Vivo de
"Germanaj Specialistoj"
en Soveta Unio -1946 ĝis 1958
Inter ili Familio Breuninger
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Situacio je fino de 2-a Mond-Milito
1945
• ___=
•

linio je fino de milito (8-a de majo) kie
renkontiĝis Soveta armeo kun armeoj
de la aliancaj ŝtatoj Usono, Gran
Britujo kaj Francio

• __________ =
•
•
•

linio ek de 1-a de Julio 1945:
Usono „donacas“ Thüringen (Turingio)
al la Sovetanoj
La aliancaj ŝtatoj Usono, Gran Britujo
kaj Francio ricevas duonon de Berlino
(„Okcidenta Berlino“)
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Situacio ek de 1-a julio 1945
1949
•

Ene de la „Soveta Sektoro“ troviĝas – kiel
insulo - „Okcidenta Berlino“ .

•

La 7-an de Oktobro 1949 la „SBZ“ =
Sowjetische Besatzungszone (Zono okupata
pere de Sovetanoj) fariĝas DDR = Deutsche
Demokratische Republik (GDR – Germana
Demokrata Respubliko)

•

La aliaj 3 okupataj Zonoj fariĝas BRD =
Bundesrepublik Deutschland (FRG = Federacia
Respubliko Germanio)

•

Okcidenta Berlino ne estas parto de FRG, sed
havas specialan politikan statuson. Ĝi estas
ĉirkaúita de GDR je 3 flankoj kaj de Orienta
Berlino je unu flanko.

•

Orienta Berlino fariĝas ĉef-urbo de GDR

•

Ĉef-urbo de FRG estas Bonn, ĉe rivero „Rhein“
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Helmut kaj Mathilde
 Patro
Familio de urbo Stuttgart, Suda Germanio,
naskiĝis 1911 multe pli norde en urbo Aachen,
apud belga-nederlanda landlimo, greskis en
Svislando, ekstudis en Zuricho, poste finstudis
en Berlino. Studis fizikon kaj eklaboris en militindustrio.

 Patrino
Naskiĝis 1910 en Munkeno, perdis patrinon je
aĝo de 6 kaj patro je aĝo de 14 jaroj. Forlasis
Munkenon je aĝo de 17 kaj translokiĝis al
Berlino. Tie laboris kiel flegistino







Ili konatiĝis en Berlino (li malsaniĝis, estis en
hospitalo kaj ŝi flegis lin )
Geedziĝis 6-an de Julio de 1942 dum
Mond-milito
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Frato Karl
Frato Karl naskiĝis 19-an Junio 1944 en urbo Landsberg ĉe rivero Lech /Bavario = Suda Germanio.
Laborejo de patro estis translokigita de Berlino al la sudo de Germanio por la oftaj bombardado de la
urbo Berlin. En la jaroj 1943 ĝis 1945 Helmut Breuninger vojaĝis entute 43 fojoj de Berlino al Suda
Germanio kaj reen. Por nasko de la bebo ili estis en la pli sekura sudo. Tamen, je fino de la milito ili
loĝis denove en la subteraj, kelaj ĉambroj de domo en sudoriento de Berlino = „Müggelheim!
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La 22-a Oktobro 1946
La Tago kiu ŝanĝis la vivon








Familio Breuninger loĝis en du ĉambroj en kelo de
domo en
„Müggelheim“, Berlino Distrikto „Köpenick“:
Helmut – la patro
Mathilde – la patrino
Karl – la frato (naskiĝis 1944 en Bavario)
Ĉie en la tielnomata sovetie okupita parto de
Germanio tio okazis samtempe kaj entute kelkmil
fakuloj estis arestitaj. En multaj urboj jam staris
trajnoj kun person- kaj ŝarĝvagonoj pretaj por tuj
forveturi. Kontraŭe al Usono ili kunprenis ĉiun
laboriston de ĉiu nivelo, do ne nur la ĉeffakuloj. La
Sovetanoj samtempe enpakis ĉiajn ekipaĵojn de la
entreprenoj, ekzemple seĝojn, tablojn, diversajn
maŝinojn, desegnotabulojn, personajn skribaĵojn.
Tiel la germanoj post la alveno en Sovetio retrovis
preskaŭ la samajn labor-kondiĉojn kiel en
Germanio.
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La longa vojaĝo de Familio Breuninger

