החדשה2012אני מאחל ל� כל טוב לשנת !    ד� עמיר היקר

     !בכוח תקוות� הגדולה
   מאסלוב.א.א,                                                                                                              בכנות

   

     

שלא היה בינו לבין איבן , רניאחובסקי'צ'    פתרון אפשרי הוא שאכן היה קצין בשם איסק דווידוביץ
הוא קרוב משפחה של כל ' ואותו איסק דווידוביץ, רניאחובסקי קשר פרט לדמיון השם'צ' דנילוביץ

  ...המשפחות היהודיות הטוענות

                                                
מפקד הארטילריה , 1900יליד , )Я,ков Исаа,кович Бро,уд(ברואד ' קב איסקוביץ)ע(מיור ארטילריה י-גנרל 281

  .27.6.1942 -נהרג ב, 64 -בארמייה ה
 היה מפקד אוגדת, 1900 יליד, )Григорий Давыдович Стельмах(סטלמך ' לייטננט גריגורי דווידוביץ-גנרל 282

נהרג .  ראש מטה החזית הדרום מערבית–תפקידו האחרון . שוחרר והוחזר לצבא לאחר שנתיים. 1938רובאים כשנאסר במרץ 
  .. 21.12.1942 -בקרב ב

 52 -ראש מטה הארמייה ה, 1902יליד , Лев Самойлович Берзинский)(ברזינסקי ' גנרל מיור לב סמואילוביץ 283
  .1943 ביולי 19 -מת מפצעיו ב. חובבחזית וול

מפקד בריגאדת , 1908יליד  , (Борис Иванович Шнейдер)   שניידר) ,?יונוביץ(, גנרל מיור בוריס איבנוביץ 284
  8.2.1945 -נהרג ב. 9 -הטנקעם והכוחות הממוכנים של ארמיית המשמר ה

285  Pierre Joseph Proudhon ,1809-1865 ,פרוטסטנטים , שנאת יהודיםהצטיין ב, אגב(ת מהוגי התנועה האנרכיסטי
  ...).ונשים
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  ?פיל חוזר לתמונה. 42

  :ניסיתי לכתוב אליו פעם נוספת, סופית מאלכסנדר פיל   לפני שאתייאש 

22.12.2011       :  

אנא ספר לי , א� יש בעייה כלשהי. שאינו כשורה אני מקווה שלא קרה שו� דבר. אלכסנדר היקר
   ד� עמיר.                           ואערי� מאוד את עזרת�, עדיי� מעוניי� מאוד בנושא זה אני. עליה בכנות

  :הפעם נעניתי, הפתעתי הנעימה  ל
 

25.12.2011  

  ~ד� עמיר הנכבד
. ולכ� הייתי צרי� לשכב בבית חולי�, היו בעיות בריאות!  על השתיקה הארוכה כל כ�מתנצלאני 

בזמ� הנוכחי יש לי מבני : "באוטוביוגראפיה שלו במיוחד' לגבי אחיותיו כותב איב� דנילובי 
) הבולשביקית(מפלגה הקומוניסטית הכלל ארצית  מועמדת ל–אחות אנסטאסיה : המשפחה

 נשואה –אחות ילנה ,  עובדת בקולחוז ורבובו–אחות אניסיה . נשואה למפקד אוגדת תותחני�
אולי בינואר ".  מערבית–לעובד מדינה המתגוררת בתחנת ופניארקה של מסילת הברזל הדרו� 

          אלכסנדר פיל               .סקירניאחוב'צ. ד. תהיה השלמת מידע בנושא אחיותיו של אי2012

28.12.2011  

אני מצטער לשמוע שהיו ל� . הייתי באמת מודאג לגבי�. תשובת� הקלה על לבי. ר פיל היקר"ד
אני נכס� ללמוד . אבל אני מקווה שהתגברת עליה� ושאתה כעת בקו הבריאות, בעיות בריאות
  .רניאחובסקי'צ. ד.ממ� עוד על אי
 אינה פותרת 1939 $האוטוביוגראפיה הקצרה שלו מ, רניאחובסקי'צ. ד.יו של אי   אשר לאחיות

ושנית כיוו� , כיוו� שהיא מתייחסת רק לאלו שהיו עדיי� בחיי� באותו זמ�, ראשית: את הבעיות
רניאחובסקי דייק לחלוטי� באותה אוטוביוגראפיה 'צ. ד.שאיננו יכולי� להיות בטוחי� שאי

וכיוו� שמידע זה אינו , ) הוא מתעל� לחלוטי� מאוקסנינו–� הולדתו למשל לגבי תארי� ומקו(
  .מתאי� בדיוק לסיפורי� האחרי�

�שזמ� קצר לאחר מות , 1902ילידת , הייתה מריה. ד.אחותו הבכירה של אי, לפי שריפוב,   כ
בלוקחה איתה את אחותה התינוקת , י�'נישאה לקצי� ועברה לגור בטולצ, 18בגיל , ההורי�
, 1924 או 1923 $ שנישאה ב1905בלאקיטני מספר על אחות מרוסיה ילידת ). אנסטאסיה(יה נאסט

אינה . ד.אלמנתו של אי. ולקחה איתה לא את התינוקת אנסטאסיה אלא את הילד אלכסנדר
ללא , אבל מספרת שהיא נישאה ולקחה איתה את רכוש המשפחה, נוקבת בש� האחות הבכירה

היא זו שלקחה עימה לנובורוסיסק את , הנראת בפיה מיסיה, ושהאחות השנייה, שו� תינוק
  .התינוק אלכסנדר

שנייה לאחר , 1903 $ שלפי שריפוב נולדה ב(האחות הבכירה הייתה לנה , או.מ.א.  לפי פרסו� צ
אבל , מספר שהיא נשואה לעובד מדינה וחייה בוופניארקה. ד.אי. ונישאה לאולשנסקי) מריה

למרות שלנה טענה , לבי� אלמנתו לאחר נישואיה. ד. קשר בי� איאלמנתו טענה שלא היה שו�
  .שקשר כזה נשמר בכמה הזדמנויות

מספר . ד.אי. דוב' שנישאה לאנטו� סטפנובי , האחות השנייה הייתה אניסיה, או.מ.א.   לפי צ
הש� אניסיה אינו נזכר אצל . אבל אינו מספר שהיא נשואה, שהיא עוכדת בקולחוז בוורבובו

 קרוב –רניאחובסק ואוקסנינו מתייחסי� לאנסטאסיה דנילובנה דוב 'במוזיאוני� של צ. בשריפו
, שנקראת נאסטיה אצל שריפוב וטוסיה על ידי אנה גריגורייבנה, אנסטאסיה. לוודאי שזו טעות

הא� ? הא� אתה יכול להבהיר מי הייתה מי. צשקובסקי'  ונישאה לאיב� איבנובי 1918 $נולדה ב
  ?התקשר אל בני משפחותיה�יש ל� דר� ל

אני מניח , ניאונילה ואולג, .ד.   אודה ל� מאוד א� תוכל לעזור לי ג� ליצור קשר ע� ילדיו של אי
  .שיש ל� את כתובותיה�

  .ד.  אני ג� חוזר על שאלתי לגבי פרטי פרסו� הראיו� ע� אלמנתו של אי
 בריאה 2012נו ומאחל ל� אני מקווה להמשי� בהקד� את הדיו� ביני.    זה יספיק לעכשיו

  ד� עמיר, של� בכנות.                                                                                               ומאושרת
  
  :בתשובתי למאסלוב בישרתי לו על חידוש הקשר עם פיל  
  
  
  
  



 291

1.1.2012  
אני מקווה . ר קיבלתי לפני כמה ימי� בדצמבר אש20 $תודה על מכתב� מה.    אלכסנדר היקר

: עלי לבקש ממ� שוב, לפני כל דבר אחר. בדצמבר7 $שבינתיי� קיבלת כבר את מכתבי מה
נעימות רבה לדעת שאתה יש� $ זה גור� לי אי!אל תנהג בחסכנות מוגזמת! אנא! אלכסנדר היקר

  אני מערי� מאוד ! אנא. רבמיוחד במזג אוויר כה ק, במלונות הזולי� ביותר ואפילו באוויר הפתוח
אני מקווה לשלוח ל� בקרוב כס� נוס� ! אבל אל תגזי� בכ�, את עזרת�צואת מסירות� לאמת

  !להוצאות
א� עדיי� המסמ� הקריטי שאנו צריכי� הוא רישו� הלידה של איב� ,     ממצאי� מענייני� מאוד

 המסמכי� 7 $ מ1. מס(או .מ.א.כפי שנטע� במסמ� המצור� של צ, אשר צרי� להימצא', דנילובי 
אני מצר� . 1907משנת ) ?או אומ�(בספרי� המטריי� של אוקסנינו , )2005 $ששוחררו לפרסו� ב

אני מניח שהסדרה (ע� שתי סדרות ההערות מאותו פרסו� , את המסמ� הרלבנטי מאותו פרסו�
ת הפרסו� והסדרה השנייה הוספה לקרא, 1949הראשונה היא הערותיה של איבנובה עצמה משנת 

' צ.ד.של איאפשר לראות שישנ� מספר סתירות בי� מסמ� זה לבי� האוטוביוגראפיה ). 2005 $ב
אבל אחר כ� מצאתי שכבר פורסמה בספריה� , שאותה קיבלתי באמצעות מורוזוב (1939משנת 

את . ד.א� כ� מדוע לא סיפר אי, ממצאי� תומכי� בגרסתה של איבנובה). של סוחארב וקארפוב
  ?מדוע אינו מזכיר כלל את אוקסנינו? ת כהוויית�העובדו

 $כיוו� שאיבנובה ציטטה ממנו ב, לא ייתכ� שהוא נשמד במלחמה,    אשר לספר הרישו� החסרי�
  ? היכ� מצאה אותו ואיפה הוא עכשיו–א� כ� הנה תעלומה . 1949

$ היו ג� לאאבל, יהודי טיפוסי ברוסיה ואוקראינה של אות� הזמני�, אכ�,    הש� דויד היה
מה היה שמו המלא של אותו ). א� כי הרבה פחות מאשר אברהמי�(יהודי� אחדי� בש� זה 

אבל ). הרכבי( משפחת ַגֹרHַבי –אני יודע שהייתה לפחות משפחה יהודית אחת באוקסנינו ? תינוק
  ...ה� לא היו מטביל� את ילד� בכנסייה

הדבר הבטוח . רניאחובסקי היהודיות'   אני מנסה עדיי� להשיג פרטי� נוספי� ממשפחות צ
) אחייני� ונכדי�, ילדי�(רניאחובסקי סיפר למשפחתו 'איסק צ) ?סג� אלו�(סר� $רב'היחידי הוא 

נראה שהוא באמת . 'איסק דווידובי , מלכתחילה, נקרא. ד.ושאי, דודו$היה ב�' שאיב� דנילובי 
שלא הייתה לה סיבה לא , .ד.תו של איאנה אכ� ביקרה את אלמנ'וייתכ� שבתו ז, האמי� בסיפור זה

 –אני מנסה עדיי� לקבל מידע נוס� מאחת מאחייניותיו של איסק . להאמי� שהיא קרובת משפחה
  .אבל איני מקווה לרבות, ב"קיבלתי את כתובתה בסחלי� מבני המשפחה בארה

אני מצר� .  תזכורות קיבלתי מסר מפיל3 $ חודשי� ו4   החדשות הטובות ה� שאחרי שתיקה של 
  .את המסר שלו ואת תשובתי למסר זה

�אולי היית יכול להשיג אותו טלפונית ולעודד אותו לענות . עדיי� אי� תגובה מלוויטס,   מאיד
, כמו מארק פטרושנסקי מוולאדיקווקאז(אני חושד שהמידע שלו בא מאותו המקור ? למסר שלי

עדיי� זה חשוב לבדוק את מקורותיו ). שהכיר ש� את משפחתו של איסק וכתב בספרו את גרסת�
  .של לוויטס לפני שמגיעי� למסקנה הסופית

 �  ד� עמיר,  בריאה ומאושרת מאוד                                                   של� בכנות2012  מאחל ל

25.1.2012  

  !לבריאות�! ד� עמיר היקר
 אחר הצהריי� ביו� בו שלחתי ל� 5עה אותו קיבלתי בער� בש,  בדצמבר8 $   תודה על מכתב� מ

הקשר ' , צ.יא.י$ו' צ.ד.מעניי� שדיעותינו ביחס לאי).  בבוקר11 $שנשלח בער� ב(את מכתבי 
  .כמעט מתלכדות, ביניה�

נולד ' צ.ד.עכשיו לא יכול להיות כל ספק בכ� שאי!  בינואר1 $    אני מודה מקרב לב על המכתב מ
 .אבל הוא יכול להיות קיי� ג� עכשיו,  היה המסמ� המתאי�8194 בספטמבר 20 $ב! 1907ביולי 

איבנובה מדובר לא . ט.זאת אומרת בחומר של או. מספר הרישו�) extract(ציטוט ? מהו מסמ� זה
ציטוטי� מספר . דבר שונה, כמו שידוע, וזה, רישו� מספר הציטוטאלא על , על ספר הרישו� עצמו

כאשר נייר כזה , במקרה של אבידה, למשל ע� הלידה, הרישו� אפשר לקבל הרבה פעמי� בחיי�
המאשר את תארי� , זה רי� שהוא דומה לדרכו�. וכ� הלאה) מוסד(נדרש באיזה שהוא ארגו� 

אתה הלכת לכנסייה : לקבל נייר כזה לטא היה מסוב�. ועדות על הוריו, ומקו� הלידה של האד�
�  J.אחרת לא היה ממה לצטט, אבל רק במקרה שהשתמר ספר הרישו� המקורי. וכתבו ל

. את השאלה בדבר זמ� הולדתו' צ.ד.איבנובה הציגה לאחיותיו של אי:     אני מציע את ההנחה
 ציטוט – את המסמ� המאתי� ")התיבה("והשיגו מהארכיו� הביתי , האחיות לא היו תמימות דעה

 נמסר להוריו זהקרוב לוודאי שציטוט . באיזה שהוא אופ� המסמ� השתמר אצל�. מספר הרישו�
כיוו� שעל , אבל אחרי מות� עברו כל הניירות הביתיי� לילדי� הבוגרי�, בהולדתו' צ.ד.של אי

איבנובה  העתיקה את הציטוט שהוראה לה ובאופ� זה עשתה .  לסמו�הצעירי� לא היה אפשרי
בה נכו� שמסי (1907יולי  –' צ.ד. הנציחה את התארי� המדויק של לידת אי– דבר גדול וטוב

  ).לא הוראה בחומר שפורס�] של היום בחודש[המספר , כלשהי
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כיוו� , אתה כותב שספר הרישו� לא היה יכול להישמד בתקופת המלחמה!     ד� עמיר היקר
,  מספר הרישו�ציטוטב, כמוב�, אבל איבנובה השתמשה. שאיבנובה השתמשה בו אחרי המלחמה

אומ� וקייב ומצאה ש� , רקאסי'ארכיוני� של צאינני חושב שאיבנובה עבדה ב.  ולא בספר עצמו
ועובדי הארכיו� אמרו שחלק , רקאס' של צ1907אני לא מצאתי את הספר של . את הספר

שאת כול� צרי� , זה מסקנות רציניות $ 1941$1943אבדו בשני� ) נפת אומ�(מהמסמכי� של אומ� 
יכול להיות !) ולא אחד(טוט אבל אותו צי). בארכיוני� הממשלתיי�(קיי�  הספר איננו $לאמת 
  .'צ.ד.שלה� הועבר על ידי אחיותיו של אי', צ.ד.ואפשרי שנשמר אצל הב� או הבת של אי, של�

ה� .  את התארי� המדוייק של הולדת האבידעו מזמ�   לא יכול להיות שו� ספק בכ� שהב� והבת 
כיוו� שהאב בכל ! לא נוח לה� לומר את האמת?  מדוע!אבל שותקי�! כמוב�, יודעי� ג� כעת

, המדריכי�, ותארי� זה נדד לכל האנציקלופדיות, 1906 יוני –הניירות כתב תארי� אחר להולדתו 
אזי אצל כמה מה� הייתה צצה , לו נאמרה האמת לע�. המאמרי� וכדומה הרשמיי�, המילוני�
$לא"ניי� כ� עולה ע? נובע מכ� שהוא שקר�? את תארי� הולדתו' צ.ד.אבל למה שינה אי: השאלה

 לכ� המסמ�. ומתחיל בירור של פרטי� מחייו ומהביוגראפיה שלו, בחיי המפקד" בריא פוליטית
מוטב מאוחר , כמו שאומרת האימרה הרוסית הישנה, אבל. של איבנובה פורס� כל כ� מאוחר

  .למדנו את האמת, שלמרות שבאיחור, תודה לאל. מאשר א� פע�
מאשר ג� היעדר שמו בספר , 1906 $ובכלל ב, 1906ינו ביוני לא נולד באוקסנ' צ.ד.   את זאת שאי

אי� יכולי� המצדדי� בכ� שנולד באותה שנה להוכיח את . רקאס' בארכיו� צ1906 $הרישו� מ
לא עבדו בארכיו� של ' צ.ד.כל מחברי הספרי� על אי, אי� אצל� הוכחה! בשו� אופ�? טענת�

לכ� ה� מסלפי היסטורייה שלא ! 1906ו לשנת רקאס ע� ספר הרישו� של הכנסייה של אוקסנינ'צ
וההיסטוריה המסופרת ולא ' צ.ד.זאת אומרת שהאמינו בכתוב באוטוביוגראפיה של אי, מרצונ�

  ".האמינו בכל מילה"וכ� , חשבו לאמת את דברי הגנרל מכל הכיווני�
 ילדותוידע את תארי� הולדתו המדוייק  ואת ' צ.ד.אתה הוכחת קוד� שאי! ד� עמיר היקר   

שלאור שנותיו המועטות והמצב הטראגי הוא לא ידע בדיוק את זמ� , אבל אני אמרתי, המוקדמת
בגיל ,  מספר הרישו�ציטוטכיוו� שבידי המשפחה היה ! אתה צודקמסמנת סיטואציה שבה . לידתו

? מדוע  הוא לא יצא לחייו הבוגרי� ע� תעודה זו, אבל.  הוא היה יכול לקרוא מה שכתוב ש�12
אכ� חסרה לו עוד שנה כדי להיחשב בוגר ולכ� הוא הוסי� לעצמו , שבחייו הקשי�, קרוב לוודאי

קרוב לוודאי שהוא ידע שספר הרישו� נשמד במהל� .  הכול מאוד בזהירותאבל הוא עשה. שנה
ההוכחה המקורית .  ולכ� א� אחד לא יוכל א� פע� להוכיח מתי הוא אכ� נולד, מלחמת האזרחי�

אבל את התעודה הוא ! כ� הוא המציא לעצמו תארי� לידה כלשהו! נעלמה, שו�  ספר הרי–
  !כיוו� שלא היה לו בה צור� לאחר שהחליט לשנות את תוכנה, השאיר אצל האחות

איפה ) כרטיס מפלגה וכדומה, חוברת עבודה(  אבל אחר כ� מולאו מסמכי� חדשי� כלשה� 
. עבודה אחראית יותר, כמבוגר יותר, ייתנו לוכדי ש, שהוא הראה את התארי� שהוא כבר המציא

לו התברר , 1937 $אפשר לשער איזה סקנדל היה קורה ב. לא פחד שהתרמית תתגלה' צ.ד.לכ� אי
כ� יש יסוד לא מוצק .  אלא ג� את תארי� לידתו, הסתיר לא רק את מוצאו החברתי' צ.ד.שאי

  .1917$19 בשני� –ה קוד� לכ�  אלא הרב1941$43 לא נשמד ב 1907 $להניח שספר הרישו� מ
   מעניי� מאוד שהאנשי� שהכינו לדפוס את החומר של איבנובה העירו על תארי� לידתו של 

בהוליכ� את הקוראי� הרחק יותר , 1906ביוני ) 29 (16 $שהוא נולד ב, בסגנו� היש� והשגוי' צ.ד.אי
 בעלייודעי כול "את אות� כא� היה לשאול . מבלי להטריח את עצמ� לעבוד בארכיוני�, בטעות

  !אולי יש אצל� הוכחה? ואלו הוכחות יש אצלכ� להוכחת המסמכי�": שכל חרי�
אנחנו התקרבנו בצעד קט� אל ההיסטוריה ! אנחנו יכולי� לחגוג ניצחו� קט�!     ד� עמיר היקר

. רקאס' הניתוח הביקורתי של החומר של איבנובה וארכיו� צ–היסוד לאותה הצלחה ! האמיתית
$ ת השגיאה של כל העבודות הרשמיות והלאלהפרי� א, לספר לכל מי שמקשיב לכ�אנו יכולי� 

  . 'צ.ד.רשמיות על אי
זהו עיוות אמת נוס� של . אני מניח שהוא לא נולד באומ�', צ.ד.   מה שנוגע למקו� הולדתו של אי

, איבנובה. ישישהעתיקו את האוטוביוגראפיה שלו מהתיק הא,  וכל הכותבי� הרשמיי�'צ.ד.אי
נובע שיש להבי� שזו , בכל הוודאות.  הוצאה התעודהבאיזו כנסייהלא הראתה , למרבה הצער

