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Wstęp
W dziejach wielowiekowych trwających od średniowiecza relacji polskożydowskich szczególne znaczenie dla kształtowania dwustronnych stosunków
i obecnego postrzegania się obu narodów ma okres II wojny światowej. Holokaust dokonany przez okupanta niemieckiego na społeczności żydowskiej, od
wieków zakorzenionej w polskiej przeszłości i kulturze, ma swoje konsekwencje dla kształtowania obrazu Polski i jej mieszkańców do dnia dzisiejszego.
Jednym z kluczowych zagadnień w debacie naukowej jest postawa polskiego
społeczeństwa wobec tragedii Holokaustu i kwestia pomocy niesionej ofiarom. Badanie tej złożonej problematyki nie jest możliwe bez kompleksowej
i wnikliwej analizy źródeł archiwalnych rozproszonych w Polsce i poza jej
granicami.
Niniejsza publikacja stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Przemyślu w dniach 17–18 października 2018
r. Jej celem była prezentacja bogatych zasobów źródłowych do zagadnienia pomocy ludności żydowskiej, rozproszonych w wielu instytucjach pamięci w kraju i zagranicą. Intencją organizatorów było również przypomnienie ogromnego wkładu archiwów państwowych i ich pracowników
w prace prowadzone w ramach wieloletniego projektu naukowo-badawczego pod nazwą: Index Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w latach
II wojny światowej. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zbadanie skali
niemieckich represji wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości
pomagających Żydom w czasie okupacji oraz upamiętnienie tych osób. W wyniku kwerend przeprowadzonych w ponad 100 ośrodkach w Polsce i zagranicą zgromadzono dane o ponad 6 tys. obywateli polskich, poddanych różnego
typu represjom za wsparcie udzielone ich żydowskim sąsiadom.
Wybór Przemyśla na miejsce obrad nie był przypadkowy. Miasto od zarania
swoich dziejów było ważnym, ponadregionalnym centrum politycznym, administracyjnym, handlowym oraz ośrodkiem życia religijnego dla różnych wspólnot. Stało się też miejscem osiedlenia znacznej liczebnie wspólnoty żydowskiej, która związała z nim swoje losy. Obecny zasób Archiwum Państwowego
w Przemyślu, ukształtowany w nierozerwalnym związku z przeszłością miasta,
7
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stanowi odzwierciedlenie wielokulturowości i zróżnicowania wyznaniowego
oraz religijnego całego regionu na przestrzeni kilku stuleci. Zbiory przemyskie
dokumentują też obecność ludności żydowskiej w mieście i regionie oraz jej
relacje z polskimi i ukraińskimi sąsiadami na przestrzeni kilku stuleci.
W konferencji wzięli udział historycy i archiwiści z Polski i Ukrainy. Zgromadziła ona łącznie ponad 100 uczestników. Spotkanie to było okazją do
ponownej refleksji nad tragicznymi wydarzeniami okresu wojny, jak też do
inspirującej do dalszych prac badawczych debaty. Referenci reprezentowali ośrodki naukowe oraz instytucje archiwalne w Polsce (Gdańsk, Katowice,
Przemyśl, Rzeszów, Szczecin, Warszawa) i na Ukrainie (Iwanofrankowsk, Kijów, Lwów, Tarnopol). Organizatorem wydarzenia było Archiwum Państwowe
w Przemyślu we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych
i Państwową Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.
Wprowadzeniem do dyskusji nad stanem relacji polsko-żydowskich w latach II wojny światowej były wystąpienia poświęcone dziejom społeczności
żydowskiej na ziemiach polskich w epokach poprzedzających tragedię Holokaustu. Główna część obrad koncentrowała się na przeglądzie stanu badań
oraz charakterystyce archiwaliów do sytuacji ludności żydowskiej w latach
1939–1945, w tym do zagadnienia pomocy ofiarom Holokaustu. Autorzy referatów omawiali potencjał naukowy źródeł przechowywanych w sieci archiwów państwowych w Polsce, zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz archiwach kościelnych.
Analizowano też podstawowe materiały archiwalne z zagranicy zgromadzone
w archiwach niemieckich, litewskich, ukraińskich, Archiwum Instytutu Yad
Vashem w Jerozolimie, Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie oraz
Archiwum Żydowskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku (YIVO).
Konferencji towarzyszyła wystawa archiwalna pt. Żydzi w Przemyślu i regionie przemyskim w latach II wojny światowej w świetle źródeł z Archiwum
Państwowego w Przemyślu i archiwów ukraińskich. Uczestnicy obrad złożyli
też wizytę w nowo otwartym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Zamieszczone w książce teksty stanowią rozszerzone wersje referatów wygłoszonych w trakcie konferencji1. Zostały one opublikowane w języku polNie wszyscy referenci złożyli do druku teksty wystąpień. W trakcie konferencji wygłoszone zostały ponadto następujące referaty: dr hab. Wacław Wierzbieniec, Społeczność żydowska na
ziemiach polskich w okresie porozbiorowym, dr hab. Grzegorz Berendt, Stan badań nad tematem
pomocy Żydom w czasie II wojny światowej, dr Aleksandra Namysło, Materiały do zagadnienia
pomocy Żydom w Instytucie Pamięci Narodowej, Irina Maga, Dokumentacja Centralnego Państwo1
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skim lub ukraińskim, w zależności od języka, jakim posługiwali się ich autorzy. Organizatorzy konferencji składają serdeczne podziękowania wszystkim
instytucjom i osobom, które wsparły realizację tego przedsięwzięcia.