1. 1946 – 1950 Kujbiŝevo (nun Samara) – “Upra”
ĉe rivero Volgo
2. 1950 – 1955 Moskvo (Kuncevo/Tuŝino)
3. 1955 – 1958 Suĥumi – Agudsero ĉe Nigra Maro
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Resumo






22.10.1946 translokiĝo al Sovetio
1946 – 1950 Kujbiŝevo (nun Samara) – “Upra”
1950 – 1955 Moskvo (Kuncevo/Tuŝino)
1955 – 1958 Suĥumi - Agudsero
12.02.1958 reveno al Okcidenta Germanio



1975 unua fojo denove en Sovetio – kiel vojaĝgvidantino de okcident-germana agentejo
1976 vojaĝ-gvidantino sur soveta kruc-ŝipo “Maxim
Gorki” (okcident-germanaj turistoj)
1994 Vizito de patro kaj frato en iama Kujbiŝevo
2000 – Vojaĝo kun patro kaj filo tra Ruslando
(Moskvo – Samara = iama Kujbiŝevo, Wolgogrado,
Rostovo, Soĉi)
2006 – Vojaĝo kun filo al Sankt Peterburgo kaj
Moskvo – renkontiĝo kun iama instruistino Sima
Petrowna
2017 – Vojaĝo al Kartvelio
2017 – Vojaĝo de Sankt Peterburgo ĝis
Vladivostoko (Esperanto karavano al 102-a UK en
Seulo / Suda Koreio)








1946 - Familio Breuninger
Mathilde – Karl - Helmut
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1946 – 1950:
Post 14 tagoj ili atingis antaŭurbon Upravlenĉeski gorodok Administracia Urbeto (UPRA) de Kujbiŝevo (nun denove
Samaro) je la Volgo. Entute ĉirkaŭ 700 inĝeniroj kun familianoj (entute pli ol 2000) tie alvenis. Dum la unuaj jaroj pli da
germanoj ol sovetanoj loĝis tie.
Ili loĝis en novkonstruitaj ŝtondomoj.La soveta entrepreno jam ekfunkciis dum la mondmilito kaj poste oni decidis ke ĝi
servas kiel evoluadcentro por aviadilmotoroj kaj turbinoj. La plej multaj fakuloj venis el urboj Dessau kaj Stassfurt kie estis la
firmaoj Junkers kaj BMW. Tiuj fakuloj laboris en konstrukci-sekcioj (OKB) 1 kaj 2. La patro kun siaj kolegoj el orient-Berlino
(iama firmao Askania) laboris en sekcio numero OKB 3. La administracio zorgis pri la bonfarto de la germanoj.
La salajro de la germanoj estis pli alta ol tiu de la sovetanoj, kvankam ili kune laboris en teamoj. La celo estis ke la
germanoj rapide plenumas sovetajn taskojn kaj samtempe instruas junajn sovetajn inĝenirojn.
Por la multaj germanaj infanoj oni instalis specialan lernejon kaj pro manko de sovetaj instruistoj ankaŭ kelkaj germanoj
rajtis instrui en ilia fako, do matematiko, fiziko, kemio ktp. La edzinoj ne laboris kaj nur hejme mastrumis.
En la libera tempo la germanoj okupiĝis sporte kaj kulture. Kelkaj bedaŭrinde malsaniĝis kaj mortis, ankaŭ kelkaj
senmortiĝis. Dum la unua vintro ili suferis pro la frosto, sed baldaŭ ni ankaŭ ĝuis la daŭran froston kaj neĝon.

