
Izjemna zgodba stoletnika, ki je preživel holokavst, 
danes pa širi po svetu sporočilo o hvaležnosti, 

prijaznosti in upanju



Prvo poglavje

Mnoge stvari so dragocenejše  
od denarja.

Rojen sem bil leta 1920 v mestu Leipzig v vzhodni Nemčiji. 
Moje ime je bilo Abraham Saloxmon Jakubowicz, a prijatelji 
so me klicali Adi. V angleščini se to izgovori Eddie. Torej, 
prijatelj moj, prosim, kliči me Eddie.

Bili smo ljubeča družina, velika družina. Moj oče Isidore 
je imel štiri brate in tri sestre, moja mama Lina pa je bila 
ena od trinajstih otrok. Zamislite si moč moje babice, ki je 
vzgojila toliko otrok! V prvi svetovni vojni je izgubila sina, 
Juda, ki je žrtvoval svoje življenje za Nemčijo, pa tudi moža, 
mojega dedka, vojaškega kaplana, ki se ni nikoli vrnil iz vojne.

Moj oče je bil tako ponosen nemški državljan, kot je le 
mogel biti priseljenec s Poljske, ki se je naselil v Nemčiji. 
Prvič je zapustil Poljsko kot pripravnik v finomehaniki za 
proizvajalca pisalnih strojev Remington. Ker je dobro govoril 
nemško, je uspel priti do Amerike kot delavec na nemški 
trgovski ladji.

V Ameriki je bil odličen v svojem poslu, vendar pa je 
pogrešal svojo družino, zato se jo je odločil obiskati in je 
odpotoval nazaj v Evropo na drugi nemški trgovski ladji – 
ter prispel ravno v času, da ga je zajela prva svetovna vojna. 
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Ker je potoval s poljskim potnim listom, so ga Nemci poslali 
v internacijo kot nezakonitega priseljenca. Ko pa je nemška 
vlada spoznala, da je sposoben mehanik, mu je dovolila 
zapustiti internacijo, da bi delal v tovarni v Leipzigu, ki je 
izdelovala težko orožje za namene vojne. V tem času se je 
zaljubil v mojo mamo Lino in v Nemčijo ter ostal tam tudi po 
vojni. Odprl je tovarno v Leipzigu, se poročil z mojo mamo 
in kmalu sem se rodil. Dve leti kasneje smo pozdravili na svet 
mojo mlajšo sestro Johanno. Kratko smo jo klicali Henni.

Nič ni moglo omajati patriotizma mojega očeta in 
njegovega ponosa na Nemčijo. V prvi vrsti smo se imeli za 
Nemce, za tem za Nemce in šele nato za Jude. Naša vera 
se nam ni zdela tako pomembna kot to, da smo bili dobri 
državljani svojega Leipziga. Izvajali smo svoje tradicije in 
praznovali svoje praznike, svojo pripadnost in ljubezen pa 
smo namenjali Nemčiji. Bil sem ponosen, da sem prihajal iz 
Leipziga, ki je bil osemsto let središče umetnosti in kulture. 
Imel je enega najstarejših simfoničnih orkestrov na svetu 
in bil je mesto, ki je navdihnilo Johanna Sebastiana Bacha, 
Claro Schumann, Felixa Mendelssohna, pisatelje, pesnike in 
filozofe – Goetheja, Liebniza, Nietzscheja in mnoge druge.

Judje smo bili stoletja del družbene strukture v Leipzigu. 
Vse od srednjeveških časov je bil veliki dan za trgovanje 
petek in ne sobota, da so judovski trgovci lahko sodelovali, 
saj nam delo ob sobotah, judovskem šabatu, ni dovoljeno. 
Ugledni judovski državljani in človekoljubi so prispevali 
k javnemu dobremu, pa tudi k judovski skupnosti, ko so 
nadzirali gradnjo nekaterih izmed najlepših sinagog v Evropi. 
Harmonija je bila del življenja in bilo je res lepo življenje za 
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otroka. Le pet minut hoda od mojega doma je bil živalski 
vrt, znan po vsem svetu po svoji zbirki in po tem, da so 
v ujetništvu vzgojili več levov kot kjerkoli drugod na svetu. 
Si lahko zamislite, kako vznemirljivo je to bilo za majhnega 
fanta? Dvakrat letno smo imeli velike trgovske sejme in 
oče me je peljal tja – ti sejmi so napravili Leipzig za enega 
najbolj kultiviranih in bogatih mest v Evropi. Leipzigova 
lokacija in njegov pomen kot trgovsko mesto sta ga naredila 
za središče širjenja novih tehnologij in zamisli. Njegova 
univerza, druga najstarejša v Nemčiji, je bila ustanovljena 
leta 1409. Prvi dnevni časopis na svetu so začeli izdajati 
v Leipzigu leta 1650. To je bilo mesto knjig, glasbe, opere. 
Kot fant sem resnično verjel, da sem del najbolj razsvetljene, 
najbolj omikane, najbolj sofisticirane – in vsekakor najbolj 
izobražene – družbe na vsem svetu. Kako sem se motil.