מכא� ". איכר מהכפר באגווה"' צ.ד.אבל בציטוט נאמר על אביו של אי. כנסיית הכפר אוקסנינו
 !הבאגוואלא ב, לא באומ� ולא באוקסנינו! באגווהנולד בכפר ' צ.ד.שתהיה נכונה הטענה שאי

אבל זה לא צרי� , הוא היה יכול להיוולד בבית חולי� באומ�, באוקסנינו רק רשמו אותו בספר
אד� כלשהו יכול להוולד הרחק מהמקו� שבו רשומי� . לומר שהוא נולד ש� לפי המסמכי�

הודות . כ� ששוב. במקו� מגוריה�אבל במסמ� ייכתב מקו� לידתו של הילד , ההורי�) כתושבי�(
  ! הכפר באגווה–' צ.ד.ובהר בעזרת המסמ� מקו� הלידה המדוייק של איה, לאיבנובה

באוטוביוגראפיה שלו ג� ' צ.ד.מדוע הסתיר אי! וכא� אפשר לחגוג ניצחו� קט�!    ד� עמיר היקר
בתנאי� של השלטו� החדש הקומוניסטי היה נוח לו .  על העיר אומ�הצביעוב, את מקו� הולדתו

,  ב� של עובד רכבת פשוט איש העיר אומ�–אני : עמלני� לומר$י�להראות את שורשיו הפרולטארי
למשל לגבי זה שהאב היה , כדי שאצל השלטונות לא יעלו חשדות, ולא איכר מהכפר באגווה

 וזה  מינוס בקריירה לקצי� הצבא, ולכ� אב כזה הוא נצל� של הע� העובד. אקונו� אצל האדו�
,  בכל זאת התגלה הדבר, ת המוצא החברתי שלולהסתיר א' צ.ד.כמה שלא התאמ  אי! האדו�
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, ובאותו זמ� הוא הוא הסתיר באמנות את הולדתו מכל המרגלי�, )?פולני(כמו ג� העניי� הלאומי 
שעד , כ� הסתיר, כ�, ד וכ� הלאה.ב.ק.נ, המוסדות המיומני�, הכוחות המיוחדי�, מרגלי הנגד

כמו !  והכול כיוו� שאבד ספר הרישו�.היו� הביורוקראטי� והכותבי� השתמשו במידע ששינה
  ).אין מה להוסיף, זה מושלם(!" היתוש אינו מחדד את הא�"שנאמר אצל הע� 
' איב� דנילובי : "זה מה שאנו יכולי� עכשיו לומר בציבור בטו� רשמי!     ד� עמיר היקר

במחוז ) ?בנפת אומ�(נולד במשפחת איכרי� בכפר באגווה , המפקד הסובייטי, רניאחובסקי'צ
שכל הטענות בספרות בשאלות אלו ועד הזמ� הזה מתבררות , ולהראות עוד". 1907רקאס ביולי 'צ

  .כשגויות
 ולא ציטטהלא נכנסה בקפדנות לטקסט התעודה ,     חבל רק שאיבנובה ג� לא עבדה ביסודיות

ר אבל בספ(לא נקבה בש� הכנסייה ולא נתנה את התארי� המדוייק של הלידה , אותה במלואה
אבל ע� .  אודות ההורי�וציטטה רק את החלק מהתעודה, )ת התארי� היא חובההופעובתעודה 

כמה היה ! כל זאת תודה לה על כ� שהיא הניחה לדורות הבאי� של החוקרי� שביל צר אל האמת
כדי , או עותק של תעודה זו, היו מוסרות לה את אותה התעודה' צ.ד.לו אחיותיו של אי, זה בריא

ואפשר להציג הוכחה . וכדי שיהיה אפשר להתייחס אליו, ישמר במוזיאו� הצבא האדו�שהמסמ� י
של אי ההופעה בארכיו� של , לגבי השאלה שעלתה, אולי חלש, אמנ� לא על בסיס מוצק, כולשהי

  .1906ספר הרישו� משנת 
� והבת של במיוחד לגבי כתובת הב, פיל שאלות נכונות מאוד. אתה הצבת בפני א!     ד� עמיר היקר

תוכל ליידע אות� על תוצאות מחקרנו ) אתה(אנחנו , א� מצליחיפ להגיע אליה�. 'צ.ד.אי
מה , אני משער שפיל לא יאבה למהר להשיב. זמ� ומקו� הולדתו של האבוההוכחה החדשה של 

יעמיד בספק את איכות , כיוו� שזה יחתור תחת סמכותו, שלו לא נוח לומר ל� את האמת
אזי צרי� להיות ש� סעי� , כיוו� שא� לגשת לדיסרטאציה זו באופ� מדעי גבוה. והדיסרטאציה של

איפה שהיה צרי� לבחו� ולהערי� )" הבורגני� והסובייטי�(בקורת  סילופי ההיסטוריה ): "פרק(
ולהורות על כל ', צ.ד.מקו� לידתו והוריו של אי, את כל הנוסחי� מהספרי� והמאמרי� על זמ�

, "צוש� גומי"כא� הוא ג� . כיוו� שאיכות עבודתו ירודה, יל לא עשה זאתפ. השגיאות בספרות
לא מחליט לתת ל� את כתובת הבת , ברור שהוא מתייע  במישהו, אי� לפעול בהמש�, חושב בדבר
אני מטיל ספק בכ� שהוא יחליט לתת ל� מחדי . ייתכ� שהוא מתייע  ג� בה�', צ.ד.והב� של אי

  .יותר או פחות משמעותי
זה . לא ראיתי רצו� של אותו איש להבהיר את האמתאבל , אני צלצלתי אליו מזמ�,  לגבי לוויטס   

ושמו המקורי של , 1957רניאחובסקי הוא שמע בשנת 'את הסיפור על צ: מה שהוא אמר חדש
  .אי� שהוא כל זה מפי לוויטס מצלצל לא רציני). ישראל(היה איזראיל ' צ.ד.אי

בתי בהמש� הבהרה למשרד ההגנה של רוסיה בדבר היתר כניסה עבורי    בער� לפני חודשיי� כת
סוכנות הביטחו� הפדראלית . עכשיו ההיתר נית� לא לביקור אחד אלא לשנה. 2012לארכיו� לשנת 

את היתר הכניסה לארכיו� עדיי� לא . תו� חודשיי�, לפי חוקיה, צריכה לאשר אותו) ב.ס.פ(
' אלכסנדר דנילובי ישה לתיקי� האישיי� של בהבהרה ביקשתי לאפשר לי ג. קיבלתי

העניי� על משמעותו את  סמו�ניסיתי ל. רניאחובסקי'צ' איסק וויקטור יקובלבי , רניאחובסקי'צ
ואחר כ� לעבור לסבו של ,  אנשי� אלה באוטוביוגראפיותרצוי לדעת בהתחלה מה כתבו, הכללית

  ).בהתא� לתכנו� שלי(וקראינה אבל זו תהיה כבר עבודה בארכיוני� אחרי� בא', צ.ד.אי
בשימוש בכל המסמכי� שישנ� ', חצקלבי . ג.סיימתי עבודה גדולה וקשה על מ!      ד� עמיר היקר

אני מבקש . מבקרי� ורפרנטי�, אני מבקש ממ� להראות מאמר זה למומחי�. או.מ.א.בנושא בצ
כדי שה� ידעו כמה חומר ', חצקלבי . ג.שבו יש חלק שבו מסופר על מ, ג� להראות לה� את ספרי

אזי בהגיו� , א� המאמר יספק באיכותו. על גנרל זה כבר התפרס� וכמה הרחבתי בנושא זה
  ).שיסטר(בוריסוב .ב.על א, הדברי� רצוי לתת לה� ג� את המאמר הראשו�

כדי לפרס� ,  לעבוד בארכיו� על גנרלי� יהודי� אחרי� שנפלונובע באותו מפתחהא� ,      יידעני
  ...?   הא� יש אפשרות כזו? ואחר כ� להוציא ספר מיוחד, ה בעברית מאמרי�בהתחל

 אנחנו עובדי�, ידע את ההנהלה של� שאנחנו איננו יושבי� כא� בחיבוק ידיי�! ד� עמיר היקר    
  .כספי הע� הישראלי העובד שנמסרו לי בעזרת� אינ� מבוזבזי� לשווא. ויש תוצאות

  !טוב ובריאות ל�!  אמו�–ת הראוייה לציו�     תודה ל� על איכות� האנושי
  מאסלוב. א.א, בכנות

,    בשלב זה נראה לי כבר הכרחי ליידע את מוזיאון הלוחם היהודי במחלחמת העולם במצב מחקרי
  :תור-וכתבתי לצביקה קן

 5.2.2012  

. אם כי אינני יודע עדיין אם אוכל להיענות לה, ו בשבט"תודה על ההזמנה לט. לצביקה שלום
שכלל , לאחר מחקר מקיף. רניאחובסקי'בינתיים אני חייב לדווח לך על מצב מחקרי על גנרל צ

כבלעם , אני, גם עבודה של שני חוקרים שסייעו לי בחיפושים בארכיונים ברוסיה ובאוקראינה
כל המקורות היהודיים שטענו . חייב לדווח על התוצאה ההפוכה לזו שציפיתי לקבל, בשעתו
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תית לגנרל או אלו שטענו למידע ממקור ראשון על מוצאו היהודי התבררו לקירבה משפח
 - אם לא נטיל ספק בהצהרתו של הגנרל בתולדות החיים שמסר למפלגה ולצבא ב. כאכזבים

מסר , אם כי התברר שלגבי מקום לידתו ומגוריהם ולגבי עיסוקו של האב( על שם אביו 1937
דנילו ,  לעלות על עקבות משפחתו של אותו אבהצלחנו, )פרטים לא נכונים או לא מלאים

המסמכים שמצאנו לא , עד כמה שידוע לי. ולהשתכנע שהם חיו כפראבוסלאבים' ניקולייביץ
נותר סיפור ילדותו , גם לאחר גילויים אלו. היו ידועים לא למשפחה ולא לשלטונות הסובייטיים

 זו בחייו יש פערים ואי התאמות ובעדויות המעטות לגבי משפחתו ותקופה, עלום ברובו הגדול
 .רבים המעוררים תהיות

החוקרים . אביב- להעסקת החוקרים השתמשתי בכספי המחקר שלי באוניברסיטת תל 
, אביב-ר בוריס מורוזוב ממכון קמינגס באוניברסיטת תל"שעזרו לי בהשגת החומר היו ד

אני מכסה (נדבות שעושה זאת בהת, ומר אלכסנדר מאסלוב מאוקראינה, שעשה זאת בשכר
של מאסלוב  שטח התמחותו ). והוא חוסך בהם באופן קיצוני, עבורו רק הוצאות נסיעה ולינה

והוא כתב על כך ארבעה , הוא אבידות הקצונה הגבוהה הסובייטית במלחמת העולם השנייה
המומחה , ששניים מהם יצאו כבר גם באנגלית בתרגומו של קולונל דוויד מאסלוב, ספרים
הוא שהמליץ לי להתקשר אל (ב בנושא הצבא הסובייטי במלחמה "תי ביותר בארההסמכו
 הוא האמין ביהדותו של –נרתם בכל ליבו למשימה , שאיננו יהודי, מאסלוב). מאסלוב

הוא רוצה לכתוב מחקר . והוא חפץ מאוד לפרסם בישראל בעברית, רניאחובסקי יותר ממני'צ
היו קרבנות מלחמת העולם השנייה ושלח אלי כבר מפורט על כל אחד מהגנרלים היהודים ש

החומר הנרחב , כנראה,  זה-.'ועל חצקלביץ) שיסטר(בוריסוב . ב.על א: שני מאמרים כאלה
החלום שלו הוא שמאמרים אלו יתפרסמו . ביותר שנכתב עד עתה על גנרלים יהודים אלו

 .ואחר כך יכונסו לספר, באופן נפרד, בעברית, בתחילה
אני מקווה שנצליח לכתוב , רניאחובסקי'אשר לסיפור צ, ראשית: בעיות המעשיות עכשיו ל  

את אגדת יהדותו של , עד להודעה חדשה, שיפריך) עם מורוזוב ומאסלוב(מאמר משותף 
לחומר שמסרתי , או להוסיף הערת הסתייגות, בינתיים יש להסיר...). וחבל(הגנרל הגדול 

בן , קרוב לוודאי, רניאחובסקי היה'מנו משתמע שצשמ, בשנה שעברה ופורסם ותורגם באתר
מרתק , לדעתי, נשאר , המשתרע על מאות עמודים, יומן המחקר שלי. (למשפחה יהודית

, אשר לעבודה שהחל בה מאסלוב על הגנרלים היהודים). ואני מתלבט מה לעשות בו, ביותר
בורו את במת הפרסום ויש לתרגם אותו ולמצוא ע, זהו בוודאי חומר חשוב עבור המוזיאון

אבל , האיש מוכן להמשיך בעבודה? האם יכולים למצוא את האמצעים לכך. המתאימה
חייבים לספק לו מימון מינימאלי כי עם תום הגלאסנוסט הוא פוטר וחי כיום חיי דחקות כמורה 

למען המחקר הוא מוכן ממש להקריב . להיסטוריה בבית ספר מקצועי בכפר נידח באוקראינה
ואפילו לן כמה לילות תחת כיפת ,  הוא הסתפק בלינה בבית הארחה זול ביותר–צמו את ע

ולא , אני מתמטיקאי(אבל האישור שקיבלתי לשימוש החריג בכספי המחקר שלי . השמיים
נראה לי מאוד חשוב למוזיאון לקחת עבודה זו . רניאחובסקי'היה מוגבל לנושא צ...) היסטוריון

  . במתכונת הפגישה הקודמת, וח על כל זאת בפגישה שנערוךאני מוכן לדו. תחת חסותו
  דן עמיר, בברכה

6.12.2012  

  .אלכסנדר היקר
   אני מקווה שאתה שומר על עצמ� ומצליח לשרוד בקור הנורא שאנו שומעי� עליו ברדיו ושואי� 

מה שבוודאי נחשב ,  קר מאודבמונחי� ישראלי�–ג� כא� היה קר יחסית . אותו בטלוויזיה
  .מי� באוקראינהכח

הוא שופ� אור על כמה . ועסקתי מאז בקריאתו,    קיבלתי את מכתב� הגדול לפני כמה ימי�
וג� , ג� לדיסציפלינה ולנושא(כמי שבא מהחו  במובני� רבי� , נקודות מעניינות מאוד שאני

  .לא הבחנתי בה� קוד� לכ�, )לתרבות ולשפה
אבל אני לא הפנמתי .  זו של אמי–מאותה תקופה הייתה בידי תעודת לידה ,    לאמיתו של דבר

, 1913התעודה של אמי הוצאה על ידי רב בקייב בשנת .  שזהו סוג המסמ� שעליו מדברת איבנובה
צילום (המקו� בו נולדה באותה שנה , 1909ומסתמכת על ספר הרישו� של גרמנובקה משנת 

היכ� ? יהודית נראית דומה$ה לאהא� תעודת ליד. זוהי תעודת לידה יהודית ).מצורףהתעודה 
את ספר ) קייב, למשל(אי� בדק מי שהוציא את התעודה במקו� אחד ? מצויינת דת� של ההורי�

  ?)גרמנובקה, למשל(הרישו� במקו� אחר 
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, אבל נרש� בספר הרישו� רק אחר כ�, ד נולד בבאגווה.אתה מציע שאי,    א� אני מבי� אות� נכו�
הבנתי שהכומר , מדפי ספר הרישו� של באגווה שקיבלתי. ברו לש�לאחר שהוריו ע, באוקסנינו

? הא� לא נובע מכ� שה� נרשמו במקו� הולדת�. המקומי רש� את הרכי� הנולדי� כשה� נטבלו
 לא נמצא רישו� לידה של א� אחד 1903$1905 ו 1901בס�רי הרישו� של טרובקה מהשני� 

, 1902 $ב, לכל היותר אחד מה� נולד בבאגווהזאת אומרת ש. ד.מאחיותיו ואחיו הבוגרי� של אי
אני חושש .  חסרי�1901$1905מקו� שספרי הרישו� שלו לשני� , והאחרי� נולדו כבר באוקסנינו

  .שזה פועל כנגד השערת� שאיב� נולד בבאגווה
לא נראה שהיא בידי המשפחה ? איפה נעלמה תעודת לידה זו: נשארת השאלה,      על כל פני�

ת הייתה ניאונילה משתמשת בה כדי להוכיח את טענותיה ששנת הלידה הנכונה היא אחר, עכשיו
היא הסתמכה לגבי ) ע� פיל וע� קרסטושבסקי(בראיונות :  ושהמשפחה הייתה פרבוסלאבית1907

  רק $וכדי להפרי� את השמועה שהמשפחה הייתה יהודית , התארי� רק על סיפורה של אמה
עלינו לשאול את ניאונילה ואולג א� , עדיי�.  ע� הדוד טרופי�בדיוקנות של ההורי� ובפגישתה

אני יכול , א� פיל לא יענה לשאלותי. הא� ראו אותה אי פע� ומה ידוע לה� לגביה, התעודה ביד�
הוא , כפי שחזית. לנסות לקבל את כתובתו של אולג מהשגרירות הרוסית או האוקראינית כא�

  . של� לגבי התנהגותו הוא נכו�אני חושש שהניתוח. אינו נחפז לכתוב
, לוויטס. אי� כל חדש, היה יהודי' צ.ד.אלו המספרי� או מאמיני� בכ� אי,    מהצד שכנגד

ומנכדתו של איסק בסחלי� אי� , אינו עונה על הדואר האלקטרוני ששלחתי, כפטרושנסקי לפניו
י שהבנתי קוד� מסיפור כפ' ולא ויקטור איסקובי ', ייתכ� שמישה איסקובי , אגב(עדיי� תשובה 

 או אולי שני הסיפורי� –והוא שירת בצי ולא בחיל האוויר , היה קצי� בצבא האדו�, המשפחה
 אני מאשי� –ההיפ� הוא הנכו� . זה אינו אומר שאני חושד במי מאנשי� אלו בשקר). ?נכוני�

ראשו� או (ד היה דו' התיאוריה שלי היא שלאיסק יקובלבי . אות� רק בחוסר ביקורתיות מספקת
שהתגייס לצבא ונעשה קצי� , איזראיל או יונה, ולו ב� בש� איסק, ששמו היה דניל או דוויד) שני

ייתכ� שהקשרי� בי� המשפחות ). רניאחובסקי'שסבתה נישאה לצ, סיפור דומה שמעתי מאמי(
, דודו$איסק האמי� באמת ובתמי� שהגנרל המפורס� הוא ב�. ניתקו בזמ� מלחמת האזרחי�

 לילדיו –וזה מה שסיפר לכול� , בשמרו על אות� ראשי תיבות', מיר את שמו לאיב� דנילובי שה
 והאמי� 1957 $כ� שמע לוויטס שמע זאת כבר ב. ולאנשי� אחרי� בקהילה היהודית באוקראינה

�ד במוסקבה .אנה לבקר את אלמנתו של אי' ז30 $את בתו בת ה' ולכ� שלח איסק יקובלבי , בכ
לאנה גריגורייבנה לא הייתה סיבה כלשהי לא להאמי� לאורחת הצעירה שהיא בת . 1960סביב 

והיא אירחה אותה , כיוו� שלמעשה לא ידעה שו� דבר על משפחתו של בעלה המנוח, משפחה
לא יכלה ללמוד מאנסטאסיה דבר על קשר , מלבד הבילוי במוסקבה, אנה'ז. בדירתה במוסקבה
, לא היה יכול לבדוק את השערתו בעיד� הסובייטי, נותמסיבות מוב, איסק. המשפחה המשוער

ביוגראפיה , 1971 $מאת שריפוב ב" הנובלה הביגראפית"והמשי� להאמי� בה  ג� אחרי פרסו� 
לכ� הוא . מקרה טיפוסי של זיו� היסטוריה סובייטי) במובני� רבי�, ואכ� הייתה(שנראתה 

  .  אבל אינ� יכולי� להוכיח אותושעדיי� מאמיני� בו, המשי� לספר את הסיפור לנכדיו
כיוו� שזה יכול להסביר , רניאחובסקי'  אני סקר� מאוד למצוא את אותו קצי� יהודי ממשפחת צ

כיוו� שקצי� זה יכול היה , כפי שהזכרתי לעיל, וג�', צ.ד.את אי ההבנות לגבי מוצאו האתני של אי
חפש קצי� כזה יש לדעת את ש� כדי ל, כפי שלמדתי ממ�, אבל. להיות אחיה למחצה של סבתי

 לא רק –רניאחובסקי בתקופה שקדמה למהפכה 'לכ� צרי� לדעת יותר על משפחות צ. אביו
מפקד ). צרקוב נראה המעניי� במיוחד$כשאיזור בלאיה(אלא בכל פל� קייב , במקומות ב� חיפשנו

 אלו –�א� לא , אואני תוהה הא� נשתמר במלו. לספק לנו מידע על משפחות אלו, אולי,  יכול1897
  .מחלקיו נשתמרו