Vintro

ŝton-domo
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Vivo en „Upra“
400 ŝtupoj por subeniri de la urbeto al la rivero Volgo

1948

2019
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Kristnasko
La germanoj festis
la kutimajn kristajn festojn kiel ekzemple kristnaskon

Karl kun lia sledo (el aluminio
kun verda koloro)

Kun pup-kuirilo,
Farita de iu Germano kun materialo
el la fabriko
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Vivo en „Upra“
Vintroj kun
temperaturoj
ĝis - 40°C

Someroj kun
temperaturoj
ĝis + 40°C

400 ŝtupoj de
“Upra” al rivero
Volgo (aú reen)
Mathilde kaj Karl
sur ŝtuparo
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1994 – denove en „Upra“
Post disfalo de Soveta Unio Helmut kun filo Karl vojaĝis al Samaro kaj al “Upra”.
Helmut frapis ĉe la pordo de la iama loĝejo, malfermis la pordon maljuna virino kiu vivis en apuda
loĝejo. En la iama loĝejo vivis la filo kun edzino kaj nepo.
La virino tuj invitis ilin kaj konatigis ilin vespere kun la filo kaj ties familio. Tiel komencis bela amikeco.
La nepo kun lia edzino vizitis nin en Germanio en la jaro 2018.
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La longa vojaĝo de Familio Breuninger

1. 1946 – 1950 Kujbiŝevo (nun Samara) – “Upra”
ĉe rivero Volgo
2. 1950 – 1955 Moskvo (Kuncevo/Tuŝino)
3. 1955 – 1958 Suĥumi – Agudsero ĉe Nigra Maro
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1950 – 1955 Moskvo (Kuncevo/Tuŝino)


La sekcio en kiu laboris la patro en Germanio ne okupiĝis pri aviadilmotoroj, sed pri
elektromekanika stirado. Do ili laboris preskaŭ vane kaj iam la administracio rimarkis tion kaj
serĉis taŭgan taskon por ili. Rusa gravulo somere 1950 veturis Moskvon por serĉi taŭgan
taskon por la germanoj, post lia reveno li anoncis ke la OKB 3 devas translokiĝi al Moskvo
(unue Kuncevo, poste Tuŝino).



Tien la soveta administracio alportis du aliajn grupojn de germanaj fakuloj, kiuj en aliaj urboj
jam laboris dum 4 jaroj kaj tie finis la taskojn.



Aldone multaj tiel nomataj politik-kaptuloj el Germanio pligrandigis la grupon. Ĉiu de tiuj 100
fakuloj devis nun en Sokol kunlabori por evolui stiradon por defendraketoj interalie kontraŭ
aviadiloj. Por motivigi la germanojn la administracio ofertis kontraktojn en kiuj estis promesita
ke post sukcesa rezulto de la laboro ĉiu reveturos Germanion.
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1950 – 1955 / Tuŝino (Moskvo)
Setlejo „100“ / nr-o 31 = domo de
Familio Breuninger
 Ligna 3 metra alta barilo ĉirkaŭiis la setlejon. La
plenkreskuloj nur rajtis forlasi ĝin kun
akompananto de sekreta policio. Ili ĉiam estis
kune, je aĉetado en bazaro kaj vendejoj, je vizito de
polikliniko, je vizito de teatraĵoj kaj eĉ se iu devis
resti en malsanulejo: sana gardisto dormis en la
sama ĉambro kun la malsana germano. Tio ne
funkcis je severaj infektoj kaj gravedecoj.
 Ĝenerale la germanoj ne sciis rusan lingvon kaj pro
tio la akompananto ankaŭ servis kiel helpanto kaj
tradukisto. Ankaŭ dum turistvojaĝoj tra Sovetio ili
akompanis nin kaj evitis ke ni survoje hazarde aŭ
intence interparolis tro kun lokanoj. Se la rusoj tro
insistis ion ekscii de ni, la gardistoj malpermesis
laŭte tion kaj ŝajne la alparolintoj tuj komprenis.
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Nia dometo en Tuŝino
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Labor-loko de niaj patroj
„Sokol“ en la centro de Moskvo
1950 - 1955
 Labori en „leter-kesto“
signifis = labori en
sekretaj aferoj !!!
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Septembro 1951 – Unua lerneja tago de Karl
Por la unuaj 4 klasoj oni instalis specialan lernejon en la setlejo. La instruistoj estis sovetanoj, el kiuj kelkaj bonege
parolis germanan lingvon. Do la instrulingvo por la 6 germanaj geknaboj dum la unaj 4 jaroj estis la germana kaj ili uzis
lernolibrojn eldonitaj por la rusgermanoj de la diversaj regionoj de Sovetio en la tridekaj jaroj. La rusan lingvon ili lernis
kiel fremdlingvo. La pli aĝaj infanoj vizitis en Tuŝino normalan rusan mezlernejon kaj tie ĉio estis instruita ruslingve.
Ankaŭ kelkaj gejunuloj studis je diversaj universitatoj en Moskvo,tie ili ankaŭ estis observitaj de sekreta policio, tamen
havis eblecon kontakti studentojn el amiklandoj (ekzemple GDR).