Oddając w ręce Czytelników teksty poświęcone źródłom archiwalnym
i inicjatywom badawczym dotyczącym relacji polsko-żydowskich w okresie
II wojny światowej, w tym kwestii pomocy dla ofiar Holokaustu, mam nadzieję, że będą one inspiracją do podjęcia dalszych pogłębionych studiów nad tą
ważną tematyką.
Anna Krochmal

wego Archiwum Poloników w Kijowie jako źródło do nauczania historii Holokaustu, ks. dr Jarosław
Wąsowicz, Materiały w archiwach kościelnych, Ihor Smolski, Materiały źródłowe do zagadnienia
pomocy Żydom w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie.
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JACEK KROCHMAL
(Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)

Społeczność żydowska w staropolskim
Przemyślu do 1772 roku
Przemyśl jest wzmiankowany w najstarszych źródłach historycznych dotyczących ziem polskich. Pod rokiem 981 wymienia go Powieść minionych lat
kronikarza Nestora, podająca informację o wyprawie księcia ruskiego Włodzimierza „na Lachów”1, z początku następnego stulecia pochodzi zaś wzmianka
o funkcjonowaniu w Przemyślu faktorii kupców żydowskich2. Gród nad Sanem już w XI wieku był ważnych punktem na szlaku handlowym łączącym
Pragę, Wrocław i Kraków z Kijowem. W historiografii przyjmuje się, że zapewne już wówczas w Przemyślu funkcjonowała gmina żydowska. Jej liczące
tysiąc lat dzieje należą więc do najstarszych na ziemiach polskich.
Mówiąc o historii Żydów w Przemyślu trzeba umieścić ich losy w kontekście dziejów tego miasta. Jego pograniczne położenie sprawiało, że od średniowiecza Przemyśl był przedmiotem rywalizacji sąsiednich państw starających
się włączyć go w sferę swych wpływów. W dużym uproszczeniu rywalizację tę można sprowadzić do kilku etapów. Począwszy od pierwszej wzmianki źródłowej dotyczącej 981 r., aż do roku 1340, Przemyśl był we władaniu
książąt ruskich3, a sporadycznie również władców polskich bądź węgierskich.
W połowie XIV wieku miał miejsce okres przejściowy (1340–1387), w któ„Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich, Przemyśl, Czerwień i inne”. Kroniki staroruskie, wyd. F. Sielicki, Warszawa 1987, s. 57.
2
Wzmianka znajduje się w kronice Sefer ha-Dinim, rabina Jehudy ben Meira ha-Kohena zwanego Judą z Moguncji. Zob. Źródła hebrajskie do dziejów Słowian i niektórych innych ludów środkowej i wschodniej Europy. Wyjątki z pism religijnych i prawniczych XI–XII w., wyd. F. Kupfer, T.
Lewicki, Wrocław–Warszawa 1956, s. 36–37; T. Lewicki, Źródła hebrajskie i arabskie do dziejów
Przemyśla, „Rocznik Przemyski”, t. 11, 1967, s. 53–56.
3
W okresie „ruskim” swą świetność Przemyśl przeżywał w latach 1086–1134 i ponownie od
1264 do 1270 r., gdy był siedzibą książąt dzielnicowych rozdrobnionej Rusi. Przed 1218 r. Przemyśl
został siedzibą diecezji prawosławnej. Gmina osadników katolickich z łacińskiego Zachodu powstała na początku XIV stulecia, a z 1340 r. pochodzi wzmianka o pierwszym katolickim biskupie
przemyskim.
1
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rym Przemyśl przeszedł z rąk ruskich (Dymitra Dedki) w polskie (Kazimierza
Wielkiego)4, a następnie węgierskie (Ludwika Andegaweńskiego i jego namiestnika Władysława Opolczyka)5. Dłuższa stabilizacja polityczna nastąpiła po włączeniu Przemyśla do Królestwa Polskiego w 1387 r.6 Polski okres
dziejów Przemyśla przerwał I rozbiór Rzeczypospolitej w 1772 r. Wówczas,
wraz z Galicją (Regnum Galiciae et Lodomeriae), miasto zostało włączone do
monarchii habsburskiej. Po zakończeniu I wojny światowej i krótkim okresie
walk polsko-ukraińskich, Przemyśl znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej. We wrześniu 1939 r. niemiecko-sowiecka linia demarkacyjna podzieliła
miasto wzdłuż Sanu na dwie strefy okupacyjne, a od połowy 1941 r. Przemyśl
w całości został objęty okupacją niemiecką (Generalne Gubernatorstwo). Na
mapę Polski powrócił w 1945 r.

1. Czasy ruskie
2. okres przejściowy
3. Królestwo Polskie
4. Galicja
5. II Rzeczpospolita
6. Okupacja
7. Okres po 1945 r

1000-letnia obecność Żydów w Przemyślu – schemat chronologiczny

Ten krótki przegląd pozwala na uzmysłowienie, jak krótkim przedziałem
chronologicznym w tysiącletnich dziejach Przemyśla były tragiczne wydarzenia okupacji mające miejsce podczas II wojny światowej. Zrozumienie tego
jest niezbędne dla przypomnienia, że historia trwała na długo przed II wojną
światową. Dlatego mówiąc o długich dziejach społeczności żydowskiej Prze4
Z tym okresem związane jest powstanie lub ugruntowanie działalności miasta lokowanego na
prawie magdeburskim. Pierwsza wzmianka o wójcie przemyskim pochodzi z 1353 r.
5
Najważniejszym wydarzeniem tego okresu było utworzenie katolickiej metropolii halickiej
z biskupstwem w Przemyślu.