כתבתי ליושב ראש העמותה , ושאר הגנרלי� היהודי� שנפלו'     אשר לבוריסוב וחצקלבי 
טבעי מאוד . המקימה את המוזיאו� החדש המוקדש ללוחמי� היהודי� במלחמת העול� השנייה

דת של המומחי� ביקשתי להציג את הנושא בפגישה מיוח. שעמותה זו תיקח פרוייקט זה על עצמה
  . שלה�

אני מערי� . שמור על עצמ�.      אני מקווה שכבר קיבלת את הכס� שנשלח על ידי האוניברסיטה
�  .מאוד את עבודת

  ד� עמיר, של� בכנות,                                       במיטב האיחולי�

5.2.2012  

  !לבריאות�, ד� עמיר היקר
 דולר 28.  דולר אמריקאי622: הסכו�! תודה על הכס�! מקרב לבבחו� ו,   אני מברל אות� בכנות

יש אפשרות להמשי� ! תודה על התמיכה! תשומת לב כזו מרגשת! ד� עמיר היקר. ירדו בהעברה
  !זה פשוט ראוי לציו�! במאבק

  ? הא� קיבלת את כל זה. 'חצקלבי . ג. בינואר שלחתי אלי� מכתב גדול ומאמר על מ25 $  ב
אני שולח ל� את איחולי הטובי� הבהירי� . אני מודה ל� שוב על תשומת הלב! היקר    ד� עמיר 

  .ביותר
  מאסלוב. א.א,     בכנות
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  9צפרק

 דיון וסיכום, ריכוז המקורות: פרק תשיעי

  רניאחובסקי 'ריכוז וניתוח המקורות על ילדותו ונעוריו של צ. 43 

רניאחובסקי בכפרים 'צ' ילו ניקולאייביץ  גם לאחר שנמצאו המסמכים המעידים על משפחתו של דנ
רניאחובסקי שמורים 'צ' נשארו עדיין פרטי חייו המוקדמים של גנרל איבן דנילוביץ, באגווה ואוקסנינו

ואפילו פיסות מידע מועטות אלו אינן , ועד עתה ניתן לקבל רק מידע מועט ביותר עליהם, בעלטה
  .מתיישבות זו עם זו

  :הוא, בינתיים, המידע הרלבנטיות הידועים לנו  סך כל המסמכים ופיסות 
  . מבאגווה שהתגלו בארכיון של קייב1897נתוני מפקד *   
  .רקאסי'ספרי רישום התושבים עבור הכפרים באגווה ואוקסנינו שהתגלו בארכיון של צ*   
   1939, 1936בשנים ,  וטפסים שמילא לתיקו האישי1939בשנת ' תולדות חיים שכתב איבן דנילוביץ*   

  ).פורסם בשנים האחרונות (1944  -ו
 עמודים 3חומר זה מכיל ביוגראפיה בת . החומר ששוחרר לפרסום מהארכיון המרכזי של משרד ההגנה*  

 7 -מ. איבנובה. ט. על ידי או1948-1949 עדויות שנרשמו בשנים 7 -ַּבַרנובוי ו. ד.שנכתבה על ידי אי
המסמך הראשון . רניאחובסקי'צ. ד.סות לילדותו ונעוריו של אירק שתי הראשונות מתייח, עדויות אלו

ועל מידע שהתקבל מכפריים ובני ) שלא הצלחנו להגיע אליה(' מבוסס על תעודת לידה של איבן דנילוביץ
  .ד.חבר ילדות וגיסו של אי, דּוּב. ס.והמסמך השני הוא עדותו של א, משפחה

המכיל סטנוגראמה של )  ואולי גם מהארכיון המרכזימהארכיון של קייב? שייתכן שפורסם(חומר *  
  .נובוחצקי. ש. על ידי פ1949 -שנרשם ב, אנסטאסיה גריגורייבנה, .ד.ראיון עם אלמנתו של אי

  .50 -נרשמו כנראה בשנות ה, זיכרונות של ליאונטי בלאקיטני*   
רניאחובסק 'מצ" מסומולקו"המובאים בעיתון , .ד.בת אחותו ומורתו של אי, גיסו, דברי אחיותיו*  

  .ובספרו של סוחארב
  .המוצגים במוזיאון באוקסנינו, דודו ולידידת משפחה-קטעים המיוחסים לבן*  
  ).2009(ד .בתו של אי, ראיון שערך אלכסנדר קורסטישבסקי עם ניאונילה*   
 סיפר לו זקן שבילדותו. ד.בו מספר אי" חיים, שנים. אנשים"משפט בזיכרונותיו של איליה ארנבורג *  

  .אחד באומן על המלך דויד
משפחת זאסלוב מניו יורק , חולון-רניאחובסקי מוולאדיקווקאז'משפחת צ: מסורות משפחתיות של*  

רניאחובסקי ועוד מספר עדויות 'צ' הטוענות לקשר משפחתי עם איבן דנילוביץ, ומשפחת סמולר משיקגו
  .מעורפלות יותר

  מקורותריכוז ה

מרוכזות , נביא אותן שוב כעת, רניאחובסקי'עדויות והשמועות על ילדותו ונעוריו של צ  כדי לסכם את ה
  :18מסודרות לפי התקופות השונות בחייו עד גיל 

  .רניאחובסקי בבאגווה'משפחת צ. א

  עדויותמסמכים ו

  )1897מפקד (ארכיון קייב 
, ה'נטונובקה שבמחוז סטאבישציליד הכפר א, )1847יליד ( 50רניאחובסקי הוא בן 'ניקולאי לוקיאנוב צ

ילדיהם .   מבאגווה46בת , רדייבהונשוי לאנה ג,  המתגורר בבקתת עץ עם גג קשבעליה של חלקת אדמה
אולגה , 14 בן –איבן ניקולאייב , 19 בת –מריה ניקולאייבה  ,)1874יליד  (23 בן -דנילו ניקולאייב : הם

, כולם  ילידי באגווה,  בת שנה–ויקתרינה ניקולאייבה , 5 בן –טרופים ניקולאייב , 8 בת –ניקולאייבה 
אבי ). אוקראינית דאז(ושפתם מאלורוסית , כל בני המשפחה פרבוסלאבים. אינם נשואים וחסרי רכוש

האב איכר .  לא למדו ואינם יודעים קרוא וכתוב–האחרים ,  למד בבית–המשפחה יודע קרוא וכתוב 
  .צבאי-דנילו היה פעמיים בשירות קדם .האבהבנים עובדים אצל . עצמאי וגם שכיר

  ):ספרי הרישום עבור באגווה ואוקסנינו (רקאסי'ארכיון צ
, איכר מבאגווה, 27בן , רניאחובסקי'נשא האיכר מבאגווה דנילו ניקולאייב צ 29.5.1900 -ב

, 21בת , מריה ליודוויגובה בלינסקאיה, כאשה ראשונה את האיכרית מאותו כפר, אורתודוכסי
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והשמיע את ',  טקס זה נערך על ידי הכומר פאבל מטושביץ.שאלה הם נישואיה הראשונים, רתודוכסיתאו
וק 'מצד החתן היו האיכרים מבאגווה אברהם גורדייב פודירצ) עדים(הערבים . נקו'התפילות קיריל קרבצ

  .סקי איבן וסילייב בלינסקי וגריגורי איבנוב יבור–ומצד הכלה , וסמיון אברהמוב ֶלויטסקי
רניאחובסקי מהכפר באגווה ואשתו החוקית 'בתם של האיכר דנילה ניקולאייב צ, אנה  נולדה8.8.1900 -ב

ערך המטביל פאבל , 13.8.1900 -שנערך ב, את טקס הטבילה. שניהם אורתודוכסים, ליאונטייבהמריה 
אף הוא איכר , ובסקיוהסנדקים היו גריגורי איבנוב מטק, נקו'את התפילה נשא קיריל קַרבֶצ', מטושביץ
  .ואשתו, מבאגווה

בתו של האיכר ניקולאי לוקיאנוב , אולגה, 16בגיל , ) דלקת ריאות, כנראה( מתה משעלת 2.10.1905 -ב
  . וב'ערך הכומר פאבל ּפּוַגצ, את טקס התפילה בבית הקברות הכללי. רניאחובסקי מהכפר באגווה'צ

  , 1900-1905מהשנים לבאגווה באגווה בספרי הרישום רניאחובסקי ב'אין רישומים נוספים על משפחת צ

  :מוזיאון אוקסנינו
איבן , דנילה: היו שלושה בנים, והיה איכר אריס של בעל חווהשחי בבאגווה , רניאחובסקי'לניקולאי צ

)  המספרו שלאבי(איבן . וטרופים היה נפח, היו פועלים ועבדו בחווה, כמו האב, שני הראשונים. וטרופים
  ).רניאחובסקי'צ' אלכסנדר איבנוביץ( .רמת צעי

ולכן כולנו היינו כמו , לאוקסנינו) מבאגווה(רניאחובסקי עברו ביחד עם משפחותיהם 'אבי ודניל צ
 )ּוק'אניסיה אנדרייבנה ַסבצ (היה האב הסנדק שלי' כשדניל ניקולייביץ, ונהיינו קרובים עוד יותר, משפחה

  

  מלידה עד מות ההורים. ב
  )1914עד (סנינו  אוק-אומן 

  עדויותמסמכים ו

  : רקאסי'ארכיון צ
  . רניאחובסקי באוקסנינו ושימש כסנדק בטבילת ילד שם'צ'  התגורר דניל ניקולאייביץ25.5.1906 -ב

ספרי הרישום . 1906רניאחובסקי בספר הרישום לאוקסנינו משנת 'צ' אין רישום לידה של איבן דנילוביץ
  . לא נמצאו1907-191לשנים 

בכפר )  זמר כנסיה(יק 'בת לּפַסלומצ, אבגניה,  נטבלה1912 בינואר 22 -וב,  נולדה1911 בדצמבר 5 -ב
  .רניאחובסקי'ומריה ליודביגובנה אשת דנילו צ) שם לא ברור(מורה מהכפר אוקסנינו : הסנדקים, אוקסנינו

איכר הכפר באגווה : הסנדקים. שבנפת אומן יוסיף בכפר שּוַקאיוֹודההילד  נולד 1912 בינואר 14 -ב
  .מריה ליודוביגונה, רניאחובסקי'ואשתו של האיכר דנילו צשקולניק ' אנדריי ניקיטוביץ

  ):'איבן דנילוביץ(ארכיון המפלגה 
 במסילת 1914עבד עד ', דניל ניקולייביץ, האב. בפלך קייב,  בעיר אומן1906שנת )  ביוני29 (-נולדתי ב

  . כמסיט פסים הברזל
  .אוקראינית: שפת אם.  ניתאוקראי: לאומיות

  ):איבנובה.ט.אֹו (הארכיון המרכזי
 במשפחת איכרים) רקאסי'עכשיו נפת ֶצ( בכפר אוקסנינו שבנפת אומן בפלך קייב 1906נולד בשנת הוא 

  שלברור שהרכבת הייתה מקום העבודה האחרון של אביו .במשפחת עובד רכבת –לפי כמה ביוגראפיות (
   )...רניאחובסקי'צ.ד.אי

רניאחובסקי נולד 'צ.ד.אי. תאריך ההולדת שגוי: הערה [...1907נולד ביולי רניאחובסקי 'צ' איבן דנילוביץ
האיכר : "' כתוב על הוריו של איבן דנילוביץ1907 ספר הלידות בשנת תעודה לפיב] 1906 ביוני 16 -ב

, קית מריה ליודוביקובנהואשתו החו ,ה'ַטַרשַצ שבנפת ַּבאגוָוהרניאחובסקי מכפר 'דנילה ניקולאיב צ
  . "שניהם פרבוסלאבים

אלה היו . עבד באחוזת נובינסקי, רניאחובסקי'דנילו צ, רניאחובסקי'צ. ד.אביו של איכמו , אבי: "תוספת[
 בשכר היה כלול גם שבעל האחוזה .שלא הייתה להם אדמה משלהם ועבדו באחוזה תמורת שכר, איכרים

השתייכו למשק של אדון , תות אלה כמו שחישב בעל האחוזהבק. בהן חיינו, נתן להם את הבקתות
היה המטפל , כפי שקראו לו האיכרים בכפר אוקסנינו, רניאחובסקי' דנקו צ–. ד.אביו של אי... נובינסקי

רחב , גבוה .רונחשב בעיני בני כפרנו כווטרינהוא אהב מאוד בעלי חיים , בסוסים של אדון נובינסקי
עם עיניים , האם הייתה כהה. רניאחובסקי' כך היה דנקו צ– ושפם ארוך מבריק עם שיער אדמוני, כתפיים
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אני זוכרת שאצלם בבקתה היה תמיד נקי . מאוד שקטה ופקחית, יפהאפשר לומר אפילו אשה , שחורות
  ]ֶדסַיטִניק.מ.פתושבת הכפר אוקסנינו "... מאוד

. ד.ילנה האחות  -". עבד ברכבתאבא , כאשר עדיין חיינו ליד אומן, במשך זמן לא רב: "הערה[
  ]אולשנסקי

  

   :)בספרו של סוחארב (אניסיה דנילובנה דוב
  . אחינו ואניה–נולד הבן , 1906 ביוני 28 - ב, כשחיינו עדיין בכפר אוקסנינו

  :ליאונטי בלאקיטני
  ...הוא ואני ילידי אותה שנה... 1906 -נולדתי ב

  :)לקרסטושבסקי(ניאונילה 
אינני יודעת  האם זה נמצא כבר . יף פסי רכבת ואחר כך אקונום אצל אדון נוביצקיהאב היה בהתחלה מחל

 -הוא היה עדיין חי ב. ' טרופים ניקולייביץ-זהו אחיו מלידה של סבא  ...האחיות מספרות, בעיתונות
... 1907אבל למעשה הוא יליד , 1906באופן רשמי הוא יליד ... וזו אשתו עם אחיותיו של אבא, 1967

. אלא ערמונית די כהה, מריה ליודוביגובנה לא הייתה ברונטית, אתה ראית, והאמא, ב היה בלונדיהא
  .יפה, ומיכאיל היה גם הוא בלונדי, האחות הבכירה בלונדית,  אבא היה ערמוני- כל הילדים , והנה

  :)'מפי איבן דנילוביץ(איליה אהרנבורג 
 ונתן אותן לצפרדעים כדי שהן יקרקרו  מזמורי תהיליםשדויד המלך כתב, פעם סיפר לי זקן אחד באּוָמן"

  ."במקהלה

  )ללא אסמכתות(מקורות אחרים 

  )3.2010( ויקיפדיה עברית
 אומן  שבנפתבכפר אוקסנינה 1906 ביוני 16 -רניאחובסקי נולד ב'לפי המסמכים הרשמיים איבן צ

מי , רניאחובסקי אומץ עוד בהיותו תינוק'צ. אך למעשה תאריך מדויק של לידתו אינו ידוע. אוקראינהב
, ישנם היסטוריונים. עובדה זו הולידה לא מעט ספקולציות לגבי מוצאו. היו הוריו הביולוגיים לא ידוע

  . לד במשפחה יהודיתרניאחובסקי נו'שטוענים כי צ

  ) 2008 –נוסח קודם (רוסית ויקיפדיה 
) רקאסי של אוקראינה'עכשיו מחוז צ(בכפר אוקסנינו בפלך קייב  רניאחובסקי נולד'צ' איבן דנילוביץ

 בעצם אין מידע מדויק אבל. כך כתוב בכל הביוגראפיות הרשמיות(במחוז אומן למשפחה של עובד רכבת 
  )בכפר אוקסנינו התגוררה המשפחה שאימצה אותו בילדותו. ועל הוריו ועל מקום הולדת

  )2004 -נוסח קודם ( יתאנגלויקיפדיה 
  .שמת בטיפוס כשבנו היה בן תשע אוקראיני לעובד רכבת יהודי 1906רניאחובסקי נולד בשנת 'איבן צ

  )2004(סטיבן אוסד 
  ,ה אומןנולד בעייר, הצעיר מבין ארבעת ילדיו של פקיד ברכבת, רניאחובסקי'צ

  )2002 (מפי אסתר סוקול, קלין זאסלוב'ז
שפרני ורייזל , של פנחס) או בן דודם(ואחיהם , רניאחובסקי'בנם של משה ומומסי צהוא ' איבן דנילוביץ

  . כאשר נסעה לבוסלב לעזור לבתה ללדתמומסי מתה במגפת הכולרע.  כולם ילידי לויב–) 1887ילידת (

  )2009(שיין -משפחת סמולר
שנולדה ברדומישל בשנת , רניאחובסקי'של אווה בת אברום צ) או בן דודה(אחיה היה ' דנילוביץאיבן 
1880.  

  )2010(רניאחובסקי בחולון 'משפחת צ

  .1907 - יחה ב'שנולד בליחצ, רניאחובסקי'בן דודו של איסק צהיה ' איבן דנילוביץ

 )1996  –" כוכב רחוק ("רוברטו בולאניו 

  .אחיו היה אבי אמו של חואן שטיין. נייה מאודמוצאו ממשפחה יהודית ע
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  )1976(סאלו ברון 
הרשמי למפקדים  הסובייטי' מה ומי'אך ה, רניאחובסקי'צ' דוידוביץ) יאן(יונה  אינו אלא' איבן דנילוביץ

דרכים - שמצא את מחייתו במכירת וודקה בבית, ומתאר את אביו' רוסי לבן'קורא לו הצבאיים המובילים 
  . אריס עניכאיכר, שכור

  
  
  
  
  
  

  )1914-1919(עד מות ההורים , ורבובו. ג

  עדויותמסמכים ו

  ):'איבן דנילוביץ(ארכיון המפלגה 
 בנפת תומשפול במחוז  עובד בכיר באחוזת נובינסקי בכפר ורבובו1917 עד 1915 -מ: עיסוק האב

  )21.8.1936.... (1919מת  בשנת ...  איכר1919 עד 1917 - מ. פודולסק
לכפר ,  חזר מהחזית לתחנת ופניארקה1915ולאחר פציעת ראש בסוף ,  נלקח האב לחזית4191בשנת 

 תחילה כסייס ואחר כך -והתחיל לעבוד באחוזה של נובינסקי , שבנפת תומשפול בפלך פודולסקורבובו 
 הוא –אחרי מהפכת אוקטובר היה האב חקלאי בכפר ורבובו . והעביר לשם את כל המשפחה, כאקונום
 עד 1915משנת ... האם הייתה כל הזמן עקרת בית. 1919אדמה ועסק בחקלאות עד לאפריל קיבל  
  ...   בתחנת ופניארקהשל הרכבת...  למדתי בבית הספר1919

העלמתי את דבר הבירור במפלגה על כך שבזמן הבחירות לועדת המפלגה היחידה ...  ננזפתי1937 -ב
 .אבי במשך שנתיים אקונום באחוזת נובינסקישהיה לי על כך שלא דיווחתי על עובדת היות 

)13.3.1939 .(  

  :הארכיון המרכזי 
ואתו ,  עבר לשם נובינסקי עצמו1914בשנת . אדון נובינסקי קנה את אחוזת ורבובו מהאדון פרלובסקי"

 תושב ,ּוק'ּבּורַלצ. ג.ג" (ילדים תם היו אז חמישהאי. רניאחובסקי'איש הסוסים שלו דנילו ואשתו מריה צ
  ). ורבובו

ואחר , שם עבד אבא בתפקיד אחראי על הסוסים.  עברה משפחתנו לכפר ורבובו1914בשנת : "תוספת[
כולל ,  שתי אחיות ושני אחים–מיד כשעברנו כל הארבעה ... )אקונום: במקור(כך כמנהל משק 

  )]נסקיאולש. ד.ילנה(." הוא הלך ללמוד בבית הספר של הרכבת בוופניארקה, רניאחובסקי'צ.ד.אי
  ...במיוחד משחקי מלחמה, אך אהב משחקים קולניים ועליזים, בילדותו הצטיין ואניה ברצינותו

האדון חזר  . חולקה החיטה של האדון בין תושבי הכפר ורבובו, כאשר הגיעה המהפכה: "תוספת[
תף  הוא פיטר את דנילו מהעבודה כיוון שהוא השת. לאוקראינה ולכפר ורבובו עם הפולנים הלבנים

  )]וק'בורלצ. ג.ג(" בחלוקת החיטה

  :אנה גריגורייבנה
אביו . רניאחובסקי לא הייתה טובה במיוחד'אני יודעת שילדותו של איבן צ. על המשפחה לא אהב לספר"

  ".והאם הייתה יפה ועצובה, הילדים פחדו מהאב. ואמו לא חיו בטוב זה עם זו

  :ניאונילה
, אביו לא היה פועל .מתי שהוא במלחמת העולם הראשונה, שם אצל ברוסילוב, אביו נלחם איך שהוא

 כאשר היו באוקראינה המוני כנופיות ,1919 או 1918 - ב... אבל היה מנהל משק בחווה של אדון נוביצקי
המאבק עבר . הגיע השלטון הסובייטי. אדון נוביצקי  נמלט, כלומר. היו שם ירוקים ואחרים... מכל המינים