Sam nisem bil posebno veren, vendar pa smo redno 
obiskovali sinagogo. Naša kuhinja in prehrana sta bili košer 
zavoljo moje matere, ki je želela početi stvari kot je bilo le 
mogoče tradicionalno, da bi ugajala svoji mami, moji babici, 
ki je živela z nami in je bila zelo verna. Vsak petek zvečer smo 
se sestali ob šabatski večerji, pomolili in pojedli tradicionalne 
jedi, ki jih je z ljubeznijo pripravila moja babica. Kuhala je 
na ogromni peči na drva, ki je hkrati tudi ogrevala hišo. 
Skoznjo je tekel domiseln sistem cevi, tako da toplota ni šla 
v nič, dim pa je bil varno odveden ven. Ko smo prišli v hišo 
premraženi, smo sedli na blazine poleg te peči, da bi se ogreli. 
Imel sem majhno psičko po imenu Lulu, mladičko jazbečarja, 
ki se mi je ob mrzlih večerih zvila v naročje. Kako dragoceni 
so bili zame ti večeri!
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Moj oče je trdo delal, da nas je preskrbel in živeli smo 
udobno, vendar pa je poskrbel tudi, da smo razumeli, da 
je v življenju pomembno še kaj drugega poleg materialnih 
zadev. Moja mama je vsak petek zvečer, pred šabatsko večerjo, 
spekla tri ali štiri hlebce challaha, posebnega prazničnega 
kruha, bogatega okusa iz jajc in moke, ki smo ga jedli ob 
posebnih priložnostih. Ko sem imel šest let, sem vprašal 
očeta, zakaj smo napekli toliko hlebcev, ko pa je naša družina 
štela le štiri člane, in pojasnil je, da dodatne hlebce nese 
v sinagogo za Jude v stiski. Ljubil je svojo družino in svoje 
prijatelje. Pogosto je domov pripeljal prijatelje, da so večerjali 
z nami, vendar je moja mama temu naredila konec, rekoč, 
da ne moremo gostiti več kot pet ljudi hkrati, saj se jih več 
ni moglo stisniti k naši mizi.

»Kdor je tako srečen, da ima denar in lep dom, si lahko 
privošči pomagati tistim, ki tega nimajo,« mi je pravil. »Za 
to gre v življenju. Da delimo svojo srečo.« Moj oče mi je 
govoril, da je več užitka v dajanju kot v jemanju, ter da so 
pomembne stvari v življenju – prijatelji, družina, prijaznost – 
veliko dragocenejše od denarja. Človek je vreden več kot 
njegov bančni račun. Takrat sem mislil, da je nor, vendar zdaj, 
po vsem, kar sem videl v tem življenju, vem, da je imel prav.

Nad našimi srečnimi družinskimi prizori pa je visel 
oblak. Nemčija je bila v težavah. Izgubili smo zadnjo vojno 
in gospodarstvo je bilo uničeno. Zmagovite zavezniške sile so 
za odškodnine zahtevale več denarja, kot ga je bila Nemčija 
zmožna plačati, in oseminšestdeset milijonov ljudi je trpelo. 
Vladalo je pomanjkanje hrane in goriva ter neobvladljiva 
revščina, kar so zelo ponosni Nemci močno občutili. Čeprav 
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smo kot družina srednjega sloja živeli udobno, je bilo 
nemogoče priti do številnih potrebščin, četudi si razpolagal 
z gotovino. Moja mama je hodila do mnogo kilometrov 
oddaljene tržnice, kjer je menjala torbice in oblačila, ki jih 
je imela iz boljših časov, za jajca, mleko, maslo ali kruh.  
Za moj trinajsti rojstni dan me je oče vprašal, kaj si želim, 
in prosil sem ga za šest jajc, štruco belega kruha, ki ga je bilo 
težko najti, saj imajo Nemci raje rženega, in ananas. Nisem 
si mogel zamisliti ničesar bolj veličastnega kot šest jajc in še 
nikoli nisem videl ananasa. In nekako ga je našel – nimam 
pojma, kako, a tak je bil moj oče. Počel je stvari, ki so se zdele 
nemogoče, da bi mi narisal nasmeh na obraz. Bil sem tako 
navdušen, da sem pojedel vseh šest jajc in cel ananas naenkrat. 
Nikoli prej nisem pojedel toliko bogate hrane. Mama me je 
posvarila, naj upočasnim, pa sem jo poslušal? Ne!