6
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że Przemyśl i ziemie Rusi Halickiej (Rusi Czerwonej)
znalazły się w składzie odrodzonego Królestwa Polskiego półtora stulecia wcześniej niż na przykład
Mazowsze i późniejsza stolica Polski – Warszawa.
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myśla trzeba pamiętać o wielkich dokonaniach minionych pokoleń, aby nie
ograniczać ich historii do tragicznych wydarzeń związanych z Zagładą. Celem
niniejszego eseju jest przypomnienie bogatej historii społeczności żydowskiej
Przemyśla w okresie staropolskim. Nawet pobieżne ukazanie przeszłości Żydów przemyskich pozwala na pełniejsze zrozumienie straty, jaka dokonała się
w wyniku Holokaustu.

1000-letnia obecność Żydów w Przemyślu – oś czasu

Dzieje Żydów przemyskich od dawna przyciągały uwagę historyków.
Autorem podstawowego opracowania historii tej społeczności był Mojżesz
Schorr7, który opisał przeszłość Żydów w staropolskim Przemyślu ilustrując ją
edycją najważniejszych źródeł archiwalnych8. Po upływie niemal wieku kontynuacją pionierskich badań Schorra była książka omawiająca stosunki chrześcijańsko-żydowskie w staropolskim Przemyślu9, ukazująca całe spektrum
wzajemnych relacji zachodzących między społecznościami zamieszkującymi
to wieloetniczne i wielowyznaniowe miasto. Ukazały się też wyniki badań
Mojżesz Schorr (1874–1941), przemyślanin, rektor Instytutu Studiów Judaistycznych w Warszawie, profesor uniwersytetów w Warszawie i Lwowie, członek korespondent Polskiej Akademii
Umiejętności, prezes nauczycieli religii mojżeszowej, rabin i kaznodzieja warszawskiej synagogi na
Tłomackiem, senator Rzeczypospolitej. Po napaści ZSRR na Polskę został aresztowany i wywieziony przez NKWD do Moskwy, gdzie był więziony na Łubiance. Zmarł 8 lipca 1941 r. w sowieckim
łagrze Posty w Uzbekistanie.
8
M. Schorr, Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku. Opracowanie i wydawnictwo materiału
archiwalnego, Lwów 1903 [seria: Monografie z historii Żydów w Polsce nagrodzone przez Wydział
filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego]. W 1991 r. w Jerozolimie ukazało się drugie wydanie tej
książki (reprint) uzupełnione o obszerny wstęp pióra Jakuba Goldberga.
9
J. Krochmal, Krzyż i menora. Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559–1772, Przemyśl 1996.
7
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dotyczących dziejów Żydów przemyskich w okresie autonomii galicyjskiej
oraz w II Rzeczypospolitej10. Tragicznym losom Żydów przemyskich w czasie
II wojny światowej została poświęcona książka zawierająca relacje utrwalone
w pamięci dzieci – świadków historii – których wspomnienia zebrano i ogłoszono drukiem pół wieku po wojnie. Są to zarówno wspomnienia osób ocalonych z Zagłady, jak też wspomnienia polskich i ukraińskich mieszkańców okupowanego miasta, w tym niosących pomoc, a nawet nagrodzonych medalem
Sprawiedliwy wśród narodów świata. Materiał wspomnieniowy uzupełniają
komentarze historyczne i psychologiczny, próbujące wyjaśnić tło okupacyjnej
rzeczywistości oraz ówczesnych zachowań i późniejszej traumy11.
Była już mowa o faktorii żydowskiej w Przemyślu wzmiankowanej na
początku XI stulecia. Nie wiadomo, czy już wówczas w grodzie nad Sanem
powstała gmina żydowska, czy też nastąpiło to dopiero później. Z pewnością funkcjonowała już na przełomie XIV i XV w. Świadczą o tym zapiski
o żydowskich mieszkańcach Przemyśla znajdujące się na kartach najstarszej,
spośród zachowanych do dziś, przemyskiej księgi ławniczej z lat 1402–1445.
Wzmianka z 1419 r. mówiąca o ulicy Żydowskiej (Platea Iudaeorum) świadczy o znaczącej liczbie Żydów osiedlonych w ówczesnym Przemyślu.
Funkcjonowanie osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich w średniowieczu regulowały przywileje generalne wydawane przez władców polskich.
Pierwszym był przywilej księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego wydany
w 1264 r. Wzorowali się na nim późniejsi władcy Polski rozciągający przywileje żydowskie na kolejne prowincje, a wreszcie na całe królestwo. W 1367 r.
uczynił tak Kazimierz Wielki obdarzając przywilejem Żydów z Małopolski
i Rusi Czerwonej, a w 1453 r. Kazimierz Jagiellończyk wydając przywilej
generalny dla wszystkich Żydów zamieszkujących Królestwo Polskie. Żydzi
zostali objęci ochroną władców, traktujących ich jako niewolników skarbu
monarszego (servi camerae). Byli więc oni traktowani jako własność władcy,
zapewniający mu dochody finansowe. Konsekwencją tego było objęcie Żydów ochroną prawną, bowiem jakakolwiek napaść na nich była uznawana za
chęć uszczuplenia dochodów monarchy.
10
W. Wierzbieniec, Przemyska izraelicka gmina wyznaniowa w okresie autonomii Galicji,
„Przemyskie Zapiski Historyczne”, t. 6–7, 1988–1989, s. 173–194; tenże, Społeczność żydowska
Przemyśla w latach 1918–1933, Rzeszów 1996.