וכשהגיעו אותם , חילק אותם לכפריים' סבא דניל ניקולייביץ, זאת אומרת... שלווהסוסים . לכנופיות
לא היה מוכן לקחת את , כמובן, הוא. לבנדיטים האלה, הם דרשו שהוא יחזיר את כל הסוסים, בנדיטים

רץ לכפר ... הוא היה עוד קטן, ואבא... אותו ואת סבתא, הסוסים אצל הכפריים והם הובילו אותו לירי
ואבא קרא ... הייתי שם. הם גם קבורים שם. שני קילומטר מתחנת הרכבת, זה היה הכפר ורבובו. וצעק

על הבנדיטים האלה , כל אחד עם מה שהיה לו,  הם כולם באו... 11 בן -עדיין ילד קטן הוא היה , לכפריים
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 זאת מתו אבל זמן קצר אחרי. למרות שהם הובילו אותם לירי, לא עשו להם שום דבר, והם הסתלקו
, האחות הצעירה ביותר טּוְסָיה... היו להם חיים קשים מאוד... ממש תוך שבוע, ההורים ממגפת הטיפוס

  .יחסית, היא מתה צעירה. לצערנו היא כבר מתה עכשיו

  )ללא אסמכתות(מקורות אחרים 

  תמצית שריפוב 
רניאחובסקים עברו 'ו והצקנה נובינסקי אחוזה חדשה בוורבוב, כאשר מלאו לאיבן שמונה, 1914 -   ב

רניאחובסקי  'ביום העשירי למלחמה גויס דנילה צ. באוגוסט החלה מלחמת העולם הראשונה. איתו לשם
, 13הבת הבכירה הייתה בת . נותרה לבדה עם חמשת הילדים, מריה ליודביגובנה, אשתו. ונשלח לחזית

נפצע ,  הארמייה השמינית של ברוסילובנלחם במסגרת' דנילה ניקולאייביץ.  בן חמש–והבן הצעיר ביותר 
  .ומצא את אשתו וילדיו בעוני, "על נקי" חזר הביתה 1915ובסוף ) נפגע מהלם קרב: בנוסח החדש(

אבל אמו אמרה . והצעירים המקומיים קלטו את הכינוי והציקו לילד,    בעל האחוזה כינה את איבן ַיאסיק
הוא עבד עבור פאן . קח לדוגמה את סבך.  זה נכתב בגורלנו.אנו חיים בחסדו של פאן נובינסקי, בני: "לו

. רניאחובסקי'ומאז נעשינו צ, לכן הוסיף לו סיומת פולנית. רניאחוב'שלא אהב את השם צ, ַזפוטוצקי
  )סיפור זה הושמט בגרסה החדשה(". אז הוא הלך וקרא לך יאסיק, עכשין פאן נובינסקי אינו אוהב את שמך

רניאחובסקי 'הבנדיטים פרצו לביתו של דנילה צ. פלוגות פטליורה לכפר צו פר1919 במרץ 1 -   ב
כשלא רצה לשתף פעולה בהחזרת הסוסים הלכו . שהנהיג את האיכרים בהפקעת סוסי בעל האחוזה

  .הילדים הזעיקו את תושבי הכפר והצילו אותו. להוציאו להורג
לכתוב בחוות הדעת עליו לתא , קנא באיבןהמ, רוצה מזכיר הסובייט של ורבובו) 1923(   מאוחר יותר 

, "אביו היה מנהל משק הבית של בעל האחוזה נובינסקי והתייחס בגסות לעובדי החווה"בנובורוסיסק כי 
ומורה , "הוא עמל כעבד עבור האדון"אך יושב הראש טוען שאלו שקרים וכי ". זה מה שכולם אומרים"ו

  ".אביו היה עובד אורווהש"לו לענות 
כשמתקבל שם מכתב מאדם בשם פסקוד , )1935(פור דומה חוזר לקראת סיום לימודיו באקדמיה    סי

רניאחובסקי 'צ.  ולכן אינו ראוי לשרת בצבא האדוםהעלים את מוצאו החברתי, רניאחובסקי'צהטוען כי 
קרוב משפחה של , מזכיר הסובייט של ורבובו. נוסע לשם עם נציג האקדמיה שנשלח לברר את התלונה

  : טוען, אשר בזמנו ניסה להתערב בעניין קבלתו של איבן לבית הספר לקצינים, המזכיר הקודם
  : והתשובה היא." אביך היה המנהל של בעל האחוזהאינך יכול להכחיש ש. המכתב נאמן לעובדות "-
  ". ?למה רצו פלוגות פטליורה לירות בו ובאשתו, אם הוא היה מה שאמרת! כמובן שלא "-

  :ירופייב
. אבל קשים, חיו חיים פשוטים,  חיו בעוני–ואמא מריה ליּודוויגובנה '  אבא דנילה ניקולייביץ–הורינו    "

. וזה השתקף בבריאותו, מלבד זאת אבא נפצע קשה במלחמה האימפריאליסטית, הם היו חסרי השכלה
  ). דּוּב. סטאסיה דאנ". (ואחר כך כמחליף פסים במסילת הברזל, אבא עבד כפועל חקלאי בחווה המקומית

  . רניאחובסקי מתקבל בבית הספר של הרכבת בוופניארקה'איבן צ: 1913   ספטמבר 
לשם  הלך , רשמו אותו לכיתה הראשונה בבית הספר של ופניארקה, כאשר מלאו לוואניה שבע שנים"

,  משמעת.בימים הראשונים של הלימוד בבית הספר עשה עלי ואניה הקטן רושם נעים מאוד. שלוש שנים
תמיד עזר לבני גילו , כמצטיין. רניאחובסקי' אלו היו הקווים שתיארו את ואניה צ–תשומת לב וחריצות 

 ,ליּוּבוב אנדֶרֶייבנה דוניֶיץ(" וסבלני ואיתן במידה נדירה, צנוע, היה ישר,  להכין את השיעוריםהאחרים
  :תב גם נכ"קומסומול"בעיתון ). (רניאחובסקי'צ.ד.מורתו הראשונה של אי

, עזר תמיד לבני גילו האחרים להכין את השיעורים, הוא כמצטיין, למרות שהיה הקטן ביותר מתלמידי" 
, כשהוורבובאים הלכו לבית הספר. וסבלני ואיתן במידה נדירה, צנוע, היה ישר, חלק איתם את מזונו הדל

, הדרך אז הייתה נוראה. ה גסתפור,  שקית ספרים–ועל הכתף , חמות, עיניים בהירות. היה תמיד לפניהם
  ")בכפור צולף וחזק, בקור, והילדים היו צריכים ללכת שבע ורסטאות בבוץ

  )1919-1920(ממות ההורים עד העבודה ברכבת , ורבובו. ד

  עדויותמסמכים ו

  ):'איבן דנילוביץ(ארכיון המפלגה 
אחרי מות ההורים .  מתו אבא ואמא ממגפת הטיפוס ונקברו בכפר ורבובו1919בחודש אפריל שנת 

 מועמדת למפלגה –אחות אנסטאסיה : כיום יש לי מהמשפחה הקרובה. נשארה לנו משפחה של שש נפשות
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,  עובדת  בקולחוז הכפר ורבובו– אחות אניסיה, נשואה למפקד בתותחנים, הקומוניסטית הבולשביקית
אח , מערבית-הדרוםמתגוררת בתחנת ופניארקה של הרכבת ,  נשואה לעובד ממשלתי– אחות ילנה
  .בעיר נובורוסיסק. ד.ב.ק.עכשיו עובד בארגון הנ, 49 -  מתלמד ברגימנט הפרשים ה- אלכסנדר 

קרּוק  , ֹוַמק'צ', קּוּבֹוֶיביץ( אצל איכרים רעיתי פרות, 1919ממאי עד אוקטובר ,    אחרי מות ההורים
 הייתי 1920) מאי( עד אביב 1919מאוקטובר . בכפר ורבובו שבנפת  תומשפול בפלך פודולסק) ואחרים

בתפקיד )) בתחנת ופניארקה, הדרום מערבית ( התחלתי לעבוד ברכבת1920בחודש מאי שנת .  חסר בית
  .1922שם עבדתי עד סוף , עובד תיקונים ואחר כך כעוזר למסיט פסים

  :הארכיון המרכזי
 נשארו שישה. ב וגם האםבשנה אחת מתו גם הא: רניאחובסקים'הייתה שנה נוראה עבור הצ 1919 שנת

' אחיותיו של איבן דנילוביץ – המבוגרות ביותר היו ֶיֶלָנה דנילובנה וkִניסָיה דנילובנה. ילדים
   .שעליהן נפל כל עול גידול הילדים וכלכלת המשפחה, רניאחובסקי'צ
ב והאם כשהא...  סיפרו תושבי הכפר ורבובו–" רניאחובסקי הייתה מאוד נצרכת באותן שנים'משפחת צ"

משתכר , היה ואניה בקיץ רועה בקר, כדי להקל על מצב המשפחה. הפסיק ללכת לבית הספר, כבר לא היו
' איבן דנילוביץ: "תוספת(. חלק משכרו שילם למורה שאצלו לקח שעורים בכפר ורבובו... כך למחייתם

ף למד אצל מורה בחור,  הוא עזב את בית הספר והתחיל לרעות בקר1919בשנת . סיים רק חמש כיתות
. ד.ילנה ( "כך הוא למד אצלו שלושה חורפים. ובקיץ עבד, אחד נכה שבא למצוא את לחמו בורבובו

  .)אולשנסקי

השתכר ללחמו ולתשלום למורה שאצלו לקחנו , הוא נעשה רועה, רניאחובסקי האב והאם'כשמתו אצל צ
הוא קינא ונלחם , מד יותר טוב ממנואם מישהו בכיתה ל, הוא למד בהצטיינות: "תוספת. (תמיד שיעורים

  .  )דוב. ס.אנטון (" הוא היה מורה בכפר ורבובו, עזר לנו גם אביו של ואניה קוסטֶיצקי. בו אחרי השיעור

  : אנה גריגורייבנה
ונקברו , שניהם מתו ממגפת הטיפוס באותו הזמן. 12כאשר היה בן איבד את הוריו ' איבן דנילוביץ"

  ונטלה18האחות הבכירה התחתנה בגיל . ההורים התפזרו הילדים איש לעברוכאשר מתו . באותו יום
ולקחה אליה ,  שנים16התחתנה כשלא מלאו לה עדיין , מיְסָיה, האחות הצעירה. עימה את מיטב הרכוש
הוא היה . עזב, מישה', אחיו של איבן דנילוביץ. שהיה אז בן שנה או שנתיים, את האח הקטן סאשה

  .בהמשך פעם אחת ויחידה) 'איבן דנילוביץ(ת האחות הבכירה ראה א... קומסומלאי
הוא . זה היה זמן קצר לאחר מות הוריו. יצא לנדוד בעולם ונקלע לחבורת ילדים עזובים' איבן דנילוביץ

איך שהם לנו בכנסייה באיזה . אני זוכרת שהוא סיפר איך היכו אותם מכות רצח. נמצא ביניהם שנה שלמה
פשטו מעליהם את , השכיבו אותם עליהם, הציבו  ספסלים, תפסו אותם. יבת ופניארקהשהוא מקום בסב

לעיר '  אחרי זאת ברח איבן דנילוביץ.מכנסיהם והצליפו בהם עד כדי כך שנראו בחגורות פצלות לבנות
  .איפה שאביו של יאסי צישקובסקי עבד כמכונאי קטר, אחרת והגיע לתחנת ופניארקה

החלבן רדף . וברח, הוא תפס בקבוק אצל חלבן שעמד שם. יפר שהוא היה רעב מאודס' איבן דנילוביץ   
ממכה זו נשארה אצלו צלקת . שנגרם לו שבר בראש, והשיג אותו והכה אותו בבקבוק בראשו עד כדי כך

הפצע לא נרפא במשך זמן . לקחו והביאו אותו לבית חולים. נפל ואיבד את הכרתו' איבן דנילוביץ. ברקה
מוטב שאפול : הוא התחיל לחשוב. כשיצא מבית החולים היה תשוש מאוד.  רחשו בו אפילו תולעים,ארוך

 .באותו זמן תמרן באותה מסילה הקטר שנהג בו צישקובסקי. הוא נפל על הפסים. תחת הרכבת
',  ניגש אל איבן דנילוביץ,הוא ראה שעל הפסים שוכב ילד. עצר את הקטר במסילה צדדיתצישקובסקי 

). הפצע הזדהם, הוא חלה שוב(החלים במשפחת צישקובסקי ' איבן דנילוביץ.  ולקח אותו אליו אותוחימם
אחר כך . והוא החל לעבוד כמסגר, לימד אותו אביו של יאסי צישקובסקי את מקצוע המסגרות, כשהבריא
  . רעה פרות

  :בלאקיטני
הם נשארו יתומים לאחר מות . ובסקירניאח' מיכאיל ואיבן צ–    בין הצעירים בלטו במיוחד שני אחים 

כל החלק העני של הכפר ורבובו עזר להם ככל . הוריהם ביחד עם האחות ַמרּוסָיה והאח הצעיר סאשה
עבדו בחוות הבקר , )1905 -נולדה ב(ומרוסיה ) 1904 -נולד ב(מיכאיל , הבוגרים יותר. שיכול

  ... כך חיה משפחה יתומה זו– רעה פרות, איבן עזר בארגון המרעה. שהוחרמה מבעל האחוזה
רניאחובסקי והתיידדנו 'עזר לנו הרבה במיוחד ואניה צ, כאשר משפחתנו עברה לגור בבית האחוזה... 

בחור , זקוף. גבוה,  מפותח פיזית מכפי גילו–איבן . אבל בחיצוניות נבדלנו מאוד אחד מהשני. במהרה
לא היה , רזה כשלד,  קטן קומה–ואילו אני . גדולותכהות - בפניו בערו בבהירות עיניים חומות, מושך מאוד
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. אני רק נחלצתי מזרועות המוות ברעב והייתי חלש מאוד. שהיה לוואניה בשפע, לי אותו קסם נעורים
 זה לא היה הניצול לרעה של שלטון בני הגיל החזקים על –עלי " פטרונות"ואניה לקח עליו את ה

 - אני , איבן היה יותר חזק ובריא פיזית. אלא יחס חברי וחם, םשאנו פוגשים לעתים אצל הילדי, החלשים
  .בצורה זו השלמנו איש את רעהו. יותר משכיל

  . הוא אמר לי בהלצה כשהוא לוחץ את רזוני בחיבוקו החזק-, !כמה שאתה כחוש, ֶלניה, אח -
, ני חיכעת א? מאיפה אהיה עכשיו חזק ובריא. אבל אתה יודע מאיזה מוות ניצלתי, ואנושה, כן -

 .  השבתי לו- , מתחזק ואיעשה כמוך

אבל אתה יודע מה .  יתומים–ואנחנו , לך יש אב ואם: מזל ממני- אתה הרבה יותר בר! לניה, לניה -
לולא היו אנשים טובים היינו : הבנתי?  וזאת למה–בכיתי ובכיתי , ליד הפרות, פעם בשדה? קשה

 .אנחנו חיים, תודות להם, אבל, מאבדים הכול

  ...חייו לא היו קלים, חברי וידידי החדש הזה, הוא צדק, ון   נכ
  .ספר כללי כפרי של הכנסייה-ארבע שנים של בית-רניאחובסקי למדו בשלוש'יתומי צ...

  : ניאונילה איבנובה
את אחותו הצעירה ביותר לקחה האחות אחרי ש, לגמרי לבדו, אתה יודע, אבא נשאר בגיל שתים עשרה

היו ,  אלכסנדר היה אצל חברים...הייתה עוד אחות הכי צעירה... אלכסנדר שםאחר כך , הבכירה ילנה
שם ... התחתן אחר כך עם האחות הצעירה ביותר של אבא) צישקובסקי הבן(והוא , כאלה צישקובסקי

הוא מתי ... כמעט שנה, אתה יודע, אחר כך. כעוזר רועה, עבד, בדרך כלל, אבל אבא. הייתה המשפחה
  .  הוא חי כנער עזוב כמעט שנהכאשר למד באקדמיה הוא סיפר לי ש, רת אני זוכ-שהוא 

כדי ... ,1907אבל למעשה הוא יליד , 1906באופן רשמי הוא יליד . ואחר כך הוסיף לעצמו שנה... 
  .לקחו אותו, שלוש עשרה או ארבע עשרה, בן כמה שכבר היה. עבודת עוזר, שייקחו אותו לעבודה

  )תותללא אסמכ(מקורות אחרים 

  : תמצית שריפוב
ולקחה אל ביתה את הבת ,  היא נישאה18הגיעה לגיל , מריה, כשהבת הבכירה,    לאחר מות ההורים

 התגייס לבריגאדת הפרשים של 15 -מיכאיל בן ה. שבדיוק אז החלה ללכת, נאסטיה, הצעירה ביותר
  .ֶצשקובסקי, ד משכניהם נלקחו למשפחת אח16 - ואחותם לנה בת ה10 - סאשה בן ה, איבן. קוטובסקי

כיוון שלא היה לו כסף ... יצא לחפש את האושר במקום אחר, כשהגיעו ימי הכפור... אחרי מות הוריו    
הם קיבצו ... הוא נאלץ לנסוע על משטחי משאיות בחברת חבורת נוודים צעירים חסרי בית, לדמי כרטיס

באחת התחנות פנה מנהיג החבורה אל .  בשודוכמה מהם מצאו את מחייתם בגניבות קטנות ואפילו, נדבות
אבל איבן , הוא הזמין את איבן הרעב לסעודה מפוארת ושתייה. איבן וניסה לפתות אותו להצטרף לחבורה

  ".אינני רגיל להיות חייב לאחרים. אינני רוצה לאכול על חשבון מישהו אחר: "סירב באומרו
שם פגש , חזר איבן לוופניארקה, ה או אמצעי מחיהכשלא הצליח למצוא עבוד, אחרי נדודים ארוכים   

, כולנו חיכינו וחיכינו לך! אם כך אתה לבסוף כאן. "הוא אמר!" איבן, ברוך הבא. "מיד בצשקובסקי
מה שאומר שאתה כעת הבוגר , ין'מיכאיל עזב לטולצ... ואפילו חשבנו שנצטרך ללכת לחפש אחריך

לנה וסאשה שמחו ביותר "... ואחר כך לחזור אליכם, ודם עבודהרציתי למצוא ק, דוד ואניה "-..."  ביותר
אחרי התלאות וחיי הרעב שעבר העריך איבן את הנוחות . בבית היה חמים ונעים. לראות שוב את אחיהם

מעט . במהרה חזר לעבוד כנער רועים. אבל לא נטש את רעיונו למצוא עבודה. הוא חזר לבית הספר. הזו
מצא עבודה כעובד מסילה ואחר כך כשוליית מסגר בסדנאות בתחנת , שקובסקיבעזרתו של צ, לאחר מכן
  .ופניארקה

  :ירופייב
  . ותוך שבוע גם האם, ממגפת הטיפוס מת האב.  הוא נאלץ להפסיק את לימודיו:1919מרץ 

  )1920-1923(עבודה ברכבת ופעילות קומסומולית , ורבובו. ה

  עדויותמסמכים ו

  ):'וביץאיבן דניל(ארכיון המפלגה 
בתפקיד עובד )) בתחנת ופניארקה, הדרום מערבית( התחלתי לעבוד ברכבת 1920בחודש מאי שנת 

 הועברתי  למנהלת 1922בסוף  .1922שם עבדתי עד סוף , תיקונים ואחר כך כעוזר למסיט פסים
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סומול נכנסתי לקומ... אודסה– חודשים כמכווין מטענים בקטע תחנת ופניארקה 7איפה שעבדתי , האספקה
  . בכפר ורבובו1922בשנת 

  .מצהיר שלא היה בחזית בתקופת מלחמת האזרחים וחיסול כנופיות הבנדיטים
  

  : הארכיון המרכזי
רניאחובסקי אסף ילדים בני 'ואניה צ.  באה לחנות בוופניארקה פלוגה של פרשים פולנים1920   בשנת 

 והתמקם ביער סביב הדרך שבה הייתה ...שסיפק לכולם רובי שלל קצוצי קנה... גילו מהכפר ורבובו
הפולנים חשבו שזהו מארב . ירו הילדים בהם מטח מהרובים, כשהפלוגה התקרבה. צריכה לעבור הפלוגה

 ראש לילדי ,כמו שקראו לו הילדים בילדותו, מאותו זמן נעשה יאסיק…  ונסו בדהרה מוופניארקה, רציני
הוא ניגן ... היה מוצק וחסון... ואניה אהב מאוד ספורט. במשחקי מלחמה הוא תמיד פקד על חבריו. ורבובו

, השתתף בריקודים, היה עליז מטבעו. אהב מאוד את הגיטרה והמנדולינה, בכלים מוסיקליים שונים
 היה אחד מהמארגנים הראשונים של תא 1921 -ב... ומאוחר יותר לקח חלק פעיל בעבודת החוג לדראמה

 -וכבר ב,  השתתף לראשונה בפגישות בַופניארקה1922ון במאי בראש... הקומסומול בכפר ורבובו
ביום מותו של לנין בשנת ... נשא נאום מטעם התא הקומסומולי, ביום השנה למהפכת אוקטובר, 1923
  ... נאם בפעם השלישית בפני עובדי ופניארקה1924