Inflacija je bila grozljiva, zato se je bilo nemogoče založiti 
z nepokvarljivimi živili ali načrtovati prihodnost. Moj oče 
je prihajal z dela s torbo, polno gotovine, ki je bila naslednje 
jutro brez vrednosti. Poslal me je v trgovino z besedami, 
»Kupi, karkoli lahko! Če imajo šest hlebcev kruha, vzemi 
vse! Jutri ne bomo imeli nič!« Celo za tiste na boljšem 
je bilo življenje težko in Nemci so bili ponižani in jezni. 
Ljudje so postali obupani in dovzetni za kakršno koli rešitev. 
Nacistična stranka in Hitler sta Nemcem obljubila rešitev – 
in priskrbela krivca.

Leta 1933, ko je Hitler prišel na oblast, je s seboj pri
nesel val antisemitizma. To je bilo moje trinajsto leto in po 
naši tradiciji je to pomenilo, da je čas za mojo bar micvo, 
starodaven verski obred za praznovanje polnoletnosti.  
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Bar micva pomeni »sin zapovedi«, obredu pa običajno sledi 
čudovita zabava s slastno hrano in plesom. V drugačnih časih 
bi praznovali v veliki sinagogi v Leipzigu, vendar nacistična 
oblast tega ni več dovoljevala. Namesto tega sem imel svojo 
bar micvo v majhni sinagogi tristo metrov stran. Rabin, ki je 
vodil naš shul (drugo ime za sinagogo, dobesedno pomeni 
»hiša knjig«), je bil zelo pameten. Stanovanje pod sinagogo 
je oddajal najemniku, ki ni bil Jud in je imel sina v SS. Ko so 
se začeli antisemitistični napadi, je ta nejudovski sin vedno 
poskrbel, da so stražarji ščitili stanovanje in s tem tudi shul 
nad njim. Če bi hoteli razdejati shul, bi morali razdejati tudi 
dom tega moža.

Imeli smo verski obred ob svečah z molitvami za mojo 
družino in tiste, ki so preminili. Po obredu sem po judovski 
tradiciji postal moški, odgovoren za svoja dejanja. Začel sem 
razmišljati o svoji prihodnosti.

Kot zelo majhen fant sem hotel postati zdravnik, vendar 
so bili moji talenti drugje. V Nemčiji smo imeli središča, 
kamor so pošiljali učence, da bi odkrili njihovo nadarjenost 
z nizom preizkusov spomina in ročnih spretnosti. S temi 
preizkusi so določili, da je moja nadarjenost optična in 
matematična, z odličnim vidom ter usklajenostjo oči in rok. 
Bil bi odličen inženir, zato sem se odločil študirati to.

Hodil sem v  zelo dobro šolo v  čudoviti zgradbi, 
imenovano 32 Volkschule. Bila je kilometer stran od našega 
doma in do tam sem imel petnajst minut hoje. Razen pozimi! 
Leipzig je zelo mrzlo mesto in osem mesecev v letu je bila 
reka popolnoma zmrznjena. Po njej sem lahko pridrsal vse 
do šole v petih minutah.
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Leta 1933 sem napredoval v srednjo šolo in se vpisal 
v gimnazijo v Leibnizu. Če bi zgodovina ubrala drugačno 
pot, bi hodil tja do svojega 18. leta, vendar se to ni zgodilo.

Nekega dne, ko sem prišel v šolo, so mi povedali, da 
ne morem več hoditi tja – vrgli so me ven, ker sem bil Jud. 
To je bilo nesprejemljivo za mojega očeta, trmastega moža 
z dobrimi zvezami v Leipzigu, ki je kmalu zasnoval nov načrt 
mojega izobraževanja.