11
Książka ukazała się w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Zob. Pamiętam
każdy dzień… Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej, red. J.J. Hartman, J. Krochmal,
Przemyśl 2001; I Remember every day… The Fates of the Jews of Przemyśl during World War II, ed.
J.J. Hartman, J. Krochmal, Przemyśl 2002.
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Pomimo rozwoju osadnictwa żydowskiego w Przemyślu, aż do połowy
XVI w. nie mieli oni żadnego szczegółowego uregulowania legalizującego ich
obecność w tym mieście. Korzystali więc jedynie z ogólnych praw określonych w przywilejach generalnych. Sytuacja ta zmieniła się 29 marca 1559 r.,
gdy król Zygmunt August wydał przywilej gwarantujący Żydom swobodę
osiedlania się i prowadzenia działalności gospodarczej w Przemyślu. Dokument ten można nazwać „konstytucją” Żydów przemyskich.

Przywilej króla Zygmunta Augusta dla Żydów przemyskich z 29 marca 1559 r.
(Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 40D)

Wspomniany przywilej nie oznaczał początku osadnictwa żydowskiego
w Przemyślu, to bowiem istniało już wcześniej. Znaczenie dokumentu polegało
na zalegalizowaniu pobytu i działalności gospodarczej Żydów przemyskich. Już
wkrótce stały się zauważalne korzyści wynikające z uzyskania tej wolności. Po
1559 r. nastąpił wyraźny wzrost liczebny społeczności żydowskiej, przyspieszył rozwój życia gospodarczego, ujawniły się też (bo zapewne część z nich
istniała już wcześniej) liczne „instytucje” gminy żydowskiej, takie jak: bożnica
– najpierw drewniana (połowa XVI w.), a później murowana (1594 r.), a ponadto łaźnia i mykwa, akademia talmudyczna, szkoła dla chłopców, szpital, kirkut
i bractwo pogrzebowe.
Istniejąca od średniowiecza dzielnica żydowska nie była ograniczona żadnymi barierami (na przykład murem czy parkanem), miała zaś granice czysto umowne. Te zaś, w miarę upływu czasu i powiększania się liczebności
gminy żydowskiej, ulegały poszerzeniu. Początkowe skupienie osadnictwa
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żydowskiego w rejonie synagogi było podyktowane nie tylko nakazami władz
chrześcijańskich, ale także względami religijnymi judaizmu. Jest tu mowa
o przepisach określających dopuszczalną liczbę kroków możliwą do przebycia w szabas (szabat) pomiędzy domem a synagogą. Z nakazami kościelnymi,
mającymi na celu odseparowanie chrześcijan od Żydów w celu unikania kontaktów („zgubnych wpływów”) zbieżne były nakazy władz kahalnych, które
również dążyły do zminimalizowania kontaktów Żydów z otaczającą ich społecznością chrześcijańską, co miało zabezpieczać ich przed groźbą asymilacji,
godzącej w utrzymanie tożsamości narodu żyjącego w diasporze.
Przemyska gmina żydowska należała do ważniejszych w Rzeczypospolitej.
Kahałowi przemyskiemu podlegali Żydzi z całego ziemstwa przemyskiego, będącego ważnym elementem struktury terytorialnej żydowskiego systemu samorządowego w Koronie12. Funkcjonowanie gminy w aspekcie religijno-administracyjnym zapewniali „urzędnicy” kahalni13, którymi byli: rabin, rektor jesziwy,
kaznodzieja14, kantor, wiernik, syndyk, szkolnik i pisarz kahalny. Do najwybitniejszych rabinów przemyskich należeli Mojżesz (1550–1606)15, Symeon Wolf
Auerbach (zm. 1631)16, Jozue (zm. 1664)17 oraz Jehuda Lejb Fiszel (zm. 1671)18.
Bogactwo społeczności było pochodną jej siły gospodarczej. Żydzi przemyscy w okresie staropolskim trudnili się rzemiosłem, handlem detalicznym i dalekosiężnym, usługami kredytowymi, arendami, transportem, rolnictwem, muzyką. Najważniejsze miejsce wśród tych profesji zajmowało rzemiosło. O jego
różnorodności świadczy fakt, że wkrótce po zalegalizowaniu osadnictwa i działalności gospodarczej Żydów w Przemyślu, w źródłach archiwalnych z drugiej
połowy XVI w. odnotowano wzmianki o aż 20 profesjach wykonywanych przez
rzemieślników żydowskich. Jeszcze bardziej wzrost ten jest widoczny w przeciągu XVII stulecia, podczas którego odnotowano działalność rzemieślników
żydowskich specjalizujących się w kolejnych 24 profesjach. Łącznie były to
Zob. A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony 1623–1764, Warszawa 1994, s. 76–81; J. Krochmal, Bożnice i cmentarze żydowskie na terenie rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w połowie
XVIII wieku, „Studia Przemyskie”, t. 2, 2004, s. 27–36.
13
J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 87–93.
14
Najwybitniejszym był Becelal Kobryn zwany Krasomówcą. Jego zbiory kazań drukowano
w Amsterdamie, Lublinie i Dyhernfurcie (Brzegu Dolnym).
15
Mojżesz, syn Abrahama z Przemyśla, był autorem komentarzy do Pięcioksięgu drukowanych
w Krakowie i Pradze. Funkcję rabina pełnił w Przemyślu, Ostrogu i Opatowie.
16
Był rabinem w Lublinie i Przemyślu, nadrabinem Poznania i Wiednia, wielkim rabinem Polski, rektorem jesziwy w Pradze.
17
Jozue, syn Józefa z Wilna, był rabinem w Przemyślu, Tykocinie, Grodnie i Lwowie oraz rektorem jesziwy w Krakowie.