רניאחובסקי היה אחד 'צואניה ...  החליטו הצעירים בֶורבובו לארגן ארגון קומסומולי1921בשנת    "
כאשר מישהו מהילדים הבוגרים יותר העלה את החשש שאם . הפעילים בארגון התא הקומסומולי שלנו

לא יהרגו ) הם: "(השיב לו יאסיק, יכירו שאנחנו קומסומולאים ויהרגו את כולנו, יגיעו אנשי פטליורה
הוא דיבר תמיד ". ד נהרוג את הפטליוראיםואנחנו עו, ונלך ליער) קצוצי קנה(אנחנו ניקח רובים ). אותנו(

  .שהילדים שהיססו אז נעשו אחר כך קומסומולאים טובים מאוד, באופן כה משכנע
אחיו רניאחובסקי נרשמו בו גם 'צ. מלבד אי.  אנשים12-   ארגון הקומסומול בכפר ורבובו היה מורכב מ

. וק ואחרים'האחים בורלצ, רניאחובסקי'צ.  חברו הטוב של אי–ואניה צשקובסקי , רניאחובסקי'מיכאיל צ
' איבן דנילוביץ: תוספת. (קולסניק.פ.ובמיוחד א, עזרו לנו מאוד בעבודתנו הקומוניסטים בכפר ורבובו

פה , פה בחזרה: היה אפשר לפגוש אותו בכל ערב במועדון. אהב מאוד אז את העבודה הארגונית
מילא , שיחק,  רקד היטב-עילות העצמית הוא היה אחד מהמשתתפים הטובים ביותר בפ. בהופעות

 ארגנו בכפר מקהלה ותזמורת 1921-1922בשנים , אז.) ליווה את עצמו בפסנתר, תפקידים קשים
ולפעמים , הופענו בבית הספר. ומאוחר יותר גם על פסנתר, ניגן על כל כלי המיתר... יאסיק . מיתרים

כך ניצלנו את ההופעות שלנו לקניית ספרים את הכסף שהישגנו תוך כדי . יצאנו גם לכפרים אחרים
ואניה היה נואם . דתית גדולה-בשנים ההן עשינו עבודה אנטי. דתית-וגם ספרות אנטי, בבניית ספרייה

אבל . קולסניק.פ.בתיאום עם א הוא הכין את תכנית הנאום, אם ההופעה הייתה גדולה ורצינית. מצוין
. שהדליק את כולם, הוא דיבר כל כך ציורי וחי, אום מוכןבלי נ, אפילו כשהוא הופיע בלי חומר כתוב

גליפה וחולצה ) מכנסי(לבוש בכחול נצחי עם , רחב כתפיים, חזק, כשהוא עדיין צעיר בשנים
הוא לא אהב אפילו את . אם רצה לנצח בוויכוח, הוא היה יכול לשכנע כל אחד, קרבית) גימנסטויורטיקה(

, כשהקומסומולאים היו מוציאים עיתון קיר. למי שניסה לשקרהשקר הקטן ביותר ולעג ללא רחמים 
  ..חרוזים חריפים וקולעים, זכור לי, ואניה השתתף באופן פעיל בעבודה עליו וכתב

והדבר הגיע , הצעירים נלחמו ברצינות.    בזמן הישן עוד היו הכפריים רגילים לריב בינם לבין עצמם
ואנחנו החלטנו לראשונה , שלנו לא היו ארגוני קומסומולאצל השכנים לכפר . לפעמים אפילו להריגה

, הזמנו אותם לחתונה, כשהילדים הגיעו לֶורבובו, פעם אחת. לשים קץ לאיבה הלא מוצדקת בין הצעירים
הם הביאו איתם כמה מוטות ברזל והיו מוכנים . היה להם קשה להאמין ברצוננו הטוב. ולא לתגרה

תחביא את המוט הזה באיזה : "צעד קדימה אל אחד הבחורים ואמראני זוכר איך יאסיק ". מלחמה"ל
במקום זה הלכנו חבוקים , באותה פעם לא התקיימה תגרה". או שאבייש אותך בפני האנשים, שהוא מקום

  ...מובילים אותם לקצה הכפר, עם הילדים הזרים
. 1917יליד ', דר דנילוביץואלכסנ, 1905יליד ', מיכאיל דנילוביץ, היו שני אחים'    לאיבן דנילוביץ

הוא השתייך לפרשים . 1929 והשתייך אליו עד שנת לצבא האדום'  התנדב מיכאיל דנילוביץ1923בשנת 
בבית הספר , למד בנובורוסיסק, האח השני, רניאחובסקי'צ' אלכסנדר דנילוביץ... של אוגדת קוטובסקי

  .)דוב. ס.א( ..."של הרכבת

  :בלאקיטני
' גיע לכפר מזכיר וועדת נפת ופניארקה של הקומסומול האוקראיני וסילי סטפנוביץ ה1920באמצע אפריל 

 בפגישה של צעירי האיכרים העניים התארגנה קבוצה יוזמת של תאי קומסומול שהייתה צריכה. ֶגֶנַרלשין
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איבן : ללשכה הראשונה של קבוצה זו נבחרו. 1921 באפריל 15 עד 1920 באפריל 5 -לעבור התמחות מ
לקבוצה היוזמת ). חבר הלשכה(רניאחובסקי 'ואיבן צ, )סגן(רניאחובסקי 'מיכאיל צ, )מזכיר(בסקי צשקו

, ארבעה איכרים בינוניים,  איש מצעירי האיכרים העניים15כל קבוצה מנתה בהתחלה . נכנסתי גם אני
  ...18 עד 14כל אלה היו ילדים בגיל .  מורה ורופא–ושניים מהאינטליגנציה של הכפר 

ובאספה כללית של הקבוצה היוזמת נוצר באופן רשמי תא , הגיע גנרלישין, 1921 במאי 20 - ב...
רניאחובסקי עזבו את שורותינו והלכו לצבא 'כיוון שוואניה צשקובסקי ומישה צ. הקומסומול בכפר ורבובו

 –כסגן, קירניאחובס'כמזכיר תא הקומסומול בכפר ורבובו נבחר וואניה צ. נבחרה שוב לשכת התא, האדום
קודם לועדה הנפתית , במהרה נקראה הלשכה.  גברילה קולסניק–וכחבר הלשכה , ליאונטי בלאקיטני, אני

יני ' להיקרא גרעין בגדוד הטולצ–איפה שניתנה להם פקודה , )אובקומ( ואחר כך לוועדה המחוזית )ראיקומ(
רניאחובסקי 'אני וואניה צ. נ.או.' צכמחלקה הוופריאנקית בשורות) נ.או.'צ(של היחידה למשימות מיוחדות 

רניאחובסקי 'בצורה זו נכנס צ. ואני כאחראי על הרישום,  הוא כמפקד המחלקה–עמדנו בראש המחלקה 
 שני, מסרו לנו שש וינטובקות: כעת היה לנו אפילו אוצר הנשק שלנו. למדרגה הראשונה בסולם הפיקוד

יחידה של הצבא בתקופת -מינוי זה נהיינו תתאחרי . ארבעה רימונים וארגז תחמושת, אקדחי נגן
  .הקומוניזם הלוחם

 אמר ואניה לילדים בבניין עם החזרה -, " יחידה צבאית קומוניסטית–אנחנו עכשיו יחידה קרבית " -
לשמור אותו , ואנחנו צריכים לשמור אותו בכבוד, יש לנו באמת נשק קרבי בן זמננו "-, לוורבובו

, ואם צריך,  לעמוד בפקודה הראשונה למאבק כנגד אויבי המולדת–ו הבעיה שלנ. נקי ומוכן לקרב
 !"..לתת עבורה גם את חיינו וגם את דמנו

 השתתפה מחלקתנו הוורבובית בפעולות קרביות כנגד שלוש כנופיות 1923 עד 1921 - בתקופה מ -
 כנופיית –ר באוקטוב, ופול'כנגד כנופיית ַמרּוסָקה ביערות קריז– 1922באוגוסט : שפעלו באזורנו

בקרבות אלו הפגין . ופול' כנופיית אבא קנישה באזור קריז– 1923ובמאי , שלני ביערות תומשפול
אז הוא החליט לקשור את גורלו עם .  מאוזר–רניאחובסקי את כשרונו והוענק לו נשק פרטי 'איבן צ
  .הצבא

". לואיס"ירייה -כונתומערכת מ,  אקדחים10,  וינטובקות25 -  אוצר הנשק של מחלקתנו הושלם ל
כעת מנה כבר . וגם על הכנופיות המזוינות שפעלו באזור ורבובו, המחלקה הייתה איום על העריקים

  . חברים ומועמדים לחברות45הגרעין שלנו כמעט 

  )ללא אסמכתות(מקורות אחרים 

  : תמצית שריפוב
,  ותעוזתו ובעבור מזגו הטובחבריו למשחק של איבן כבדוהו בעבור כוחו...    לאיבן היו הרבה חברים

ו באותו  שמעו איבן וחבריו שהפולנים צפויים בַורבוב1920יום אחד באפריל ... ותמיד בחרו בו כמנהיגם
 - . רניאחובסקי באוזני חבריו'הכריז צ!" אנו נילחם ונהדוף אותם. לא ניתן לפולנים להיכנס לכפר "-. לילה

ועדת האיכרים . הם החלו בעבודה. זה גרם לו גאווה ממש. בחרו הנערים, "איבן, אתה תיקח את הפיקוד"
הוביל איבן את פלוגתו דרך הנקיקים לנקודה , כשירדה החשיכה. העניים נתנה להם כמה רובים קצוצי קנה

הפולנים יפחדו לרדוף אחרינו  "-. הם התחבאו מאחורי העצים בשני צידי הדרך. ביער בה תכננו מארב
הפלוגה חולקה ... הסביר איבן את תכניתו לחבריו" ? הם יידעו מי יורה בהםאיך. במיוחד ביער, בלילה

שלושת הקבוצות הראשונות היו אמורות לפתוח . ונער מונה לפקד על כל קבוצה, לקבוצות של חמישה
אני אהיה עם הקבוצה  "- . ושתי האחרות הוצבו כעשרה צעדים מאחוריהן, והוצבו קרוב לדרך, בהתקפה

בתחילת הלחימה קבוצתך . "אמר איבן לחברו ועוזרו ואסיה קולסניקוב." ם השנייההראשונה ואתה ע
"... זה ייצור יותר רעש. כדי שלא לפגוע באף אחד מאיתנו, אבל עליכם לירות באוויר, תפתח גם היא באש

לפתע חשב ששמע טרטור מכונת . איבן עצמו כמעט נרדם... השקט היה מוחלט... היה זה ליל קיץ חמים
פעם קרא שבימי קדם נהגו לוחמים ... הוא יצא אל הדרך. תנומתו חלפה בין רגע... הוא אחז ברובה. יהירי

, הוא הצליח לשמוע רעש עמום. איבן עשה כך. להצמיד את אוזניהם לקרקע כדי להקשיב לאויב המתקרב
. קרא, !"כונוהי. "הוא מיהר אל חבריו... במהרה היה יכול להבחין ברעם פרסות וצהלת סוסים. מרוחק

קרא !" אש "-. לאיבן היה נראה שהפולנים גולשים עליהם כקרחון. צלליות פרשים הופיעו בעיקול הדרך
בהחליטה שמארב של פרטיזנים , יחידת הסיור הפולנית. המטח הדהד ברחבי היער האפל. בקוצר נשימה

  )(S2 האלקטרונית סיפור זה הושמט במהדורה(... לא השיבה מלחמה והתרחקה משם בדהרה, לפניה
... החיים נעשו קשים יותר ויותר לכול אחד.  באו ימים רעים על משפחת צשקובסקי1921   באביב 

אך עדיין . נה בישלה מרק תפוחי אדמה דליל לארוחת ערב'קסניה איליצ. המחסור במזון החמיר מיום ליום
חנת ופניארקה את מנות המזון כל יום היה מביא מת. בחכותה לשוב בעלה הביתה, לא ערכה את השולחן
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מאשה : היום נוספו עוד שני פיות להאכיל. שהספיקו בקושי למשפחתו הגדולה,  שתי כיכרות לחם-שלהם 
אבל מדוע נשא . לא עבר זמן רב ובעלה הגיע. רניאחובסקי ואחותה נאסטיה בת השלוש באו לביקור'צ

, פגשתי בדרך את אשתו של קוֶלסניק: "רהוא הבחין במבטים השואלים והסבי? עימו רק כיכר לחם אחת
היא . לכן נתתי לה כיכר אחת. ולא היה בידה לקנות שום דבר עבור ילדיה, שארית כספה נגנבה. בדמעות

יש לה . כמובן שלא הסכמתי. מפצירה בי לקחת בחזרה חצי כיכר, הודתה לי לאורך כל הדרך מַופניארקה
, "קיבלתי בשר בעבודה. תני את חלקי לנאסטיה, אמא "- . אמר איבן צשקובסקי, "שמונה פיות להאכיל
רניאחובסקי אל חברו הבוגר 'הצטרף איבן צ, "תני גם את שלי לילדות, אנא  "-. אמר איבן צשקובסקי

האם יכלו אז לשער שכעבור חמש עשרה . נאסטיה רצה אל איבן צשקובסקי ונצמדה אליו בחיבה. יותר
  ) זה הושמט במהדורה האלקטרוניתגם סיפור(? שנה הם יהיו לבעל ואשה

איבן צשקובסקי היה מסגר בעל ניסיון .    למרות הפרש הגילים ביניהם נעשו שני האיבנים חברים קרובים
רניאחובסקי לקומסומול ולעתים תכופות 'בהשפעתו התקרב צ. של ארבע שנים ומנהיג תא בקומסומול

איבן נאלץ . פר בוורבובו מחוסר משאבים כספייםבאותה שנה נסגר בית הס. נוכח בפגישותיהם ובדיוניהם
הוא היה תלמיד טוב וקרא בלהיטות כל . לקחת שיעורים פרטיים עבורם שילם בכסף שהשתכר בעמל רב

לא עבר זמן רב ... במהרה פנה להתקבל לתא ורבובו של הקומסומול... ספר שהצליח להניח עליו את ידיו
ביחד עם חבריו עזר . רבובו שהונהגה על ידי הבולשביקיםוהוא נבחר לוועדת האיכרים העניים של ו
לא ניתק איבן אף פעם את קשריו עם , בזמן שעבד ברכבת. בהחרמת עודפי מזון מהקּולאקים המקומיים

הנער הצנום בטוניקה דהויה היה נראה לעתים קרובות . וסיפר להם על חיי עובדי התחנה, חבריו בוורבובו
פעם אחת התאספו הקומסומולאים לפגישה כדי לדון כיצד . רנות בענייני הכפרהוא התעניין בע. בֶורבובו

למה : "צעק מישהו מהקהל, כשהיה תורו של איבן לדבר. לשקם את גן הפרי של בעל האחוזה לשעבר
. השיב איבן, "ואז תדע למה, יבוא היום בו יהיה לנו שפע לחם "-" ?לדאוג לגן פרי כשאין לנו לחם

  .תול שתילים רכים בגן המוזנח ולנטוע עוד גן פרי בחלקת בית הספרבפגישה הוחלט לש
וניסו לפגוע , התפרצו לבקתת צשקובסקי שבעה אלמונים, כשכל הכפר ישן כבר, 1922בסתיו ,    פעם

הלכו חברי ועדת , בבוקר. הייתה תגרה והבנדיטים נמלטו. רניאחובסקי'שקובסקי ובאיבן צ'באיבן צ
  . האחרים נאסרו, שניים מהם ניסו להימלט אבל נהרגו.  הבריונים ומצאו אותםהאיכרים העניים בעקבות

במהרה נבחר . ועל התלהבותו הגורפת, רניאחובסקי על אומץ לבו וקור רוחו'   צעירי הכפר חיבבו את צ
בהחליפו את איבן צשקובסקי שנבחר לוועדה המחוזית של , כמזכיר תא הקומסומול של ורבובו

הקולאקים ביצעו מעשי חבלה ונקטו בכל תחבולה מלוכלכת כדי . היו זמנים קשיםאלו . הקומסומול
. הם פרטו גם על הרגשות הדתיים. להכפיש בעיני האיכרים את הממשלה הסובייטית ואת הקומסומול

זה לא היה קל לשכנע . דתית-מערכת תעמולה אנטיפתחו הקומסומלאים בהנחיית הקומוניסטים ב, כתגובה
הכומר המקומי ֶזֶלֶנצקי היה .  הכמורה הפחידה פוקדי כנסייה צעירים בעונש משמיים.את המאמינים

גם לא הסית בגלוי את הקהילה שלו , הוא לא גינה את הקומסומולאים בדרשותיו. ערמומי במיוחד
אינם אלא צעירים . אחי, סלחו להם בשם ישו: "הוא היה קורא בדרך כלל לשומעיו. לאלימות כנגדם

רניאחובסקי במפגש 'אמר צ, "הקולאקים והכמרים עברו מטרור לחתרנות." " ך הלא נכונהשהונחו בדר
צשקובסקי תמך ." הגיע הזמן שנפתח בהתקפת נגד. יש גבול לטקטיקות הגנה. "ועדת הקומסומול המחוזית

רבים מהם פשוט מנצלים את העובדים , אבל לא כל הקולאקים הם חבלנים! איבן צודק בהחלט: "בחברו
עלינו לחנך מחדש . איננו יכולים להשאיר את האדמה לא מעובדת. אבל חוותיהם מייצרות תבואה. הםשל

היהפוך נמר ! אני מסופק אם נוכל לחנך מחדש את הכומר זלנצקי "-. אפילו את הקולאקים והכמרים
. באמונהאמר צשקובסקי " אנו נחנך אותם מחדש. גורם הזמן עובד עבורנו "- . קרא מישהו" ?חברבורותיו

היה יפה לו היו לנו לעזרנו . אבל תפקידנו הראשון עכשיו הוא לרכוש לצידנו את כל האיכרים הצעירים"
, לא היו להם משאבים כספיים. באותה עת היה על הקומסומלאים להתחיל מבראשית." ספרייה ומועדון

הוותיקים . דרמטיתהם בנו מועדון במו ידם והקימו מקהלה ולהקה . }אבל הייתה בהם התלהבות רבה
שהיה קרוב , את תפקידו של נער הכפר פטר" פולַטבקה-ַנַטלקה"רניאחובסקי שיחק ב'זוכרים היטב איך צ

הרצאותיו על . אבל תיאטרון חובבים לא היה תחום ההתעניינות היחיד של מזכיר הקומסומול. לו באופיו
ביותר שידעו את הברית החדשה על דתיים היו כה מיומנות שאפילו המאמינים האדוקים -נושאים אנטי

פעולת הקומסומולאים הייתה כה יעילה שרבים מצעירי ורבובו סירבו . בוריה לא יכלו לטעון כנגדו
הוא היה מוקסם משירתו של טאראס . איבן נסמך על ספרים בכל מה שעשה. להמשיך ללכת  לכנסייה

נקו ' הגיבור העממי שזכה לתהילה על ידי שבצ,אלילו היה ַנִליַואיקו. נקו וידע הרבה ממנה בעל פה'ֶשבֶצ
 הנהיג נליואיקו התקוממות של קוזאקים ואיכרים כנגד הפיאודאלים 16- באחרית המאה ה. וַרייֶלֵייב
  .הוא נתפס ונשרף חיים. הפולנים
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. תימצא הדרך, כשהרצון קיים. הוא חלם על פתיחת ספרייה בכפר.    קריאה בלבד לא הספיקה לאיבן
היו בביתו יותר ספרים מאשר לכל שאר . צקי היה ידוע כבעל ספרייה טובה וכקורא נלהבהכומר זלנ

הספרים . הקומסומולאים שכנעו את השלטונות המקומיים להחרים את הספרייה שלו. הכפריים ביחד
נאמר . פשטה שמועה בכפר שזלנצקי אינו כומר כלל אלא קצין לשעבר בצבא הצאר. נלקחו למועדון
. הוחלט לשים עליו עין. בר נפגשו בביתו בלילה ושהוא גם הלך לפגישות חשאיות מדי פעםשקצינים לשע

איבן הציץ מבעד לסדק בין . רניאחובסקי התחבאו בגנו של הכומר'ארבעה קומסומולאים בהנהגת צ
איבן לא היה יכול לראות מי . מישהו יצא לחצר האחורית וחזר אל הבית, פתאום חרקה דלת... הווילונות

הוא היה . אבל קולונל צאריסטי במדים נכנס לחדר והתבונן בהעריצה בדמותו המשתקפת במראה. ה היהז
אבל . הקולונל ניגש לחלון ולבסוף סגר את הווילונות. פרט לאשה שעשתה משהו ליד השולחן, לבדו

מנופף , ורניאחובסקי את חברי'ציווה צ!" בואו אחרי "-. הקומסמולאים כבר זיהו בו את הכומר זלנצקי
מיד פרצו הקומסומולאים אל הבית ). בשנים ההן הורשו מזכירי תאי קומסומול לשאת נשק(ברובו 