Kun tipa germana „Schultüte“
(lerneja sako)
Tre ĉarma instruistino
Sima Petrowna

Sima Petrowna
Junio 2006

Lernolibroj de Karl
(germanlingve)
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Moskvo
Lunde, la 26-an de Januaro 1953 naskiĝis la filino Emma
(= mi )

Hospitalo en la centro de Moskvo
kie naskiĝis Emma – Foto de Majo 2006 – Emma kun filo Alexander
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Tuŝino – nia “Kluba Domo”
1950 - 1955

2006 – nun estas „kinejo Poljot“
(Flugo)

En la setlejo ni havis tiel nomatas „Kluban Domon“ – kie ni renkontiĝis,
havis festojn, teatraĵojn ktp. – hodiaú ĝi estas kinejo, nomata “Poljot” = Flugo
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La longa vojaĝo de Familio Breuninger

1. 1946 – 1950 Kujbiŝevo (nun Samara) – “Upra”
ĉe rivero Volgo
2. 1950 – 1955 Moskvo (Kuncevo/Tuŝino)
3. 1955 – 1958 Suĥumi – Agudseri ĉe Nigra Maro
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Suĥumo -Agusero
 En 1955 la administracio anoncis ke anstataŭ hejmveturi ni devas translokiĝi al Suĥumo por du jaroj por ke la fakscio
de la specialistoj ne plu estu tiel aktuala je la reveno al Germanio. La germanoj konsideris tion kiel puno. Por la rusoj
tute surprize la virinoj protestis kaj la viroj eĉ bojkotis laboron dum kelkaj tagoj. La infanoj influitaj de la sovetaj
propagandfilmoj manskribis ruslingvajn flugfoliojn kun teksto: Ni ne volas translokiĝi al Suĥumo - ni volas
hejmveturi. Tiujn flugfoliojn oni trovis penditaj ĉe multaj telegraffostoj ekster nia setlejo en Tuŝino.
 Komence de septembro kanceliero Adenauer el Okcident-Germanio vizitis Moskvon kaj neniu de ni rajtis forlasi nian
setlejon. La rezulto de la intertraktoj estis ke Adenauer proklamis ke li sukcesis ke ĉiu enprisonita germano
(militkaptulo) nun povas hejmveturi kaj li ĝuis honorigon pro tio, pri nia grupo neniu parolis.
 La protesto de niaj gepatroj ne helpis kaj fine de septembro ni veturis trajne al Suĥumo, pli precize al la antaŭurbo
Agudsero. Tie jam ekde 1945 laboris germanaj fakuloj pri atomscienco, eble vi iam aŭdis ion pri Prof. von Ardenne. Ili
jam printempe hejmveturis kaj postlasis al ni iliajn iomete pli luksajn loĝejojn.
 Tie ni ricevis pasporton por ke ni povu forlasi sen ia akompano la setlejon. En distanco de tri kilometroj ĉirkaŭ la setlejo
ni rajtis moviĝi libere, do ni povis naĝi en la maro, viziti poliklinikon kaj bazaron. Ne plu ekzistis speciale lernejo por ni,
do la frato devis viziti la 5an klason de normala soveta lernejo. 5 germanoj kun 27 rusoj, tio estis tre granda ŝoko por li,
ĉar la scio de la rusa lingvo ne estis perfekta.
 Interese estis ke ni ne rajtis uzi akvomatracojn kaj remboatojn, ĉar je alia flanko de la maro situis malamika lando =
Turkio kaj regule landlimgardistoj rondiris piede aŭ ĉevale kaj observis nin. Ni ankaŭ faris ekskursojn en la regiono.
 Intertempe ekzistis du diversaj germanaj ŝtatoj kaj la administracio demandis ĉiun al kiu li volus hejmveturi. Multaj
decidis por GDR, sed ekzemple nia patro ne; la kialo estis simple ke niaj parencoj vivis en Bavario kaj Virtembergo, do
por ni patro ne faris sencon elekti GDRon.
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Nia dometo en Suĥumi -Agusero