18
Był rabinem w Przemyślu, Wiedniu i Krakowie.
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zatem 44 specjalności rzemieślnicze. Apogeum rozwoju rzemiosło żydowskie
osiągnęło w XVIII stuleciu, w którym rzemieślnicy żydowscy działali w 45 specjalnościach i skupiali się w czterech żydowskich cechach rzemieślniczych, tworzonych na wzór analogicznych chrześcijańskich korporacji zawodowych19.
Wkład Żydów w rozwój gospodarczy miasta wynikał z dynamicznego
rozwoju demograficznego tej społeczności. Według danych szacunkowych
w 1569 r., a więc 10 lat po uzyskaniu przywileju od króla Zygmunta Augusta, liczba żydowskich mieszkańców Przemyśla wynosiła około 270 osób, co
stanowiło 8% ludności. Pół wieku później ten procentowy udział uległ podwojeniu. Przemyśl zamieszkiwało wówczas około 960 Żydów, którzy stanowili 16% ogółu zaludnienia20. Jeszcze wówczas ich osadnictwo skupiało się
w dzielnicy żydowskiej, to jest w obrębie 11 ulic sąsiadujących z synagogą
i będących przecznicami ulicy Żydowskiej. Ponadto nieliczni Żydzi mieszkali na przedmieściach Przemyśla. Znaczącej zmianie proporcje ludnościowe uległy w drugiej połowie XVIII w. Około 1785 r. osadnictwo żydowskie
obejmowało już cały Przemyśl i jego przedmieścia. Wszystkich mieszkańców
było tam wówczas 6540, a wśród nich było 1750 Żydów, co stanowiło 27%
zaludnienia21. W takim ujęciu statystycznym liczba ta wydaje się niewielka,
bowiem Żydzi stanowili wówczas zaledwie czwartą część populacji. Inaczej
statystyka ta wygląda jednak po uwzględnieniu specyfiki etniczno-wyznaniowej Przemyśla oraz rozmieszczenia ludności polskiej, rusińskiej i żydowskiej
w śródmieściu (w granicach murów miejskich) oraz na przedmieściach.

Struktura etniczno-wyznaniowa ludności śródmieścia i przedmieść Przemyśla
około 1785 r.
J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 93–97.
M. Horn, Czy w 1629 r. Przemyśl liczył cztery czy sześć tysięcy mieszkańców?, „Rocznik
Przemyski”, t. 12, 1968, s. 122, 125.
21
Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku. Stan.
Rozmieszczenie. Struktura wyznaniowa i etniczna, t. 2: Dokumentacja statystyczna i kartograficzna,
Przemyśl–Rzeszów 1993, s. 296–297.
19
20
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Biorąc pod uwagę ludność miasta i jego przedmieść, w drugiej połowie
XVIII w. połowę liczby mieszkańców stanowili Polacy, a dokładniej rzecz
ujmując – katolicy obrządku łacińskiego, bowiem po I rozbiorze do miasta napłynęła spora liczba urzędników administracji okupacyjnej z krajów monarchii
habsburskiej. Na drugą połowę mieszkańców Przemyśla, niemal równomiernie, składali się Rusini (unici, czyli grekokatolicy) oraz Żydzi. W takim ujęciu
trzy czwarte ludności stanowili chrześcijanie, a tylko jedną czwartą Żydzi22.
Ten obraz statystyczny nie wydaje się być jednak obiektywny. Te same dane
można bowiem przedstawić w innym ujęciu, odrębnie ukazując strukturę zaludnienia śródmieścia i osobno ludność przemieść Przemyśla. W takim zestawieniu proporcje etniczno-wyznaniowe wyglądają zupełnie inaczej. Wydaje się, że
właśnie taki stan rzeczy był bliższy odczuwanemu przez ówczesnych mieszkańców Przemyśla poczuciu obecności Żydów w mieście. A zatem właśnie takie –
nieuchwytne w źródłach – odczucie wywierało przemożny wpływ na codzienne
relacje zachodzące pomiędzy członkami sąsiednich społeczności.

Struktura etniczno-wyznaniowa ludności śródmieścia Przemyśla około 1785 r.

W drugiej połowie XVIII w. ludność żydowska śródmieścia Przemyśla nieznacznie przeważała liczebnie (50,5%) nad pozostałą ludnością chrześcijańską miasta, ale pamiętać trzeba, że ta ostatnia nie była monolitem, zachodziły
w niej bowiem wyraźne podziały wewnętrzne o charakterze etniczno-obrządkowym, dzielące ich na Polaków (i innych katolików obrządku łacińskiego)
oraz Rusinów – unitów (grekokatolików). W takim ujęciu liczbowym Żydzi
stanowili wyraźną większość nad każdą z pozostałych chrześcijańskich grup
etniczno-obrządkowych zamieszkujących śródmieście Przemyśla. W pewnym
sensie można więc mówić, że to właśnie one były grupami mniejszościowymi.
Zupełnie inaczej obraz ten przedstawiał się dla ludności przedmieść, na których mieszkało stosunkowo niewielu Żydów (4,7%), zdecydowanie zaś dominowała tam liczebnie ludność chrześcijańska.
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Z. Budzyński, Ludność pogranicza, t. 2, s. 296–297; J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 62.
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Struktura etniczno-wyznaniowa ludności przedmieść Przemyśla około 1785 r.

Obecność stale zwiększającej się liczebnie gminy żydowskiej powodowała konieczność uregulowania relacji z sąsiednią społecznością chrześcijańską.