ספר לנו מה אתה  " -. רניאחובסקי הגביה את רובהו'צ. הוא היה מבוהל וידיו רעדו. בהפתיעם את הכומר
מחליף אותי אתה : "מלמל, מביט בחרדה ברובה, הכומר" ?איפה השותפים שלך. ם זוממים לעשות

הייתי פעם קולונל אבל אני אוהב את רוסיה ולעולם , אכן. אני נותן לך מילת קצין על כך. במישהו אחר
זלנצקי חזר באיטיות ". הייתי צריך להתפרנס איכשהו, טוב "-" ?איך נעשית כומר "- ." לא אפעל נגדה

 לכתוב תצהיר על כל מה שקרה אבל קודם לכך עליך. נאמין למילת הקצין שלך, בסדר "-.  לשלוות רוחו
הוא החל לכתוב ... הסכים זלנצקי מיד" ,טוב מאוד "- ." תצטרך לספק הסברים במקום אחר. ולחתום עליו

רניאחובסקי 'צ. מה עשה לפני המהפכה ואיך נהיה כומר מתוצרת עצמית, מספר איפה התאמן, בחופזה
.  את הכפריים ונספר להם על תעלוליךמחר נכנס. עכשיו הקשב. "קרא את ההצהרה וטמן אותה בכיסו

  ".בדרך זו תחסוך לעצמך צרות רבות. מוטב שתספר להם בכנות על עצמך. ילמדו האנשים לדעת מי אתה
זלנצקי . למחרת קרא הסובייט של ורבובו לפגישה בכיכר הכפר בה ייחשף הרמאי. זלנצקי המבוהל הסכים

הוא פשט את אדרתו וחבש כובע של , כם מראשכפי שהוס. עלה על הבמה לבוש באדרת הכנסייה שלו
. אינני כומר אלא קולונל לשעבר, אזרחים: "הוא הביט בקהל במבוכה והחל לדבר בקול רועד. קצין

, לולא שמרו הקומסומולאים על זלנצקי. הקהל שאג בזעם ונדחק באיום כלפי הבמה". הולכתי אתכם שולל
  .ריירה הכנסייתית של הקולונל לשעברזה היה סופה של הק. 'היה נעשה בו מעשה לינץ

, שהיה צוער בגיס הפרשים תחת קוטובסקי, מיכאיל. רניאחובסקי הגיעו לבגרות'ילדי צ.    חלפו שנים
 במשפחת .נה בבית'סאשה ולנה עזרו לקסניה איליצ. איבן המשיך לעבוד וללמוד. נהיה קצין זוטר

  . צשקובסקי גדלו ההוצאות עם גדול הילדים

  :ירופייב
מאוחר יותר נישאה האחות הבכירה מריה למפקד בצבא . ללא הורים נותרו ששת היתומים :1919מרץ 

אלנה וסאשה לקח לביתו , את איבן. ין'האדום של קוטובסקי ולקחה את נאסטיה הקטנה אליה לטולצ
 -  בן ההחל הצעיר, כדי לא להיות לנטל.  חבר של האב,צשקובסקי' מכונאי תחנת ופניארקה איבן פטרוביץ

אחר כך כשכיר אצל , בהתחלה השכיר את עצמו כרועה. רניאחובסקי בחיי עבודה עצמאיים' ואניה צ12
   .כשוליית מסגר בסדנאות הרכבת, ואחר כך עבד בעבודות תיקונים במסילת הברזל, איכרים אמידים

אבא ואמא . י אלנה דנילובנה ואנ–עכשיו נשארנו רק שתי אחיות . משפחתנו הייתה בת שמונה נפשות"
במצוקות , בשנים הקשות ללא ההורים. ילדותנו הייתה קשה מאוד... 13מתו כאשר ואניה היה בן 

אני השגחתי על הקטנים במשפחה . לעזור זה לזה, ניסו האחים והאחיות להישאר ביחד, החריפות שעברנו
. ד.אחותו של אי, נה דובאנסטאסיה דנילובמזיכרונותיה של ". (ועל הבית וואניה רעה את עדר פרות הכפר

  ).רניאחובסקי'צ
והוא עצמו , קרה שהיה משלח את העדר לשדה. אחרי מות הוריו יצא ואניה מבית הספר ונעשה רועה"

ואחר כך הכין את כל , מיד לאחר ארוחת הערב היה בא אלי להבהרה של חומר חדש. שוקע בספרים
מצא את דרכו הנכונה , בכבוד בכל הקשייםואניה התנהג . העבודות בעצמו בשדה באופן משביע רצון

, הוא למד תמיד. חדות מחשבתו וסקרנותו, ואני חושבת שבזאת מילאו תפקיד עצום צימאונו לידע. בחיים
. ד.מורתו הראשונה של אי, ליובוב אנדרייבנה דונייץמזיכרונותיה של " (כמה שזה היה קשה לו

  ). רניאחובסקי'צ
... האח הבכור מיכאיל. מסר בחינות חיצוניות בבית ספר תיכון לא מלארניאחובסקי 'איבן צ :1921 מאי

כדי . קוטובסקי. אי. של דיוויזיית הפרשים הקרימאית של ג49 -  ההלך להצטרף לרגימנט הפרשים
 - ל1907 -הוא שינה בתעודת הלידה את שנת הלידה מ. להצטרף לקומסומול חסרה לאיבן שנה אחת

אחר כך נבחר  , איבן נבחר לוועדת העוני של ורבובו. ודות כבוגר בשנהמאז הוא נחשב בכל התע. 1906
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החלו , בהנהגתו הקימו הצעירים מועדון. על ידי הקומסומולאים כמזכיר לשכת התא של הכפר ורבובו
התא . וארגנו  קריאה קולקטיבית של ספרות סובייטית, חוגים דרמטיים ותזמורת מיתרים, לעבוד במקהלה

י הוועד המרכזי "ארגון מפלגתי צבאי למחצה שהוקם ע( 'ון'צ'יני של 'יך לגדוד הטולצהקומסומול השתי
 למטרת סיוע למנגנון הסובייטי במאבק כנגד מתנגדי המהפכה ולתפקידים 1919של המפלגה באפריל 

זה היה . רניאחובסקי עמד בראש היחידה'איבן צ. ון'כיחידת ורבובו של פלוגת ופניארקה של צ). מיוחדים
הקומוניזם " גוף מלחמתי שנוצר בתקופת –היחידה . עדו הראשון בדרכו לשליטה במלאכת המלחמהצ

  .ארבעה רימונים וארגז כדורים, שני אקדחי ַנַגן,  הייתה מצוידת בשישה רובים–" הלוחם

 ביערות רניאחובסקי משתתפת בחיסול הכנופיה של ַמרּוְסָקה'יחידתו של צ :1922, אוקטובר-אוגוסט
  . באזור תוַמשפול ושל  ֶזלֶיינוופול'קריז
בעבור . ופול את הכנופיה של אבא  ְקניָשה'רניאחובסקי מחסלת בנפת קריז'היחידה של צ: 1923מאי 

  .  ַמאּוֶזר–רניאחובסקי כלי נשק אישי 'מקבל איבן צ, ארגון הפעולה הקרבית וגבורתו האישית
  

  )1924(נובורוסיסק . ו

  עדויותמסמכים ו

  ):'איבן דנילוביץ(גה ארכיון המפל
 1. איפה שהתחלתי לעבוד במפעל המלט הממלכתי מס,  עברתי לעיר נובורוסיסק1923בחודש אפריל 

  . כצובע חביות ואחר כך כנהג1924ועבדתי עד אוגוסט " פרולטר"

  : הארכיון המרכזי
 לחפש  לנסוע לנובורוסיסק1924בשנת  'המצב החומרי הקשה של המשפחה אילץ את איבן דנילוביץ

 ]. 1923רניאחובסקי הלך לנובורוסיסק בתחילת 'צ. ד.אי. אולשנסקי טועה.ד.י: הערה[עבודה 
חברים קראו לוואניה לבוא . "'פרולטאר'רניאחובסקי נכנס לעבוד במפעל המלט הנובורוסיסקי 'צ

ה הנסיעה הייתה צריכ. שלא היה מספיק כסף לנסיעה, אבל אנחנו חיינו במצוקה כזו, לנובורוסיסק
. לבשתי אדרת כבשים וליוויתי אותו. בקושי אספנו עבורו משהו לדרך.  שישה ימים- להימשך חמישה

אחר כך הסתדר לעבוד . וגם בכרמים) עושה חביות(הוא עבד גם כחבתן . בזמן הראשון היה קשה לוואניה
ך בעבודות ואחר כ, זה בהתחלה. בנה חביות למלט, רניאחובסקי כחבתן'צ. במפעל עבד אי. במפעל מלט

ונעשה מזכיר , את התא הקומסומולי' ארגן איבן דנילוביץ, במפעל, שם. )אולשנסקי. ילנה ד(". אחרות
  . הארגון בבית החרושת

  אנה גריגורייבנה
, בחשבו לחיות אצל אחותו, הוא נסע. תא הקומסומול שלח אותו לנובורוסיסקכמו כן נכנס לקומסומול ו"

היה אדם , תמיד נעדר, בעלה היה ימאי. כיוון שהם לא חיו בעושר, יהאבל היא לא יכלה לקחת אותו אל
.   הפליג עם גיסו כמסיק דוד באונייה ובהמשך ברח מהם, האח הצעיר סאשה חי אצלם. קשה

בהתאם , אחר כך שלחו אותו. זמן מה כעוזר מסיק ואחר כך כמסגר' בנובורוסיסק עבד איבן דנילוביץ
 התחיל לעבוד כנהג במפעל המלט והיה נהגו של, כשסיים את הקורס. היגהלקורס נ, למדיניות הקומסומול

  ".המנהל

  בלאקיטני
". פרולטאר"שם נבנה תנור קלייה מסתובב במפעל המלט ,  נסע אבי לאחיו בנובורוסיסק1923בדצמבר 

 כשבאתי אל ואניה לקבל מהקומסומול אישור על. הוא שלח לנו כסף כדי לעבור מוורבובו לנובורוסיסק
  :הוא אמר לי, מטרת הנסיעה

נעבוד ! גם אני אסע אתך! לא? הייתכן שחשבת שאני אשאר כאן אם אתה תיסע! לשקה, מה אתך" -
 ..."ביחד ונעזור לאנה סמיונובה

 היה לו חבל.     ללקיחת האישורים הלכנו ביחד לוופניארקה למזכיר הוועדה האזורית וסילי גנרלישין
  :אבל בכל זאת הוא נתן לנו את האישור ואמר, מאוד לשלוח אותנו לנובורוסיסק

  ".זה שינוי טוב עבורכם, עשיתם הרבה בשביל התא. אתם ראויים ללמוד! ילדים, לכו" -
אחותו מרוסקה . בזמן ההוא נשאר ואניה בוופניארקה לבדו.  היינו כבר בנובורוסיסק1924   בינואר 

את ואניה כבר . זוגה-המקום בו שירת בן, ין'נישאה למפקד קוטובסקאי ולקחה עימה את סאשקה לטולצ
הוא התרגל אלינו כמו אל משפחתן . וכך הוא החליט לבוא עמנו לעיר, לא החזיק שום דבר בוורבובו

  .אהבנו אותו כבן משפחה, אחי ואחותי, אני, אבא ואמא, אנו כולנו. הביולוגית
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איפה שהסתדרנו , "רולטארפ"קבע אותנו הקומסומול בחמימות במפעל ,    כשהגענו לנובורוסיסק
 .שם קיבל התמחות כנהג, וואניה בהתחלה בקבוצת החבתנים ואחר כך ברכב, אני כעוזר לאבי: בעבודה

, בהדרכת ועדת הקומסומול העירונית, 1924באוגוסט . אבל בנובורוסיסק חיינו ביחד ועבדנו לא זמן רב
  באודסהרניאחובסקי ללמוד בבית הספר של חיל הרגלים 'נשלח ואניה צ

  )ללא אסמכתות(מקורות אחרים 

  תמצית שריפוב 
קסניה .  לבקש עבודהרניאחובסקי לנסוע לנובורוסיסק'לכן החליט איבן צ.  הייתה קשה במיוחד1923שנת 

גוש גדול , היא ארזה בתיק הנסיעות שלו כיכר לחם. ה במסירות של אםנה הכינה עבורו את הנסיע'איליניצ
  ... ונתנה לו סכום כסף, ת לבניםמגבת ושתי חליפו, של שומן

 לייצר – הוא נרשם שם לעבודה כחבתן". מפעל המלט הפרולטארי: "איבן עצר במפעל וקרא את השלט
לא עבר . היא הייתה קשה אבל הוא אהב תמיד עבודה פיסית. הוא אהב את עבודתו החדשה. חביות למלט

רים אחרי שעות העבודה וקיבל אימון כנהג הוא השתתף בשיעו. זמן רב ושריריו התחזקו וכתפיו התרחבו
, הוא שמח במראות היפים של דרכי ההרים. במשאית שלו נסע לאורכו של חוף הים השחור. משאית

אינך יכול להרפות את הערנות : זו הייתה עבודה שדרשה אומץ ומיומנות. ונהנה לנהוג משאית בפיתוליהן
בהמלצת הוועדה , בראשית הקיץ... גשת התעלותאבל הייתה בכך גם הר. שמא תידרדר לתהום, לרגע

  . רניאחובסקי לבית הספר לקציני רגלים של אודסה'התקבל צ, המחוזית של הקומסומול בנובורוסיסק

   ירופייב
באביב משבץ . נוסעים לנובורוסיסק לעבודה ולימודים, עם חברו ליאונטי ְּבַלאקיטני, איבן: 1924ינואר 

בהתחלה היה איבן ". ּפרוֶלטאר "1. יאחובסקי במפעל המלט הממשלתי מסרנ'הקומסומול העירוני את צ
ונסע , ובמהרה נעשה נהג משאית, בערבים למד הצעיר נהיגה. אחר כך עובד בסדנת החביות, מתלמד

בהמשך נבחר איבן כראש מזכירות לשכת . הוא התעניין בנושא הצבאי. לאורך כל חוף הים השחור
  . הקומסומול של המפעל לשכת ועדת-ואחר כך, הסדנה

כמזכיר המצטיין של ועדת , ממליץ לשלוח אותו" פרולטאר"ארגון הקומסומול של המפעל : 1924יוני 
חוג הקומסומול של נובורוסיסק . ללימודים בבית הספר של חיל הרגלים באודסה, הקומסומול הסדנתית

  .תומך בהמלצה
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  ניתוח משווה של המקורות

  : הלידהמקור המשפחה ומקום
אבי . המשפחה אכן הגיעה מהכפר באגווה,      כפי שנמסר על ידי איבנובה בציטוט תעודת הלידה

זה היה נראה עשוי להתאים לטענת הקירבה . מרוחק אנטונובקה-המשפחה הגיע לכפר זה מהכפר הלא
, ובקהיחה הסמוך מאוד לאנטונ'חובסקי מחולון שמוצאה מהכפר ליחצ)א(רני'המשפחתית של משפחת צ

אם ברגע . אך המסמכים המעידים על ההשתייכות הדתית של המשפחה מעמידים טענה זו בספק גדול
וגם שמו של אבי ) כנראה אחי האם(מסוים היה נראה לי שהעובדה שגם שמו של אחד הערבים מצד החתן 

רי התברר ה, משאירה עדיין פתח להשערת המוצא היהודי, הוא אברהם) אולי גיסו של האב(הערב השני 
אין לנו ידיעה מפורשת מתי עברה . שהשם אברהם היה נפוץ למדי בזמן ההוא גם אצל לא יהודים

 ברור רק שזה נעשה אחרי הנישואים והולדת הבת הראשונה אנה –המשפחה מבאגווה לאוקסנינו 
פרים העובדה שאין רישומים ללידות נוספות במשפחה בבאגווה בס. 1900 -ב) שנעלמה מעינינו בהמשך(

 וזאת – 1904לכל המאוחר בשנת , מביאה אותנו להסיק שזה נעשה, 1903-1905 ולשנים 1901לשנת 
הרי קדמו לאיבן לפחות עוד ,  בבאגווה1902 -נולדה ב) ?מריה(שגם אם נניח שאחות אחת של איבן 

 השאלה מדוע עדיין נשאלת .1906 -ואלה לא נולדו בבאגווה ולא באוקסנינו ב, )ילנה ומיכאיל(אחות ואח 
  . מסיבה זו סובר מאסלוב שבאגווה הוא מקום הלידה האמיתי-מוזכר הכפר באגווה בתעודת הלידה 

ולא הזכיר כלל את הכפר ,    בתולדות החיים שמסר למפלגה הצהיר איבן על העיר אומן כמקום הולדתו
 המצוטט מספר כולל הרישום, שהוא מקום הלידה לפי כל המקורות הראשוניים האחרים, אוקסנינו
 כנראה כדי –והעדיף להציג רקע עירוני , בפרטי הולדתו, במכוון, כיוון שהתברר שאיבן לא דייק. הלידות

  . סביר להניח שגם מידע זה שמסר אינו מדוייק, לטשטש את עיסוקיו של אביו באחוזה של נובינסקי

  :תאריך לידתו של איבן
 בלוח 29.6.1906שהוא ,  בלוח היוליאני16.6.1906    עד לאחרונה היה מקובל תאריך הלידה 

 -וזה גם התאריך הנכון לפי פרסום הארכיון המרכזי ' זהו התאריך עליו מצהיר איבן דנילוביץ. הגרגוריאני
 הקובעת שזו 1.אבל זה מתוקן בהערה מס, 1907אמנם התאריך המצוטט שם מספר הלידות הוא יולי 

כיוון שציטטה זו הייתה ההוכחה היחידה לכך שהוריו לא היו אולי (כנראה שבגלל לחץ המשפחה . טעות
 -לשנות את שנת הלידה ל, 2005 -בחלק מהפרסומים שלאחר פרסום החומר הארכיוני ב, החלו) יהודים
וכך סותרת את , רניאחובסק מתנדנדת בין שתי שנות הלידה'מצ" הביוגראפיה הקצרה, במיוחד. 1907

רניאחובסקי הכריז על עצמו מבוגר 'צ:  תירוץ לתאריכים השוניםהם מציעים גם. עצמה מספר פעמים
הרי , 1906בעוד שההנחה בספרו של שריפוב הייתה ששנת הלידה היא ... בשנה כדי להתקבל לקומסומול

והתירוץ המוצע שם הוא שהוא הצהיר הצהרה כוזבת כדי , 1907 -בנוסח האלקטרוני החדש שינו אותה ל
  . זו גם הגרסה המקובלת על ניאונילה. ו הצעירלהתקבל לעבודה למרות גיל

 ואת ספר',  לא נמצא רישום לידתו של איבן דנילוביץ1906בספר הלידות של אוקסנינו משנת ,    אכן
כיוון . כמו גם את אותה תעודת לידה אותה מצטטת איבנובה,  לא הצלחנו עדיין למצוא1907הלידות של 

, התבררו, כלומר מקור המשפחה והשתייכותה הכנסייתית, ובהששאר הפרטים המובאים בציטטה של איבנ
למרות שייתכן עדיין שהתאריך הנכון הוא . אין לנו סיבה שלא להאמין לה גם בפרט זה, כנכונים, לבסוף

הציטוט מספר רישום , כלומר.  נעשה רק כעבור שנה– אם היה כזה –והרישום , 1906ביוני ) 29 (16
חשוב מאוד למצוא . או שקרי) שגיאות כאלו היו מצויות(הוא או שגוי , דה כזואם אכן קיימת תעו, הלידות

  .על ידי מי ואיפה הוצאה ועל מה הסתמכה,  מתי–ולבדוק את התעודה 

  :משלח ידו של דנילו
המבוא בפרסום .  היה עדיין דנילו חסר מקצוע ועבד במשק של אביו23בגיל ,     לפי טופס המפקד

ברור כי מקום עיסוקו האחרון של "ומסכם ש,  איכר ועובד רכבת- שתי גרסאות הארכיון המרכזי נותן 
איבן מדווח רק . ברישום בספר הלידות נאמר שדנילו עובד כאיכר באוקסנינו". אביו של איבן היה ברכבת

). אוקסנינו אינה נזכרת אצלו כלל, כאמור לעיל (1914על עבודה ברכבת באומן עד הגיוס לצבא בסוף 
מבלי לפרט מתי זה היה ואיזה , "באומן הוא עבד ברכבת במשך זמן קצר" שלנהמעירה האחות לעומתו 

ואחר , באומן הוא היה עובד חקלאי בחווה מקומית, )?אניסיה(אנסטאסיה לפי דברי האחות . סוג עבודה
  לפיהדסיאטניקבארכיון המרכזי מצוטטת עדות כתובה של תושבת אוקסנינו . כך היה מסיט פסי רכבת

שמתאר את דנילו וק 'בורלצוזה נתמך על ידי תושב ורבובו , באוקסנינו טיפל דנילו בסוסיו של האדון
כלומר מנהל , "אקונום"הוא נעשה לאחר מכן ה,  שםלנהלפי הערתה של . כאיש הסוסים של האדון
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ל ידי כמסופר ע, רק תפקיד כזה היה יכול לאפשר לו לשתף פעולה בחלוקת החיטה בין האיכרים. המשק
', על ידי איבן דנילוביץ, בהתחלה, זה של אביו כמנהל משק הועלם" פרולטארי-לא"עיסוק . וק'בורלצ

