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ברלס חיים   
 

בקושטא פגישות, "מאמרו מתוך קטעים " 

 משואה 4, אפריל 1976, עמ' 125-133
 
 

עמ' 128: ראשית הכרתי עם מונס' רונקאלי היתה ב-1941... קבלתי דו"ח סודי מברטיסלבה שהועבר 
 שזממו ההשמדה מבצע ראשית על הידיעות את ומסרו מפולין לברוח שהצליחו יהדים שני ידי על

 קטולי שהיה, טיסו הנשיא... והגיטאות הריכוז ובמחנות פולין בערי למעשה ביצעו וכבר הגרמנים

 בארצות אפוסטולי נונציוס המלחמה לפני שנים היה רונקאלי' שמונס לי נודע... ישראל ושונא

 את לבקש בדעתי עלה לפיכך, בסלובקיה גם הקטולית הכנסיה שלטונות עם בקשרים ועמד הבלקן

בסלובקיה התערבותו . 
 

 ומעורה חיים לאמ ישיש, רונקאלי' מונס של טיבו על עמדתי... הנונציוס במשרד הראשון בביקורי

 אל לפנות ביקשתיו. היהודית לבעיה בנוגע גם במעמדו מאחרים בגישתו ושונה, בעולם בנעשה

 בסבל ובהשתתפותו ליבו-ברוחב לפני נתגלה בשיחה. במדינתו היהודים על רחמים ולבקש... טיסו

, לפעולה תהמלצו בצירוף" הקדוש הכס" אל ח"הדו את להעביר לי הבטיח הוא... היהודי והעם האדם

ממני תוכנה את ימנע לא -- לדעתו, בספק מוטל והדבר -- מרומא תשובה נקבל ואם ... 
 

 ממדי על לידיעות הזדעזע והוא... אושוויץ על ח"הדו את רונקאלי' מונס לפני הבאתי לימים

... ברומא לפטרונו להעביר שביקשתיו התעודות את קרא בדמעות. המוות-במחנות ההשמדה

 בתושיה מפעולה נמנעים הם אך, רבים והשפעתם שכוחם, עליו הממונים על רוחו-מורת הורגשה

ממש של ובעזרה . 
 

 אנושיים-הבלתי האכזריות מעשי נגד דעת-מגילוי האפיפיור נמנע למה הנונציוס את לשאול ניסיתי

 בימים העמים יחס על ערוך-לאין רבה השפעה להיות יכלה כזו שלהכרזה ברור שהרי, הנאצים של

הכיבוש בארצות ליהודים וראיםהנ . 
 

 ".עמ' 129: "אל תשאל ידידי על דבר זה - הוא השיב - אלוהים מנחה את דרכי האדם והן נסתרות ממני
 

 ממקומו קם הוא. הדברים למקרא ורעדו החוירו פניו... בפולין הדמים עלמאורעות השיחות באחת

 לווני. מלפניו בצאתי עמד ופתאום חלון אל מחלון איקונין המלא בחדר התהלך, ומזועזע נרגש כולו

לאט ואמר, המעלות-גרם של הדלת על : 
 

"  התשובה את שםתמצא, ז"ל פרק, ביחזקאל ועןן" ביבליה"ה את בידך קח, בני, הביתה בבואך

 של ז"ל בפרק וקראתי, ך"התנ ספר את בידי לקחתי במלון חדרי אל ובבואי." מעלה כלפי לטענותיך

 אני הנה, האלה לעצמות' ה אמר כה... עצמות מלאה והיא בבקעה ויניחני'...ה די עלי היתה: "יחזקאל

וחייתם רוח בכם מביא ." 
 

 בית על הרבה בהשפעתו להיעזר בקשה לפניו שטחתי רונקאלי לו'אנג' מונס עם הפגישות באחת
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 ורבה הבסופי אפוסטולי נונציוס רונקאלי' מונס היה לקושטא בואו שלפני ידעתי... בסופיה המלוכה

. קטולית שהיתה מעלה-רמת גבירה של הווידוי-כהן בהיותו, שם המלוכה-בית בחוגי השפעתו היתה

 היהודים כלפי השלטונות בהם שנקטו הכלכלי הנישול על( ח"הדו את בעיון קרא רונקאלי' מונס

 אומר ללא ניגש, והתרגשות מחשבה שעת לאחר... הקבלה-בחדר התהלך וכדרכו), אחרים וצעדים

 לו והורה למזכירו קרא, ארוכה טלגרמה הכתיבה-במכונת מאיית והתחיל השולחן אל דבריםו

 בעניין בוריס למלך ותחנונים בקשה, לי שאמר כפי, זאת היתה. לתעודתה עיכוב בלי לשלחה

בארצו הגרמני השגריר של' נוצריות-הבלתי' לדרישות להיכנע מבלי לבטלה שצריך הגזירה . 
 

 הגירוש גזירת את ביטל בוריס המלך כי רונקאלי לו'אנג' מונס של ידו-בכתב ידיעה קיבלתי לימים

בבולגריה ובכפרים בערים בלבד סופיה יהודי של בפיזורם והחליפה לפולין . 
 

* * * * * 
 

שואה בימי הצלה" ברלס חיים: מתוך " 

1975, הגיטאות לוחמי בית  
 

 שיחה עם אנג'לו רונקאלי, נונציוס הואתיקן באיסטנבול

352-353' עמ  
 

Mgr. Roncalli invited me to discuss the situation of Jews in Rumania, referring to a cable 
received from the Apostolic Delegate in Jerusalem. In the interview, the following questions 
have been discussed thoroughly: 
 
1) TRANSNISTRIA: I explained the situation which arose after the occupation of certain areas 
in Transnistria and Bessarabia by the Russian forces. The Rumanian government has previously 
consented to the re-evaucaiton of the Jews form Transnistria but in the chaos prevailing there 
during the last days, it appears that only small groups of Jews succeeded in escaping to Bucovina 
where they face again a great danger. 
 
 I informed Mgr. Roncalli that the Turkish government agreed to put a ship at our disposal 
for about 1,500 refugees for whom the immigration into Palestine is being assured, but the 
Rumanian government should be urged to facilitate the organizing of the transport by all means. 
I would suggest that an appeal should be made to the Apostolic Delegate in Bucharest to use his 
influence in this direction. 
 
 
2) HUNGARY: The new situation has been discussed on basis of information available. It 
appears that the first step of the Nazis after the occupation of Budapest was to undertake 
anti-Jewish measures at once. Detention of 'suspected' persons and heavy penalties have been 
imposed on Jews. The fate of the 15,000 Jewish refugees who succeeded in escaping from the 
hell in Poland and Slovakia, is getting disastrous, as rumors are to the effect that they will be 
deported to Poland. 
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 I asked Mgr. Roncalli to draw attention of the Holy See to the desperate situation and 
fatal danger which became now imminent for the remainder of European Jewry, who lived 
before comparatively well in Hungary. 
 
 Mgr. Roncalli expressed profound sympathy and interest in helping our people and 
promised to address at once the Vatican and the Apostolic Delegates in Budapest and 
Bucharest in the lines of my proposal. 
 
 I thanked Mgr. Roncalli for his help and sympathy in these vital problems for Jewry in 
Europe. 

 
 
 




