W przypadku Przemyśla ponownie trzeba przypomnieć, że ta ostatnia była
wewnętrznie podzielona na katolików i – najpierw – prawosławnych, a później unitów (grekokatolików). Relacje między wymienionymi trzema społecznościami były osadzone w szerokim kontekście przywilejów bądź ograniczeń
prawnych społeczeństwa stanowego. Żydzi byli w nim traktowani jako drugi
(obok chrześcijańskiego) „stan mieszczański”, ale jednocześnie na wszelkie
kontakty wywierały wpływ konsekwencje niewidocznej bariery religijnej oddzielającej chrześcijan od wyznawców judaizmu. Były one podtrzymywane
przez różnorodne ograniczenia natury religijno-administracyjnej spowodowane obawami władz kościelnych, ale w takim samym stopniu władz kahalnych,
przed zbytnim „oddolnym” zbliżeniem przedstawicieli obu społeczności, co
mogło prowadzić do wzajemnego przejmowania obyczajów, ulegania „złym
wpływom”, a wreszcie asymilacji. Ta ostatnia była negatywnie oceniana przez
społeczność żyjącą w diasporze, której przetrwanie było uzależnione od rygorystycznego zachowania własnej odrębności.
Jak wspomniano, w staropolskim Przemyślu nie było getta oddzielonego od
chrześcijańskiej części miasta jakimikolwiek barierami. Dzielnica żydowska powstała samorzutnie pod wpływem skupiania się osadnictwa żydowskiego wokół
synagogi. W miarę zwiększania liczby ludności żydowskiej rejon przez nią zamieszkiwany ulegał ciągłemu powiększaniu, a w XVIII w. Żydzi mieszkali już
we wszystkich rejonach miasta. Co zrozumiałe, tak bliskie sąsiedztwo sprzyjało
nawiązywaniu różnorodnych kontaktów z chrześcijańskimi sąsiadami. Na ogół
relacje te były neutralne bądź pozytywne – o tych jednak zachowało się niezwykle mało przekazów źródłowych. Mimo to można odnaleźć stosunkowo wiele
przykładów dobrej współpracy na polu dobrosąsiedzkim czy zawodowym.
Znaczącą część zapisów źródłowych stanowią akta sądowe. W większości
zawierają one dokumentację spraw spornych, a więc konfliktów. Nieuważni
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historycy niekiedy ulegają wpływowi mnogości tych zapisów archiwalnych,
traktując je jako pełne odzwierciedlenie minionej rzeczywistości. Tymczasem
interpretacja materiału źródłowego o proweniencji sądowej wymaga odpowiedniego przygotowania i metodologii. Pamiętać trzeba, że skargi wnoszone
do sądu często wyolbrzymiały doznaną krzywdę. Nie zawsze też w źródłach
zachowane zostały „reprotestacje”, czyli stanowisko drugiej strony sporu,
umożliwiające poznanie jej punktu widzenia, a zatem dające możliwość właściwej interpretacji opisywanych w źródłach rzeczywistych bądź tylko rzekomych krzywd. Co oczywiste, akta sądowe przechowują najwięcej spraw
konfliktowych, dużo mniej miejsca zajmują zaś wpisy dotyczące umów bądź
spraw neutralnych. Natomiast prawie zupełnie nie ma w nich zapisów informujących o dobrych relacjach dobrosąsiedzkich. Pojedyncze wzmianki o nich
można wyłuskać jedynie czytając „między wierszami” opisu innych spraw.
Z tych powodów najwięcej informacji źródłowych opisuje konflikty, zarówno
indywidualne, jak też zbiorowe, dotyczące całej społeczności bądź większych
jej grup. Interesujące jest zbadanie podłoża ich powstawania. Wśród najczęściej spotykanych przyczyn konfliktów, w których stroną byli Żydzi, wyróżnić
można następujące
• konkurencję z kupcami i rzemieślnikami chrześcijańskimi. Jej powodem
było pozostawanie Żydów poza strukturami cechowymi, a co za tym idzie
traktowanie ich na równi z partaczami, czyli rzemieślnikami pozacechowymi;
• kontekst religijny wynikający ze stanowiska Kościoła i Cerkwi wobec Żydów (nakazy synodalne, kazania w okresie wielkanocnym przypominające
o winie za śmierć Chrystusa);
• segregację – ta była obustronna; dążyły do niej zarówno Kościół i Cerkiew,
jak też starszyzna żydowska. Wzajemna separacja członków obu społeczności zabezpieczała przed „złymi wpływami”. W przypadku Żydów separacja dodatkowo miała na celu przeciwdziałaniu groźbie asymilacji i konwersji, negatywnie ocenianej w warunkach diaspory;
• konsekwencje relacji „swój” – „obcy” wynikające z obserwowanej odmienności etnicznej, religijnej, językowej, obyczajowej;
• stereotypy.
Skrajnymi przejawami konfliktów były zamieszki, zwane tumultami, oraz
oskarżenia o popełnienie mordu rytualnego bądź profanację Hostii. W staropolskim Przemyślu w latach 1560–1759 miało miejsce dziewięć tumultów
antyżydowskich, pięć oskarżeń o mordy rytualne oraz jedno o profanację
20
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Najświętszego Sakramentu. Próbując zsyntetyzować te akty przemocy warto zwrócić uwagę na kilka zagadnień. Pierwsze wystąpienie antyżydowskie
miało miejsce dopiero w 1560 r., a więc kilkaset lat po osiedleniu się Żydów
w Przemyślu, ale zaledwie rok po zalegalizowaniu ich pobytu i działalności
gospodarczej przez króla Zygmunta Augusta. Tumulty powstające w Przemyślu miały charakter rabunkowy, w żadnym z nich nie było ofiar śmiertelnych. Ich cechą charakterystyczną było powstawanie często w okresie wielkanocnym, co wiązać należy z tematyką kazań wygłaszanych w tym okresie
liturgicznym. Największy i najbardziej dotkliwy był tumult z 1746 r., podczas
którego uczniowie przemyskiego kolegium jezuickiego zniszczyli synagogę,
dom rabina i ograbili wiele domów w dzielnicy żydowskiej. Zupełnie inną
specyfikę miały oskarżenia o popełnienie mordu rytualnego. W przeciwieństwie do tumultów, mających cechy zamieszek, oskarżenia te były rozpatrywane w drodze postępowania sądowego. Oskarżenia takie najczęściej były
wysuwane przez Rusinów. Przykładem może być proces odbyty w 1646 r.