מהאוטוביוגראפיה , אבל. ואינה מוכחשת שם במפורש, לפי שריפוב, והאשמה זו הועלתה כנגדו פעמיים
 דנילו היה ,טאסיהאנסלפי דברי . מסתבר שאיבן הודה בכך שאביו היה אקונום של האחוזה במשך שנתיים

 כיוון שתפקיד מנהל המשק –למרות שזה לא היה הרושם המתקבל מהערה זו של לנה . עני וחסר השכלה
שדנילו אכן היה חסר , 1897הסתבר מהרשום במפקד , דורש מידה מסוימת של אוריינות וחשבון בסיסי

ושסתירה זו לגרסה הרשמית , שדנילו לא היה פועל, בעצם, ניאונילה מודה. השכלה ולא למד קרוא וכתוב
איכר עצמאי על חלקת אדמה ', לפי איבן דנילוביץ, אחרי המהפכה היה דנילו. פורסמה רק לאחרונה

  .שקיבל
 שהועבד –עובד רכבת או עובד אורווה ,  איכר- שדנילו היה עובד כפיים " הרשמית"בטענה ,      בסיכום

הוא בוודאי שלא היה עובד הצווארון הכחול . מתיש רק מידה קטנה מאוד של א, בפרך על ידי מעסיקו
 שהוא עסק במכירת משקאות סלו ברוןאם כי זה עדיין רחוק מאוד מטענתו של ההיסטוריון (הטיפוסי 

היה דנילו עובד רכבת באומן או ) 8עד גיל (לא ברור אם ברוב שנות ילדותו של איבן ). בתחנת הרכבת
נו ולא החווה והסוסים אינם נזכרים כלל אצל איבן אפשר לתרץ את העובדה שלא אוקסני. סייס באוקסנינו

ממה . אבל סביר יותר שזה נעשה כדי להמעיט בקשר בין דנילו לבין בעל האחוזה, במיעוט המקום בטופס
, 1915 הוא חזר מהצבא בסוף –היה קצר למדי , שכתב איבן נובע שהזמן בו היה דנילו סייס בוורבובו

 מה שכמעט ולא מותיר זמן כלשהו –בוא המהפכה היה האקונום של החווה ובשנתיים האחרונות עד 
ובתפקיד זה כנראה ששיתף פעולה בחלוקת , כשהגיעה המהפכה לוורבובו הוא היה מנהל המשק. לסוסים
את . הוא החליף את חלוקת התבואה בחלוקת סוסים, כיוון ששריפוב ניסה להעלים עובדה זו. התבואה

היה יכול . במשק של אביו בבאגווה, כנראה, לו ואת אהבת הסוסים רכש דנילוש" הווטרינארי"הידע 
 של דסיאטניק – להיות מעניין במיוחד לראות את העדויות המלאות הנזכרות במסמך הארכיון המרכזי

  . אך כנראה שחומר זה אינו בנמצא, ואולי גם על ידי כפריים אחרים שאינם נזכרים בשמם, וק'ובורלצ
 כיצד מגיע איכר חסר השכלה מבאגווה להיות –בודותיו של דנילו מעורר תמיהה מסוימת     סיפור ע

  ? סייס באוקסנינו ואפילו אקונום בחווה של נובינסקי בוורבובו, מסיט פסים באומן

  :פרטים נוספים על דנילו ומריה
בנוסף לשם אבי . 1879 ילידת –ומריה , 1874 או 1873    מהמסמכים שנמצאו למדנו כי דנילו הוא יליד 

. אנו יודעים עתה גם ששם נעוריה של האם הוא מריה ליודוויגובה בלינסקאיה, ניקולאי לוקיאנוב, האב
אך שמות הערבים בחתונה , במסמכים יש גם אישור לטענה בדבר היותם של האב והאם פרבוסלאבים

 מצאנו אישוש לעניין לא. של דנילו, אם כי לא ישיר, מותירים סדק צר מאוד לחשד למוצא יהודי
  .של משפחת בלינסקי" השורשים הפולניים"

 עם שפם אדום שיער, רחב כתפיים, מתארת את דנילו כגבוהדסיאטניק ,    אשר לתיאור מראם ואופיים
וגם כעקרת בית נקייה , שקטה מאוד ונבונה, שחורת עיניים, ואת האם ככהת עור, אדום ארוך ומבריק

 בלונדיעל אב ניאונילה סיפרה , של תיאור זה לסטריאוטיפ האשה היהודיהאולי משום ההתאמה . מאוד
דיוקניהם המצולמים של דניל ומריה ). אין לייחס לעדותה זו משקל רציני, כמובן, אך (ערמונית כההואם 

תמונות אלו מהסרט הובאו על ידי , המצטט את סמירנוב, לפי גרייב. תואמים את תיאורה של דסיאטניק
שהאם הייתה יפה , ד.מפי אי,  מספרתאנסטאסיה גריגורייבנה. כטיעון להפרכת מוצאם היהודיניאונילה 

, כמובן, תיאור זה שונה מאוד. שממנו פחדו גם הילדים, שכנראה לא זכתה ליחס טוב מבעלה, ועצובה
  . מתמונת המשפחה האוהבת האידילית שמתוארת אצל שריפוב

ה מבאגווה בעדותה של ניאונילה ובמוזיאון באוקסנינו באה הופעת קרובי המשפחמתמיהה העובדה ש    
לא , רניאחובסקים'לצורך הזמת השמועה על יהדות הצ 2010 -עד שניאונילה שלפה נימוק זה ב. כה מאוח

, כנראה,  גם ניאונילה  עצמה לא עשתה זאת–נקבו בשום מקום בשמו של אף קרוב משפחה אוקראיני 
אפשר להניח שהרישומים . שבקיום תמונת ההורים" הוכחה" להשתמש באלא נאלצה, בשיחה עם סמירנוב

  . שמצא מורוזוב לא היו ידועים לא למשפחה ולא לשלטונות
ג השתמשה בסיפור זה על יחסים גרועים .ייתכן שא,     אשר לסיפורה של אנסטאסיה גריגורייבנה

   .שפחתולספר פרטים נוספים על מ) ד או שלה.של אי(במשפחה כתירוץ לסירוב 
      

  :השירות הצבאי של דנילו
שריפוב . בתולדות חייו' מספר איבן דנילוביץ, שאינו נזכר במסמכי הארכיון המרכזי,     על שירות זה

בנוסח המאוחר של שריפוב נאמר אפילו שהוא גויס ביום (יודע להוסיף שהוא שירת בצבאו של ברוסילוב 
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בנוסח ( לאחר שקיבל הלם קרב מהתפוצצות פגז 1915הוא שוחרר מהצבא בסוף , ) למלחמה10 -ה
של אנסטאסיה דנילובנה דוב " זיכרונותיה"ובחוברת של היירופייבים מצוטט מ, נפצע: המאוחר נאמר

 נאמר 1897במפקד . וזה השפיע קשות על בריאותו" במלחמה האימפריאליסטית"שהוא נפצע קשה 
  .שירת פעמיים שירות קדם צבאי, 24- בן ה, שדנילו

 כנראה ששם לא החליטו איך -    מוזר שגיוס האב אינו נזכר במסמכי הארכיון המרכזי שפורסמו 
,  נפשות8 ואבי משפחה בת 40 - בן יותר מ, חסר השכלה, מוזר לא פחות שהאב. להתייחס לשירות זה

ש אך י, אמנם ידוע לנו שבצעירותו עבר שירות קדם צבאי מסוים. גויס כבר בימי המלחמה הראשונים
שאלות נוספות שעולות בעקבות סיפור . להניח שלו הייתה לו דרגה צבאית כלשהי היה הדבר מוזכר

האם היו אז באומן ? איך התקיימה המשפחה במשך השנה בה אבי המשפחה היה מגויס: השירות הצבאי
ר קושיה אחרת עלולה להתעור? )לפי העדויות במסמך הארכיון המרכזי(או בוורבובו ) ד.כדברי אי(

  ).דיון בהמשך'  ר-לפי רישומי הצבא ( כתאריך הולדתו הנכון של אלכסנדר 23.11.1915מקבלת 

  :בדנילו ומות ההורים" נקמה"ה
נופח על ידי ,  על שובו של בעל החווה עם החיילים הפולנים ופיטוריו של דנילווק'בורלצ     סיפורו של 

 1919ורה המתפרצים לכפר בראשון במרץ לעלילה המלודרמאטית בדבר אנשי כנופיות פטלי שריפוב
ועל הבן האמיץ איבן שמציל , כאשר אשתו האוהבת נצמדת אליו, ועומדים להרוג את דנילו האידיאליסט

הבין מכך , ששאב את מירב המידע שלו משריפוב, רוברטו בולאניו. (ביחד עם חבריו, אותם ברגע האחרון
 אימצה סיפור דמיוני זה ניאונילה). 1919 -הודים בשמדובר באחד הפוגרומים שערכו הפטליוראים בי

  נראה כחלק מהמאמץ לבנות לדנילו, כמו השירות הצבאי,  סיפור נקמת הפטליוראים,בסיכום. במלואו
  .ד.של אי" הרקע החברתי"את " לנקות"ו" אליבי"

ג . אד וגם. איגם,  אינה מפורטת במסמכי הארכיון המרכזי1919בשנת      למרות שסיבת מות שני ההורים
אצל היירופייבים מדובר במרץ (ד מספר שזה היה בחודש אפריל .אי. מספרים ששניהם מתו מטיפוס

 כמו שאפשר,  האם מתוך קריאה רשלנית של שריפוב– זהלא ברור על סמך מה נקטו בתאריך . 1919
עשוי להיות , יםאם הוא קי, מקור כזה. או על סמך מקור אחר, למצוא אצלם במספר לא קטן של מקומות

שריפוב בנה תיאור רגשני של מחלת . ג מוסרת שהם נקברו באותו יום.אי). מעניין לקביעת סיבת המוות
שהוזכרה על ידי פיל , המרחיקה לכת, האפשרות האחרת. ומות האם תוך שבוע, ומות האב מטיפוס

 פירשתי אותה כאילו בהתחלה. מתאימה יותר לסמיכות הפטירות של ההורים,  ששניהם נרצחו-כשמועה 
וזו הייתה הטראומה , ד נרצחו שניהם בפוגרום.ושהוריו של אי, בולאניו צדק עוד יותר ממה ששיער

 כפי שמסתבר -ושהמוות מטיפוס היה רק סיפור הכיסוי שלו , ד להיזכר בילדותו.שבגללה סירב אי
תיאוריה יפה זו . ה לזה היו סמוכים ז1919מגפת הטיפוס והפוגרומים של , מעדויות אחרות שראינו

 ששניהם נרצחו על ידי –האפשרות שהעלה פיל . התמוטטה כשהסתבר לנו שדנילו ומריה חיו כנוצרים
לא היה יכול דנילו ,  לו היו הדברים כך–אינה סבירה , האדומים בגלל קרבתו של דנילו לבעל האחוזה

  . ה מציין גם עובדה זוומי שהלשין על עיסוקו של דנילו הי, להתקדם בשורות הצבא האדום

  :ד.ֶאָחיו של אי
. ס.אכפי שמוסר אותה , 1905 ,מיכאיללגבי שנת הולדתו של . מיכאיל ואלכסנדר:     מדובר בשני אחים

התאמה -יש אי). 1904 -אצל בלאקיטני מדובר ב(לא נראית בעיה של ממש ,  במסמך הארכיון המרכזידוב
ג מתקבל הרושם שהוא התגייס לצבא לאחר זמן .ריה של אמדב. מסוימת לגבי מעשיו לאחר מות ההורים

, היירופייבים נוקבים. 1921 או 1920 -כלומר ב, ד מנדודיו.לפי שריפוב זה קרה לפני שובו של אי. קצר
דוב מזכיר אותו כאחד הפעילים בתא הקומסומולי . ס.ואילו א, 1921בתאריך מאי , כנראה לפי בלאקיטני

גם כאן יש אי התאמה , אשר למותו של מיכאיל. 1923 -טוען שהוא התגייס ב ו1921 -שהוקם בורבובו ב
וסיפורו של , בשנות השלושים" באופן טראגי"לפיה מת , ג. לבין א1929 -בין עדותו של דוב שהוא מת ב

מרחיקה לכת האחות .  ומדובר בתאונה בזמן אימון רכיבה1933שזה קרה בשנת ) 50' עמ(שריפוב 
: רניאחובסקי הוסיף גרסה חדשה'סרגיי צ... (נת שנהרג במלחמת האזרחים באוקראינהאניסיה כשהיא טוע

  .מעניין לדעת מה כתוב בתיקו האישי). מזרחית- מיכאיל נהרג בעימות קו הרכבת הסינית
, לפי דוב, 1917 שנת הלידה – אלכסנדריש הבדלים משמעותיים לגבי שנת הלידה של ,    לעומת זאת

אנו  obd.memorialבמסמכי הצבא ובאתר הזיכרון . שריפובשאותה נותן , 1909 -רחוקה מאוד מ
אחרי מות , ג מספרת שהוא נלקח לחסותה של מיסיה.א. 23.11.1915, ורבובו: מוצאים את פרטי הלידה

ג תומכת בגרסתו של דוב וסותרת לחלוטין את .עדותה של א, כלומר. כשהיה בן שנה או שנתיים, ההורים
כשאיבן , לפי דבריה. נותר פער של שנתיים בין גרסה זו לבין גרסת הצבא, עם זאת. ובסיפורו של שריפ
אלכסנדר גר אצל מיסיה בנובורוסיסק ואחר כך יצא עם בעלה לעבוד , 1923 -כלומר ב, בא לנובורוסיסק
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 הוא למד בבית הספר של דוב. ס.אלפי דברי ?  בן כמה הוא היה אז–ואחר כך ברח מביתם , באוניה
 כמו ברוב הנקודות ,ניאונילה. 1932 - ואז הצטרף לצבא ב, בת בנובורוסיסק עד הכיתה השביעיתהרכ

 -שריפוב מספר שב.דבקה בגרסתו של שריפוב לפיה אלכסנדר חי אצל משפחת צשקובסקי, האחרות
ד שהוא היה .לעומת זאת מדווח אי.  הוא היה כבר לאחר בית ספר לקצינים ופיקד על יחידת טנקים1936

בהערת (ד בעיר נובורוסיסק .ב.ק.עבד בארגון הנ 1939 - ב - וב, 49 -תלמד ברגימנט הפרשים המ
  ).1937ד בשנת .ב.ק.בצב נאמר שעזב את חיל הפרשים ועבר לנ'המערכת למאמרו של רז

אבל כל העדויות האחרות , ושלדעתו היה מבוגר מאיבן,       יון דגן טוען שהכיר את אלכסנדר בצבא
.   ולכן גם אינו מאמין שאיבן היה יהודי, יון גם סבור שאלכסנדר לא היה יהודי. רה לכךעומדות בסתי

ונהרג לאחר , פולקובניק ופיקד על יחידת טנקים-שריפוב מספר שהוא היה פוד, אשר למותו של אלכסנדר
ייתכן תחילה סברתי ש( הוא התאבד יון דגןשאזלה התחמושת בטנק שלו והוא נגח בו את טנק האויב  לפי 

  ). אך יון עומד על דעתו שמדובר בהתאבדות ממש, שהכוונה היא לאותו אירוע
אלכסנדר מוגדר , שבעוד שאיבן הגדיר את עצמו במסמכי הצבא כאוקראיני,     נקודה מעניינת אחרת היא

  ).מאסלוב(אצלם כרוסי 

  :ד.אחיותיו של אי
במרשם התושבים מדווח על הבת . ת השונים    נושא זה הוא מוקשה ביותר מבחינת ההבדלים בין המקורו

אין לנו שום מידע נוסף . חודשיים וחצי בלבד לאחר החתונה, 1900 שנולדה לדנילו ומריה באוגוסט ,אנה
  .עליה ואפשר להניח שהיא נפטרה בגיל צעיר

 כנראה בסדר ההפוך של –אניסיה וילנה , אנסטאסיה:  אחיות3 1939 -ד נותרו במשפחה ב.   לפי אי
מייד , 18שבגיל , 1902ילידת , מריה הייתה 1919 -  האחות הבכירה ב,שריפובלפי , לעומת זאת. גיליםה

 .נאסטיהבלוקחה עימה את האחות התינוקת , ין'התחתנה עם קצין ועברה לגור בטולצ, לאחר מות ההורים
, 1905ילידת  אלא שאצל בלאקיטני היא –אחות כזו בשם מריה קיימת רק אצל שריפוב ואצל בלאקיטני 

שם האחות הבכירה אינו . ולקחה איתה את לא את אנסטאסיה אלא את סאשה, 1924 או 1923-נישאה ב
 אין רמז לכך שהיא –את רוב הרכוש , עם חתונתה,  אבל היא טוענת שזו לקחה עימה,.ג.אמפורש אצל 

  . לקחה גם את התינוקת
שלפי שריפוב , )ילנה (לנהכי אם , ינה מריה לפי מסמכי הארכיון המרכזי א1919 -    האחות הבכירה ב

שם משפחתה לאחר הנישואין הוא . שנה לאחר מריה, 1903 -היא רק השנייה באחיות ונולדה ב
היא אינה מופיעה . שהיא נשואה לעובד מדינה ומתגוררת בוופניארקה 1939ד מספר בשנת . אי.אולשנסקי

 היא אותה אחות בכירה שבסיפורה –ל שריפוב  ולא אותה מריה ש– אבל ייתכן שהיא ,ג.אבשמה אצל 
ג וגם בתה ניאונילה לא היו ביחסים .נראה שגם א. ד לאחר מכן.  לא פגש אי-ג . לפי א–שאותה , ג.של א

את טענתה של לנה שביקרה את ניאונילה למסמך הארכיון המרכזי סותרת ) 6( בהערה –טובים איתה 
בליווי , אניסיה, וענת שמי שביקר היו האחות הצעירה יותרוט)  המוקדמות30 -בשנות ה(ד במוסקבה .אי

  .בעלה
, היא טוענת, עם זאת. סוטה ניאונילה מגרסת שריפוב וטוענת שהייתה זו ילנה,     בעניין האחות הבכירה

שבסיפורה מכונה , אלא את האחות הצעירה ביותר, שהאחות הבכירה לקחה אליה לא את אלכסנדר, כמוהו
, מאידך. לא האריכה ימים, שקובסקי)י(שנישאה לבן של צ,  מספרת שאחות צעירה זוהיא גם. טּוסָיה
  .נשואה ומועמדת למפלגה, היא הייתה חייה, ד כתב את תולדות חייו.כאשר אי, 1939בשנת 

האחות השנייה בגיל : נזכרים שלושה שמות נוספים של אחיות,    מלבד שמות האחיות המופיעים לעיל
שנישאה לאנטון , אניסיהד היא .רכזי הראשון וברשימה האוטוביוגראפית של איבמסמך הארכיון המ

משום מה הוא אינו מדווח . ד שהיא עובדת בקולחוז הכפר ורבובו. מדווח אי1939 -ב. דוב' סטפנוביץ
 – שמתה בגיל צעיר 1900ילידת ,  איננה אותה אנההיסיאנש מכל העדויות אפשר להסיק... עליה כנשואה

אבל בחוברת , השם אניסיה אינו מופיע במקורות האחרים. י שהמשפחה עזבה את באגווהאולי לפנ
, וגם במוזיאון אוקסנינו, 1966משנת " קומוניסט"המסתמכת כנראה על המאמר בעיתון , רניאחובסק'מצ

  . זו כנראה טעות-שאמורה להיות אותו אדם , אנסטאסיה דנילובנה דובאנחנו מוצאים את 
והיא שם הצעירה מבין שתי אחיותיו הבוגרות , ג.נזכרת רק בזיכרונותיה של א) ?? (יסיהמ    אחות בשם 

בעלה מתואר כמלח ואדם .  ולקחה לרשותה את התינוק אלכסנדר16ג היא נישאה בגיל .לפי א. ד.של אי
היה , לפי עדותו, דוב. ס.מכיוון שא. שהיא האחות שגרה בנובורוסיסק. ג.בהמשך מתברר אצל א. קשה

ייתכן גם שמיסיה היא אותה מרוסיה . אנסטאסיה הן אחיות שונות-מיסיה ואניסיה, אותו זמן בוורבובוב
  .קשה לזהות אותה גם עם לנה, מאידך. אבל הפרטים האחרים לא מתאימים, שאצל בלאקיטני

שלפי סיפורו , 1918 ילידת ,נאסטיההיא , האחות השלישית ששמה מופיע אצל שריפוב,    כאמור לעיל
 ,טוסיהניאונילה קוראת לה . לאיבן צשקובסקי, 1935 -בערך ב, ולבסוף נישאה, נלקחה לביתה של מריה
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שמאמרה , ד.אחייניתו של אי, ולנטינה איבנובה צשקובסקי. ולפיה היא נלקחה לביתה של ילנה
יכולה גם היא אינה , כך. היא כנראה בתם,  מופיע בביבליוגראפיה של יירופייב1955 -ב" קומסומול"ב