»Ne skrbi,« mi je rekel. »Nadaljeval boš s svojim 
študijem. Poskrbel bom za to.«

Pripravili so mi lažne dokumente in s  pomočjo 
družinskega prijatelja so me vpisali na strojniški kolidž Jeter 
und Shearer v Tuttlingenu, daleč južno od Leipziga. To je 
bilo v tistem času svetovno žarišče inženirske tehnologije, ki 
je oskrbovalo svet s finomehaniko. Proizvajali so raznovrstne 
neverjetne stroje, zapletene medicinske instrumente in 
industrijsko mehanizacijo. Spominjam se, da sem videl 
stroj, v katerega so na enem koncu tekočega traku vstavili 
piščanca, ki je nato prišel ven na drugem koncu oskubljen, 
opran in zavit. Bilo je neverjetno! In jaz naj bi se učil, kako 
izdelovati takšne stroje, kar je bilo najboljše možno strojniško 
izobraževanje na svetu. Da bi bil sprejet, sem moral opraviti 
vrsto izpitov in bil sem tako živčen, da sem si moral brisati 
znoj s čela, preden bi ta lahko kapnil na moj test in ga uničil. 
Zelo sem se bal, da bi razočaral očeta.

Vpisali so me z lažno identiteto, kot nejudovsko nemško 
siroto po imenu Walter Schleif, za katerega je bilo Hitlerjevo 
imenovanje za nemškega kanclerja manjša grožnja kot zame. 
Walter Schleif je bil resničen nemški fant, ki je izginil. 
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Njegova družina je najverjetneje potihoma zapustila Nemčijo, 
ko so se nacisti pričeli vzpenjati. Moj oče je pridobil njegove 
osebne dokumente in jih uspel prilagoditi v ponaredke, ki so 
bili dovolj prepričljivi, da bi preslepili vlado. Nemške osebne 
izkaznice v tistih časih so imele v papir vtisnjene drobne 
sličice, ki jih je bilo mogoče videti le s posebno infrardečo 
lučjo. Ponaredki so morali biti zelo dobro izdelani, vendar pa 
je moj oče zaradi svojega dela s pisalnimi stroji imel dostop 
do pravih orodij in strokovnega znanja.

Z novimi dokumenti sem lahko začel novo življenje 
in zavzel svoje mesto v šoli, kjer sem začel pripravništvo 
v strojništvu. Šola je bila oddaljena od Leipziga devet ur 
vožnje z vlakom. Moral sem skrbeti zase, za svoja oblačila 
in za svoje izobraževanje ter za vsako ceno ohraniti svojo 
skrivnost. Vsak dan sem šel v šolo, ponoči pa sem spal 
v bližnji sirotišnici, v skupni spalnici s precej starejšimi 
fanti. V zameno za svoje pripravniško delo sem prejemal 
majhno štipendijo, ki sem jo lahko porabil za oblačila in 
druge potrebščine.

Kot Walter Schleif sem živel osamljeno življenje. 
Nikomur nisem mogel povedati, kdo sem v resnici, nikomur 
se nisem mogel zaupati – to bi namreč pomenilo, da bi 
razkril svojo judovsko identiteto, in me spravilo v nevarnost. 
Posebno sem moral paziti na stranišču in pri prhanju, saj bi 
bilo zame vsega konec, če bi kateri od drugih fantov opazil, 
da sem obrezan.

Imel sem le malo stikov z domačimi. Pisanje pisem ni bilo 
varno, če sem hotel telefonirati, pa sem moral uporabiti telefon 
v kleti veleblagovnice, kamor sem šel po dolgi in zapleteni 
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poti, da mi zagotovo ne bi kdo sledil. Ob redkih priložnostih, 
ko sem uspel govoriti s svojo družino, mi je to strlo srce. Ne 
morem opisati bolečine, ki sem jo občutil, ker sem bil kot 
mlad fant tako daleč od doma in ker je to bila edina možnost, 
da pridobim izobrazbo ter si zagotovim prihodnost, ki jo je 
moj oče želel zame. A čeprav mi je bilo zelo težko biti daleč 
od moje družine, bi mi bilo še huje, če bi jih razočaral.

Povedal sem očetu, kako osamljen sem brez njih in bodril 
me je, naj bom močan.

»Eddie, vem, da je zelo težko, a nekega dne se mi boš 
zahvalil,« je dejal. Kasneje sem izvedel, da je kljub svoji 
strogosti do mene v trenutku, ko je odložil slušalko, začel 
jokati kot otrok. Obnašal se je pogumno, da bi bil jaz 
pogumen.