Z zachowanej dokumentacji można wnioskować, że rzeczywistym powodem oskarżenia o mord rytualny był gwałt i zabójstwo dokonane na Orynce,
dziewczynie służącej u żydowskiego arendarza. Doniesienie przeciwko niemu
złożył zdesperowany ojciec Orynki, jednak – zgodnie z ówczesnym prawem
– niesłusznie oskarżając Żyda o dokonanie mordu rytualnego, sam został skazany na śmierć. Znanym szerzej wydarzeniem z dziejów przemyskiej gminy
żydowskiej jest bohaterska postawa Moszka Szmuklerza. W 1630 r. zarzucono
mu sprofanowanie Eucharystii. Pomimo tortur nie przyznał się do winy, chroniąc tym samym Żydów przemyskich przed groźbą poniesienia odpowiedzialności zbiorowej. Mimo to Moszko został skazany na śmierć. Dopiero później
okazało się, że oskarżenie rzucone na niego było bezpodstawne. Hostię wyniosła z katedry przemyskiej chrześcijańska kobieta, która uczyniła tak pod
wpływem znachorki, która potrzebowała Hostii do odprawienia guseł mających uleczyć kobietę z bezpłodności23.
W tym kontekście nie można pominąć pytania o to, kto był prześladowaną mniejszością? Przytoczone przykłady wydają się wskazywać, że byli nią
Żydzi – pojedynczy bądź jako zbiorowość. Tymczasem dokładny przegląd
materiału źródłowego pozwala na weryfikację tego odczucia. Jak wszędzie,
również w Przemyślu, prześladowana była mniejszość rozumiana jako strona
słabsza w danym momencie lub sytuacji. Oznacza to, że w określonych sytuacjach stroną prześladującą mogli być Żydzi, a prześladowaną chrześcijanie,
23

J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 162–176.
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a więc zachodziła relacja odwrotna od zwykle opisywanej w literaturze przedmiotu. Przykładem tego zjawiska był tumult wszczęty w 1634 r. przez Żydów
przeciwko mieszkającym w Przemyślu Rusinom, którzy chcąc uczcić dzień
św. Jerzego wyruszyli z procesją religijną przez ulice miasta. Zostali napadnięci i przepędzeni, gdy ich procesja przechodziła przez dzielnicę żydowską24.
Skrajnym przykładem agresji było zabójstwo ks. Mikołaja Łukiewicza, kryłoszanina prawosławnej katedry przemyskiej, dokonane 15 listopada 1656 r.
przez Łazura i Moszka, Żydów przemyskich25.
Pomimo podania licznych przykładów konfliktów zachodzących między
chrześcijańskimi i żydowskimi mieszkańcami Przemyśla, wydaje się, że można postawić tezę, iż w rzeczywistości, wbrew licznym zapisom zachowanym
w źródłach, przeważały relacje neutralne lub pozytywne. Jak wspomniano,
specyfika źródeł – zwłaszcza ksiąg sądowych – sprawia, że dominują w nich
zapisy o konfliktach. Tymczasem czytając „między wierszami” innych przekazów archiwalnych można stwierdzić, że motywem powstawania konfliktów
było zaniepokojenie zbyt silnymi i dobrymi kontaktami przedstawicieli obu
społeczności. Jest tu mowa na przykład o wielokrotnie ponawianych zakazach
władz kościelnych utrzymywania przez chrześcijan kontaktów z Żydami, co
wskazuje na utrwalony charakter takich relacji. Istotne jest też stawianie pytań
badawczych i poszukiwanie źródeł umożliwiających obiektywną odpowiedź
na postawiony problem. Czytając źródła trzeba rozróżniać retorykę dokumentów oficjalnych, wydawanych przez instytucje bądź przedstawicieli władz, odnoszących się do kontaktów oficjalnych, nakazujących rygorystyczne utrzymywanie barier i wprowadzających różnorodne zakazy, od źródeł ukazujących kontakty prywatne. Te drugie przedstawiały bowiem rzeczywisty obraz
wzajemnych stosunków, często daleko odbiegających od oficjalnych zakazów
kontaktów dyktowanych – z jednej strony – przez Kościół i Cerkiew oraz władze miejskie i cechowe, z drugiej zaś – przez starszyznę żydowską. Oficjalne
zakazy wydawane przez władze kościelne i miejskie były wielokrotnie ponawiane, co świadczy o tym, że nie były one przestrzegane26.
Spośród licznych przykładów pozytywnych relacji chrześcijańsko-żydowskich zachodzących w życiu codziennym staropolskiego Przemyśla można
podać następujące. Chrześcijańscy sąsiedzi często byli zapraszani na uroczyM. Horn, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego, Warszawa 1975, s. 110.