  . להיות אותה אנסטאסיה דנילובנה דוב
   הדברים מסתבכים עוד יותר כיוון שבעדויות מופיעים גם מספרים שאינם מתיישבים זה עם זה ועם 

 בלבד 4בעוד שלנה טוענת שהיו ,  ילדים שמגיעים לוורבובו5וק מספר על 'בורלצ: רשימת האחיות
 6אמרו שנשארו , לפי מסמכי הארכיון המרכזי, ורבובותושבי ). מיכאיל ואיבן, לנה ואניסיה, כלומר(

ולפי הציטוט של .  יתומים6ד נשארו .גם לפי אי.  כך שניתן להוסיף את סאשה ונאסטיה–יתומים 
אבל לאחר מות ,  ילדים6כלומר ,  נפשות8רניאחובסק המשפחה הייתה בת 'אנסטאסיה בחוברת מצ

  ). סאשה ונאסטיה, כלומר(לו בקטנים  שטיפ– היא ולנה – אחיות 2ההורים נשארו רק 
, ונראה שאי אפשר לתת אמון מלא באף אחת מהן, הסתירות בין הסיפורים השונים רבות מדי, בסיכום    
. נראה שקיימת עוינות מסוימת בין נשות המשפחה, יתר על כן.  בסיפוריו של שריפוב– כל שכן לא

את תרומת האחיות השונות למשפחה , בהתאם, טהגרסאות השונות נראות כמכוונות להעצים או להמעי
גם , הבכירה. שתי האחיות הבכירות נישאו ועזבו את ורבובו אחר מות ההורים, ג.לפי א. בזמניה הקשים

וגם אם האחות , לקחה עימה את מיטב הרכוש) ג.מה שלא נזכר אצל א(אם לקחה איתה את התינוקת 
ג כלפי לנה מתבטאת גם בכך .העוינות של א. ם היה קשההרי היחס אליו ש, השנייה טיפלה בתינוק סאשה

". בהמשך"ד .היא גם טורחת לציין שהאחות הבכורה לא נפגשה עם אי. שהיא אינה מזכירה אותה בשמה
, ואומרת שהייתה זו אניסיה, ד במוסקבה.גם הבת ניאונילה טורחת להפריך את טענת לנה שביקרה את אי

  ). רת כלל בראיונות איתהאם כי אניסיה אינה נזכ(עם בעלה 
אניסיה שהיא גם אנסטאסיה ונקראת :     מוזר ביותר שבאותה משפחה יהיו שתי בנות בשמות כה דומים

ששמה אנסטאסיה והיא מכונה  . ד.ובנוסף אשתו של אי(ואנסטאסיה שנקראת נאסטיה וטוסיה , גם מיסיה
משפחה הבוגרים יותר אינם בניהם של זה יכול להעלות אפילו את ההשערה שחלק מילדי ה...). טאסיה

של " היעלמה"זה יכול להסביר גם את . אלא של אחד מהם או אף בני משפחה מאומצים, דנילו ומריה
 גם במוזיאון –כדי לפענח את תסבוכת האחיות צריך לנסות להגיע לראיונות המלאים עם האחיות . מריה

 לרישומי הלידות והנישואים ולכל פיסת מידע אמין –ועדיף עוד יותר , רניאחובסק'הצבא וגם במוזיאון בצ
  .אחרת

  :הגיסים
שלפי , דוב' אנטון סטפנוביץ,  בעלה של אניסיה- מופיע במפורש גיס אחד   במסמכי הארכיון המרכזי    

ד מונה .אי. בעלה של לנה, )שם פרטי לא ידוע( אולשנסקי –ונרמז על גיס נוסף , ד.עדותו היה מבוגר מאי
 ובעלה של אנסטאסיה שהוא קצין,  בעלה של לנה שהוא עובד מדינה–ני גיסים בלבד  ש1939 -ב

 כמלח ואדם בעלה של מיסיהומתארת את , שאינה נוקבת בשמותיהם, ג מדברת על שני גיסים.א. תותחנים
.  גם אצלו ללא שם או שם משפחה, בשריפוב נזכרים נישואיה של הבת הבכורה מריה לקצין. קשה

הגיס . ין'שהיא עברה לטולצ, כנראה בעקבות סיפורו של בלאקיטני על מרוסיה,  מוסיפיםהיירופייבים
 שלפי שריפוב היה בנו של ידיד ,צשקובסקי' איבן איבנוביץשמופיע אצל שריפוב בשמו המלא הוא 

חברו הקרוב , צשקובסקי שפרש על היתומים את חסותו אחרי מות ההורים' המשפחה איבן פטרוביץ
, סיפור אימוץ היתומים חוזר גם אצל היירופייבים. 1935 - ד שהתחתן עם נאסטיה בערך ב.יביותר של א

ואניה צשקובסקי מופיע כחברו הטוב .  ד.אחייניתו של אי, ולנטינה איבנובה צשקובסקיושם מצוטטת גם 
ודווקא , צישקובסקילפיה שם המשפחה הוא , .ג.אוגם אצל ,  בארכיון המרכזידובד גם בעדותו של .של אי

שקובסקי האב לקח את איבן )י( מדבריה ניתן להבין שצ.יאסיאיבן ציטשקובסקי הבן נקרא על ידה בכינוי 
וששאר היתומים לא היו תחת , 1921 -כלומר ב, תחת חסותו רק לאחר שהציל אותו מניסיון ההתאבדות

  . חסותו
 אשר. ושי להגיע למידע כזה אם כי יש ק–" האנונימים"היה רצוי לדעת יותר על הגיסים ,  בסיכום

מכיוון שבארכיון המרכזי אין כל התייחסות לסיפור אימוץ היתומים על ידי הצשקובסקים , לצשקובסקי
   .אמינה יותר. ג.נראית גרסתה של א, )החוזר גם אצל היירופייבים(

  :איבן בבית הספר
ספר של הרכבת בוופניארקה הוא החל ללמוד בבית ה) פרסום הארכיון המרכזי(    לפי ילנה אולשנסקי 

  זה היה דונייץ לפי המורה ליובוב. 8 ובגיל 1914כלומר בספטמבר , מיד כשעברה המשפחה לשם
בעוד שלפי ילנה הוא עזב , לדברי המורה הוא למד בבית הספר שלוש שנים...  7 ובגיל 1913בספטמבר 

  . ד עצמו.ה גם מה שמדווח איז. לאחר שלמד חמש כיתות, 1919 -את בית הספר רק עם מות ההורים ב
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המורה מספרת שאיבן היה בבית הספר צנוע וסבלני ותמיד עזר לבני גילו האחרים להכין את 
הוא קינא ונלחם בו אחרי , אם מישהו בכיתה למד יותר טוב ממנו, דוב. ס.לפי א, מאידך.השיעורים

  ...השיעור
  .ת התאריכים ולא מבחינת הפרטים האחריםלא מבחינ, גרסתה של המורה אינה נראית אמינה,    בסיכום

  :עבודתו של איבן
הוא עזב את בית הספר והתחיל לרעות , 1919בשנת , אחרי מות ההורים, לפי ילנה אולשנסקי: המקורות

כך הוא למד אצלו . ובקיץ עבד, בחורף למד אצל מורה אחד נכה שבא למצוא את לחמו בוורבובו, בקר
בא להתייעץ , לפי דבריה, אליה, וכך גם מספרת המורה דונייץ, דוב. ס.כך העיד גם א. שלושה חורפים

אלא ששם מוזכרת , רניאחובסק הוא החל לעבוד כרועה'גם לפי החוברת מצ. .לגבי החומר שלמד בעצמו
עצמו מונה שמות כמה מהם שאצלם עבד  ' איבן דנילוביץ, ואכן, גם עבודה כשכיר אצל איכרים אמידים

 זמן קצר לאחר מות הוריו נדד איבן :ג הסיפור הוא אחר.אצל א. ה ובסדנת הרכבתלפני העבודה במסיל
, נפצע, ורק אחרי שחזר, הוא נמצא ביניהם שנה שלמה, שנה שלמה בחבורת הילדים העזובים' דנילוביץ

לפי שריפוב הוא רעה . ואחר כך רעה פרות, למד את מקצוע המסגרות ועבד כמסגר ברכבת, נחלץ והחלים
ואחר זמן קצר החל , חזר לבית הספר ויצא שוב למרעה,  לנדודים1919יצא לקראת חורף ,  פרותבהתחלה

 נסגר בית הספר 1921 -עד שב, במסילת הברזל ואחר כך במסגרות, כנראה במקביל ללימודים, לעבוד
. בוורבובו מחוסר משאבים כספיים ואיבן נאלץ לקחת שיעורים פרטיים עבורם שילם בכסף שהשתכר

כנראה (ואחר כך עוזר , )בלי פירוט נוסף(חיים כשנה כנער עזוב , ונילה מזכירה עבודה כעוזר רועההיא
  . ג.בין גרסת הארכיון המרכזי לסיפורה של א" לא מזיקה"לעשות סינתזה , כנראה, שריפוב ניסה). ברכבת

  .:ד.של הנער אי" עלילות הגבורה"
ד מסיח את דעתה של השומרת הזקנה . היה הילד אידוב כיצד. ס.בעדותו מספר א:    גניבת התפוחים

בצב 'זה שופר בכתבתו של רז" לא חינוכי"סיפור . בשיחה בשעה שחבריו היו גונבים תפוחים במטע האדון
למרות , רניאחובסקי'אנטון דוב מספר בו איך צ: "כך, את המסמך הארכיוני, לכאורה, המצטט, )2006(

את גניבת התפוחים , למשל, יה המארגן והמנהיג שלהם ואיך תכנןה, שהיה הצעיר בחבורת הילדים בכפר
הראשונה הסיחה את דעתו של השומר . הוא חילק את הילדים לשתי קבוצות: מגן האחוזה כמבצע צבאי

  ..."את התפוחים" סחבה"והשנייה 
  . עמדנו לעיל, כנראה פרי המצאתו של שריפוב, זה" מבצע"על : הצלת ההורים

ד מספר שהיה חסר .אי. לנושא זה אין התייחסות בארכיון המרכזי: ת הילדים העזוביםהנדודים עם חבור
וספג , עם חבורת הילדים העזובים שנה שלמה. ד.ג בילה אי.לפי א. 1920 עד מאי 1919בית מאוקטובר 
של איבן שמסרב להצטרף לחבורה למרות כל " מבחן אופי"שריפוב הפך את הסיפור ל. איתם מכות רצח

  .ניאונילה רק מזכירה חיים של שנה כנער עזוב... יםהפיתוי
  .ג.רק אצל א, כמובן,  סיפור זה מופיע:הייאוש וניסיון ההתאבדות

סיפור , סיפור הנסת הפרשים הפולנים, ללא מקור, מופיע במסמך הראשון בארכיון המרכזי: המארב ביער
במסמך . מט במהדורה האלקטרוניתאם כי הוש, על ידי שריפוב, כמובן, ואומץ, 1920 -שכאילו קרה ב

וכאן מדובר בדברים , ד להניס את כנופיות פטליורה. תכניתו של אי–השני מספר דוב על משהו צנוע יותר 
  .  1921 -שנאמרו בתא הקומסומול החדש ב

  .סיפור זה מופיע רק אצל שריפוב: התקפת הבריונים
  . שריפובגם סיפור דמיוני זה מופיע רק אצל: חשיפת הכומר המתחזה

, רניאחובסק בעקבות סיפורו של בלאקיטני'סיפור זה מופיע בחוברת מצ: ון וחיסול הכנופיות'הפיקוד בצ
  .ד.אבל עומד בסתירה לתצהיר של אי

יהיה מפתיע . של ספרו" החינוכית"   ברור שרוב הסיפורים הם פרי דמיונו הפורה של שריפוב והמגמה 
גם לסיפורים , סיפור בדומה לגניבת התפוחים או המארב" גרעיני"ולו גם אפילו , אם יימצאו אסמכתות

  . האחרים

  הפיזיונומיה של איבן
. גבוה, מפותח פיזית מכפי גילו"הנער איבן היה  בלאקיטני מספר כי". אבא היה ערמוני"ניאונילה לפי   

 אנטון דוב מתאר את גם  גיסו". כהות גדולות-בפניו בערו בבהירות עיניים חומות, בחור מושך מאוד, זקוף
  ".עליז וגבוה, קופצני"איליה ארנבורג מתאר אותו כ". חזק ורחב כתפיים"הצעיר כ' איבן דנילוביץ

  
בכתבה ". רחב חזה ושחור שיער"כרניאחובסקי 'צ' איבן דנילוביץמתואר " טיים"   בכתבת ההספד ב

  ".בעל שרירי ברזל ורצון ברזל"קומת באותו מגזין הוא מתואר כ
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נאמר כי " דבר"ואילו בכתבה ב". עם שיער שחור מתולתל, יפה תואר, גבוה"יבן אוסד מתאר אותו כ   סט
-קומה ושזוף-נמוך, אוקראיני טיפוסי"סאכסים אחרים מתארים אותו כ-ון גיבונס ועיתונאים אנגלים'ג" 

  ".שמש

  :הנסיעה לנובורוסיסק והעבודה שם
מוער בפרסום הארכיון המרכזי שהיא טועה (ק לחפש עבודה  לנובורוסיס1924 -נסע ב. ד.אי,     לפי ילנה

 –שם עבד כחבתן וגם בכרמים ואחר כך הסתדר לעבוד במפעל המלט ). 1923וזה קרה כבר בתחילת 
ד עצמו מספר .אי. לדבריה הוא נקרא לבוא לשם על ידי חברים. תחילה כחבתן ואחר כך בעבודות אחרות

.  תחילה בצביעת חביות ואחר כך כנהג– שם במפעל המלט  ועבד1923שנסע לנובורוסיסק באפריל 
עד , עבד שם בהתחלה כעוזר מסיק ואחר כך כמסגר, ג הוא נשלח לשם על ידי תא הקומסומול.לדברי א

, 1923 -לפי שריפוב הנסיעה הייתה אכן ב. שעשה קורס נהיגה ונעשה נהגו של המנהל במפעל המלט
  . למד נהיגה ונעשה נהג משאית של המפעל, המלטד הסתדר מיד לעבוד כחבתן במפעל .ואי

מי , לפי שריפוב. היא הייתה שותפה בהכנות לנסיעה וליוותה אותו ביציאתו לדרך,    לפי סיפורה של ילנה
מספרת שהוא התכוון , שילנה אינה נזכרת אצלה כלל, ג.אי. שהכין את נסיעתו הייתה קסניה צשקובסקי

גרסתו של . אך זה לא התאפשר בגלל מצבה הכלכלי של משפחתה, סיהלגור בנובורוסיסק אצל אחותו מי
ד כבר לא היו . לאחר שאחיותיו של אי1924ד ביחד לשם בינואר . לדבריו נסעו הוא ואי–בלאקיטני שונה 

תחילה  במפעל החביות ולאחר מכן כנהג , ד שובץ לעבודה במפעל באביב אותה שנה.ואי, בוורבובו
  . משאית

ההבדלים בין ,  המוקשה מאוד של האחיות ילנה ומיסיה ותפקידן בנסיעתו של איבן    פרט לחלקן
הגרסאות לגבי עבודתו של איבן בנובורוסיסק אינם משמעותיים ונובעים כנראה מהמגמה להראות את 

  . נהג משאית מתאים יותר לאידאל הסובייטי מאשר נהגו של המנהל–ד כעובד כפיים .אי
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  סיכום
ששימשה במשך שנים רבות כמקור הפתוח היחיד להיסטוריה , של שריפוב" וגראפיתהנובלה הבי   "

ניסתה , של היירופייבים" ביוגראפיה קצרה"ושימשה גם כבסיס ל, רניאחובסקי'צ. ד.המוקדמת של אי
את הרקע ותולדות החיים של " לשפר"ועוד יותר מכך למחוק את הסתירות ו, לסתום את הפערים

. היא בלתי אמינה לחלוטין, בקיצור. ור כך את הגיבור הסובייטי האידיאלי ללא רבבוליצ, רניאחובסקי'צ
לפחות לאותו חומר שפורסם וכנראה גם לחומר שבארכיון , לשריפוב הייתה גישה לחומר הארכיוני

את גרעין הסיפור על הנדודים עם כנופיית הנערים ואת סיפור  ההלשנה , כנראה, ממנו שאב(המפלגה 
   ).והחקירה

. עד היום, כנראה, נמשך. ד.המאמץ הגס להעלים את העובדות האמיתיות לגבי ילדותו ונערותו של אי   
אלא גם בני משפחת , הרוסי או האוקראיני,  הסובייטי–במאמץ זה לקחו חלק לא רק המשטר 

ם מאמץ זה ניכר גם במסמכים המעטי. כפי שטענה אלמנתו, ד עצמו.ואולי אפילו אי, רניאחובסקי'צ
חלק מסתירות . שמכילים מידע דל ביותר וסותרים זה את זה בפרטים רבים, הנוגעים בתקופה זו של חייו

ואפילו , ת בהיסטוריה המשפחתית/את תפקידו של המספר" לשפר"מהרצון הטבעי , בבירור, אלו נובע
ור הנערץ  קל לשער כיצד זו התפתחה והועצמה לאחר מות הגיב- מעוינות רצינית בין בנות המשפחה 
  . והתיגמול הנדיב של האלמנה והילדים

מהחומר שנאסף על ידי , ואולי אפילו חלק קטן,     סביר ביותר שהחומר הארכיוני שפורסם הוא רק חלק
  ). מסמכים15יש שם בסך הכול , לפי פיל, אם כי.   (איבנובה עבור המוזיאון המרכזי של הצבא

, מכים שהתגלו בארכיונים באוקראינה על ידי מורוזוב במיוחד המס–החומר שבידינו ,    עם זאת
מאפשרים לנו , לבסס את טענתם' ואי יכולתם של כל הטוענים למוצאו היהודי של איבן דנילוביץ

,  אינה נכונה- שהייתה מקובלת על יהודים ולא יהודים במערב –שטענה זו , בוודאות די רבה, לקבוע
, הרושם המתקבל הוא שהטענה נטענה בתום לב. ביתושהוא גדל במשפחה אוקראינית פראבוסלא

יהודים בצמרת הסובייטית האמינו -וייתכן מאוד שלא רק יהודים רבים בברית המועצות אלא גם לא
רניאחובסקי בקרב יהודי פלך קייב והערפל הכבד שרבץ 'שכיחותו הגבוהה של שם המשפחה צ. בה

,  אחרת מה היה לו–ה מספקת למוצאו היהודי על משפחתו וילדותו של איבן דנילוביץ נראו כהוכח
שנאתו העזה , קשרי הידידות שלו עם איליה ארנבורג? למשפחתו ולממסד להסתיר בלהיטות כזו

יורק אף - והכרזתו של גרומיקו בניו, לגרמנים ויחסו האוהד לשרידי יהודי וילנא חיזקו אמונה זו
אין פלא בכך ). רבקוב'ל ידי שצשאמנם הוכחשה מיד ע(נתנה לה גושפנקא רשמית מסוימת 

רניאחובסקי פשפשו בזיכרונות המשפחתיים המעורפלים לגבי החוליות 'שהיהודים בני משפחות צ
 וחיפשו את 20 - ותחילת המאה ה19 -המשפחתיות שניתקו בתקופת הפוגרומים של סוף המאה ה

תי על הטוענים דע. כמה מהם אף היו משוכנעים שהצליחו בכך. הקשר המשפחתי לגנרל הדגול
, רניאחובסקי ובני משפחתו במיוחד'צ' ואיסק יקובלביץ, לקירבה משפחתית ישירה לגנרל הדגול

. 286היא שלא נראה שמדובר במהדורה חדשה של אוסטפ בנדר ובניו האחרים של ליטננט שמידט
ובר מכיוון שלא מד. אנה אצל אנסטאסיה גריגורייבנה נראה אמין בהחלט'הסיפור על ביקורה של ז

קשה להאמין שאיסאק היה שולח את בתו לבקר את אלמנתו של , 60 -  אלא בשנות ה20 -בשנות ה
לאנסטאסיה לא היה , מאידך. אלא אם כן היה מאמין בקירבה המשפחתית שביניהם' איבן דנילוביץ

, כך(היא לא ידעה דבר על קשרי המשפחה של בעלה . שום בסיס לחשד שקירבה זו אינה קיימת
' איננו יודעים על סמך איזה מידע משפחתי הגיע איסק למסקנה שאיבן דנילוביץ). טענה, לפחות

לא ברור גם . 'וששמו המקורי הוא איסק דווידוביץ) מדרגה ראשונה או שנייה(אינו אלא בן דודו 
ובמיוחד על השמות המלאים של הוריו , מה היה ידוע בציבור על הביוגראפיה המוקדמת של הגנרל

והאם היה לאיסק מידע כלשהו על הקירבה הגיאוגראפית שבין מקום הולדתו לאזור , ומאין באו
ייתכן מאוד שהיה ידוע לו על אחד מקרוביו , מאידך. 'שממנו יצאה משפחת דנילו ניקולאייביץ

והוא הניח שאותו , אולי היה זה אפילו אחיה למחצה של סבתי, שהיה צוער בבית ספר לקצינים
  .'לאיבן דנילוביץ, טעמים מובניםמ, צוער הסב את שמו
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