1957 – ĝuante la plaĝon
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Suĥumo -Agudsero
 Karl antaú lia lernejo en
Agudsero



Ekskurso al Kaukaso-Montaro.



Sur suĥuma militŝosejo:



En danĝera kurvo oni devis forlasi la
aútobuson por ke se ĝi falus nur mortus la
ŝoforo
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La Turo apud la plaĝo ĉe Nigra Maro

1957

2003 – trovita en
interreto
26

Suĥumo -Agudsero
 Alvenis oficialulo de GDR kaj intense varbis por reveturo al sia socialista lando. Li ofertis tre
altan salajron kaj laborpostenon, sed tamen ĉirkaŭ 20 fakuloj rifuzis la oferton.
 En septembro 1956 la unua grupo reveturis al Orient-Berlino kaj ni atendis ĝis januaro
1957, kiam la administracio anoncis por ni ŝokan informon: ĉar ni decidis reveturi al
malamikan ŝtaton ni devus 2 jaroj pli longe resti en Sovetio. Tiel ili pensis ke la fakscio de niaj
patroj ne plu estas tiel aktula por Usono kaj Britio. Sed la soveta administracio ŝajne malbone
sciis kiel facile en tiu tempo oni povis translokiĝi el Orient-Berlino al Okcident-Berlino. Post la
reveno aŭtune en GDR kelkaj fakuloj tuj translokiĝis Okcident-Berlinon kaj tie ili estis
pridemanditaj de diversaj okcidentaj sekret-organizoj. Kvankam ni pune restis en Sovetio la
malamikaj sekretorganizoj jam eksciis preskaŭ ĉion detalon de la laboro de niaj patroj en
Sovetio.
 Nun ni rezignis kaj kelkaj ŝanĝis sian decidon kaj nun volis reveturi al GDR.
 Subite komence de 1958 oni anoncis ke ni baldaŭ povus trajne hejmveturi kaj ni rajtis ĉion
 kunpreni. Tamen ni forvendis aŭ donacis meblojn al lokaj sovetanoj kaj nur enpakis vestaĵojn,
 librojn, ludilojn kaj fotojn. Venis kontrolistoj por inspekti ĉion kaj ekzemple tre akurate
trarigardis skribaĵojn, fotojn kaj filmojn. Se sur iu bildo estis videbla malpermesitaĵo
(Staciodomo, ponto, stratkruco aŭ soldato) do ili forprenis tion. Ni ekveturis el Suĥumo la 8an
de februaro 1958 kaj 4 tagoj poste ni finfine atingis Frankfurton ĉe Odro kaj de tie nia grupo
estis transportita de speciala trajno, kiu kutime konektis Prago kun Orient-Berlino, al
akceptkampejo Friedland en Okcident-Germanio (FRG). Tiun kampejon ĉiu enmigranto kaj
fuĝinto devis kaj devas trairi. Nin atendis amaso da ĵurnalistoj kaj niaj patroj estis ofte
interviuitaj.
 Post 2 tagoj ni veturis al Ulm. Tie mia patro tuj trovis laboron ĉe Telefunken en la sama
 fakkampo kiel en Sovetio. Mia patro ne tuj komencis labori sed unue dum 4 monatoj estis
 interviuita de usona sekretmilitpolicio. Ili preskaŭ jam ĉion sciis kaj nun komparis ilian scion
 gajnita de diversaj fontoj.
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La oficialulo de GDR havis filinon je mia aĝo – ŝi fariĝis mia amikino
Brigitte. Kiam tiu familio reflugis hejmen al Orient-Berlino je fino de 1956,
Brigitte forgesis naz-tukon en mia pup-lito. Post falo de Berlina muro ni
finfine denove revidis nin – la naz-tuko ankoraú ekzistas 