In imel je prav. Brez tega, kar sem se naučil v tisti šoli, 
nikoli ne bi preživel tistega, kar je sledilo.

Preteklo je pet let. Pet let nepopustljivega dela in 
osamljenosti.

Ne vem, če lahko pojasnim, kako je, ko se od starosti 
trinajst in pol do osemnajst let pretvarjaš, da si nekdo, kdor 
nisi. Nositi takšno skrivnost tako dolgo časa je grozljivo 
breme. Ni ga bilo trenutka, ko nisem pogrešal svoje družine, 
a razumel sem, da je moj študij pomemben, in vztrajal. Dolga 
ločenost od družine je bila grozljiva žrtev, vendar mi je moje 
izobraževanje dalo ogromno.

Zadnja leta svojega pripravništva sem delal v podjetju, ki 
je proizvajalo zelo fino rentgensko opremo. Poleg tehnične 
in teoretske plati svojega izobraževanja sem moral pokazati 
tudi, da sem zmožen trdega in spretnega dela v svojem novem 
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poklicu. Delal sem po vse dni, ob večerih pa hodil v šolo. 
Sreda je bila edini dan, ko nisem delal in sem se lahko v celoti 
posvetil študiju.

Kljub svoji osamljenosti sem ljubil izobraževanje, ki sem 
ga bil deležen. Mojstri, od katerih sem se učil, so bili med 
največjimi umi na svetu, zmožni poprijeti za svoja orodja 
in izdelati praktično karkoli, od najdrobnejših zobnikov 
do velikanskih strojev v samem vrhu tehnologije. Vse to se 
mi je zdelo čudežno. Nemčija je bila na čelu tehnološke in 
industrijske revolucije, ki je obetala izboljšanje kakovosti 
življenja milijonov ljudi, in jaz sem bil prav pri vrhu.

Leta 1938, prav po svojem osemnajstem rojstnem 
dnevu, sem opravil svoje zaključne izpite in bil izbran kot 
najboljši pripravnik letnika na svoji šoli ter povabljen, da se 
pridružim sindikatu. Sindikati v Nemčiji v tistih časih niso 
bili takšni, kakor jih najdemo v sodobni družbi. Niso imeli 
toliko opraviti s pogajanjem o pogojih dela in o višini plačila, 
temveč bolj s tem, kaj si smel početi kot izvajalec. V tistem 
času si bil povabljen v sindikat le, če si bil v svojem poklicu 
resnično dober, prav pri vrhu. To je bilo mesto, kjer so se 
najimenitnejši umi panoge zbirali in sodelovali z namenom 
napredka znanosti in industrije. Znotraj sindikata stvari 
kot družbeni sloj in versko prepričanje niso imele pomena 
v primerjavi s prestižem samega dela. Resnično je bila velika 
čast zame, da so me sprejeli medse tako mladega.

Na slovesnosti so me poklicali pred vse prisotne, da sem 
prejel pohvalo mojstra finomehaničnega sindikata, ki je nosil 
tradicionalno fino modro haljo z do potankosti izdelanim 
čipkastim ovratnikom.
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»Danes sprejemamo pripravnika Walterja Schleifa 
v enega najimenitnejših sindikatov v Nemčiji,« je oznanil 
mojster. Bruhnil sem v jok.

Mojster me je stresel. »Kaj je narobe s tabo? To je eden 
tvojih najimenitnejših dni! Moral bi biti ponosen!«

Vendar sem bil neutolažljiv. Bil sem grozno žalosten, da 
moji starši niso mogli biti tam in me videti. Tako zelo sem si 
želel, da bi videli, kaj sem dosegel – pa tudi, da bi moj mojster 
vedel, da nisem uboga sirota, Walter Schleif. Da sem Eddie 
Jaku, da imam družino, ki me ljubi, in zelo me je bolelo,  
da sem bil daleč stran od njih.

Zelo cenim vsak delček znanja, ki so mi ga dala tista leta, 
vendar pa bom vedno obžaloval čas, ki sem ga preživel ločen 
od svoje družine. Moj oče je bil resnično moder, ko mi je 
dejal, da je življenje vredno več kot bančni račun. Na tem 
svetu je mnogo stvari, ki jih ne more kupiti noben denar, in 
nekaj stvari, ki so neizmerljivo neprecenljive. Najprej družina, 
nato družina in na koncu družina.