1956 - Brigitte kaj Emmi
en ban-kuvo

La forgesita naz-tuko
ankoraú ekzistas

1991 – Renkontiĝo post
35 jaroj: Brigitte, Emmi,
eta Alexander kaj la naztuko

2017 – Berlino – Brigitte kaj Emmi
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Suĥumo – bela Botanika Ĝardeno
1957
Kiel eta
infano mi
vivis en
Suĥumo.

1975
Mi laboris kiel
reprezentanino de
okcident-germana
vojaĝ-agentejo en
Soĉi, nur 120 km
norde de Suĥumo
kaj ekskursis al
Suĥumo.
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Ni amikiĝis kun familio de direktoro de la lernejo
Familio Rekviaŝvili

 2017 – Emmi kaj
„Biĉi”
 1957 - meze = Nugsari,
nomita „Biĉi” (fileto)
 2017 – Karl en hejmo de
„Biĉi” – tipa kartvela
gastemeco – tabo plen-plena je
manĝajoj
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Estas miraklo ke ni kapablis kunpreni tiun foton al
Okcidenta Germanio – soldatoj videblaj ĉe mar-bordo!!!
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Suĥumo -Agudsero
 Subite komence de 1958 oni anoncis ke ni baldaŭ povus trajne hejmveturi kaj ni rajtis ĉion
kunpreni. Tamen ni forvendis aŭ donacis meblojn al lokaj sovetanoj kaj nur enpakis
vestaĵojn, librojn, ludilojn kaj fotojn. Venis kontrolistoj por inspekti ĉion kaj ekzemple tre
akurate trarigardis skribaĵojn, fotojn kaj filmojn.
 Se sur iu bildo estis videbla malpermesitaĵo (Staciodomo, ponto, stratkruco aŭ soldato)
do ili forprenis tion.
 Ni ekveturis el Suĥumo la 8an de februaro 1958 kaj 4 tagoj poste ni finfine atingis
Frankfurton ĉe Odro kaj de tie nia grupo estis transportita de speciala trajno, kiu kutime
konektis Prago kun Orient-Berlino, al akceptkampejo Friedland en Okcident-Germanio
(FRG). Tiun kampejon ĉiu enmigranto kaj fuĝinto devis kaj devas trairi. Nin atendis amaso
da ĵurnalistoj kaj niaj patroj estis ofte interviuitaj.
 Post 2 tagoj ni veturis al Ulm. Tie mia patro tuj trovis laboron ĉe Telefunken en la sama
fakkampo kiel en Sovetio.
 Mia patro ne tuj komencis labori sed unue dum 4 monatoj estis interviuita de usona
sekretmilitpolicio. Ili preskaŭ jam ĉion sciis kaj nun komparis ilian scion gajnita de diversaj
fontoj

32

La longa vojaĝo de Familio Breuninger

1.
2.
3.
4.

1946 – 1950 Kujbiŝevo (nun Samara) – “Upra” ĉe rivero Volgo
1950 – 1955 Moskvo (Kuncevo/Tuŝino)
1955 – 1958 Suĥumi – Agudseri ĉe Nigra Maro
8-a ĝis 12-a de Februaro 1958 = Hejmvojaĝante per trajno
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Reen al
(Federacia Respubliko) Germanio
 Kupeo por 4 personoj, do
unu kupeo por Familio
Breuninger
 Kupeoj havas romiaj
numeroj
 Nia kupeo estis No. IV
 Emmi devis dormi en
suba lita – patro temis ke
ŝi falus
12.02.1958 – Alveno al
Frankfurt ĉe Odro
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Alveno al FRG – 12-a Februaro 1958
akceptkampejo Friedland

Ĉiam La Pac-Sonorilo
bonvenigis ĉiujn alvenantojn
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Mi dankas pro via intereso kaj atento!
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