25
J. Krochmal, Unia kościelna w eparchii przemysko-samborskiej za czasów biskupa Prokopa
Chmielowskiego (1652–1664), „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 22, 2015, s. 189.
26
J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 109–159.
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stości rodzinne żydowskich przyjaciół. W 1635 r. dominikanie przemyscy,
przygotowując procesję na święto Bożego Ciała, wypożyczyli od jednego
z bogatych Żydów przemyskich kobierzec do ozdobienia ołtarza. W 1675 r.
w Przemyślu aktywna była kapela złożona z trzech muzyków chrześcijańskich
i dwóch skrzypków żydowskich. Nagminnie łamany był zakaz handlu niedzielnego przez zakupy dokonywane przez chrześcijan w sklepach kupców
żydowskich. Chrześcijańscy mieszkańcy Przemyśla chętnie leczyli się u żydowskich medyków. Specyficznym przejawem współpracy była działalność
szajki złodziejskiej złożonej z dwóch chrześcijan i jednego Żyda, którzy okradli księdza rektora kolegium jezuickiego, a skradzione przedmioty sprzedali
żydowskiemu paserowi27.
Prawdziwą próbę poczucia dobra wspólnego chrześcijańscy i żydowscy
mieszkańcy Przemyśla przechodzili podczas zagrożenia najazdem nieprzyjacielskim. Miasto było otoczone murem obronnym, a wszyscy mieszkańcy
Przemyśla, niezależnie od wyznania i pochodzenia etnicznego, mieli obowiązek udziału w jego obronie. Do zadań Żydów należało utrzymanie w porządku
i obrona muru miejskiego na sporym odcinku fortyfikacji okalających dzielnicę żydowską pomiędzy bramami Wodną i Lwowską. Szczególnie ważny był
udział Żydów w obronie miasta podczas powstania Chmielnickiego. W rejonach objętych działaniami militarnymi Kozaków szczególnie okrutnie byli
traktowani Żydzi (na równi z polską szlachtą, jezuitami i unitami). Nie dziwi
więc, że żydowscy mieszkańcy Przemyśla gorliwie włączyli się do obrony
miasta napadniętego przez Kozaków 16 listopada 1648 r. Co ciekawe, Żydzi
nie tylko dzielnie walczyli na murach miejskich, ale też przyłączyli się do
wspólnych z chrześcijanami modłów, podczas których mieszczanie wzywali
pomocy św. Stanisława Kostki – jezuity i jednego z patronów Polski. Obrona
Przemyśla przed Kozakami nie była przypadkiem odosobnionym. Podobną
odwagą przedstawiciele gminy żydowskiej wykazali się w 1672 r., gdy podczas potyczki z Tatarami, mającej na celu odbicie ludności wziętej w jasyr,
zginął żydowski ochotnik, członek oddziału dowodzonego przez gwardiana
przemyskich reformatów Krystyna Szykowskiego28.
Kolejnym przykładem pozytywnych kontaktów chrześcijańsko-żydowskich były stosunki gospodarcze. W XVIII w. powszechnym zjawiskiem były
żydowsko-chrześcijańskie spółki handlowe. Z usług bankierskich (pożyczek
J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 106–107, 133, 138, 154, 156–157.
L. Hauser, Monografia miasta Przemyśla, Przemyśl 1883, s. 139; M. Schorr, Żydzi w Przemyślu, s. 31–32; A. Sroka, Franciszkański kościół św. Antoniego w Przemyślu, Jarosław–Przemyśl
1992; J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 112–113, 139.
27
28
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i lokat kapitału) świadczonych przez Żydów chętnie korzystali nie tylko
chrześcijańscy mieszczanie i szlachta, ale też – pomimo zakazu utrzymywania
kontaktów – duchowieństwo katolickie. Do lokowania kapitałów u Żydów zachęcało oferowane przez nich oprocentowanie (8%), które było korzystniejsze
od zwyczajowo wówczas obowiązującego (7%). Z tego powodu liczne instytucje kościelne, do których ciągle napływały pieniądze z zapisów pobożnych,
lokowały je na tak zwany wyderkaf w kahałach żydowskich. Dla przykładu
w połowie XVIII stulecia kahał przemyski przyjął od kilkunastu instytucji
kościelnych łączną kwotę 28.711 złp, od której corocznie wypłacano czynsz
o wartości 8% od każdej sumy złożonej na wyderkaf. Kapitały powierzone kahałowi przemyskiemu przekazali: łacińska kapituła katedralna w Przemyślu,
mansjonarze katedry przemyskiej, wikariusze z Mościsk, jezuici przemyscy,
dominikanie z klasztorów w Przemyślu i w Borku Starym, bonifratrzy przemyscy, benedyktynki z Przemyśla, kościoły parafialne z Jarosławia, Lubaczowa i Słociny oraz szpital i kaplica z Mościsk29.
W kontekście relacji chrześcijańsko-żydowskich wspomnieć trzeba także
o pojedynczych przykładach małżeństw mieszanych, które musiały zakończyć
się konwersją. Tu trzeba przypomnieć, że związki takie w okresie staropolskim były przejawem nie tylko zwykłego zakochania, ale wręcz aktem heroicznym, bowiem żydowski młodzieniec bądź panna decydujący się na ślub
musieli zmienić wyznawaną religię. Przyjęcie chrztu i konwersja były surowo
karane przez społeczność żydowską. Konwertyta był wyklinany, a rodzina
zrywała z nim wszelkie kontakty. Z tych powodów konwersje takie należały
do zjawisk niezmiernie rzadkich30.
*
Nawiązanie dobrych relacji sąsiedzkich między przedstawicielami społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej nie nastąpiło od razu, było zaś efektem długiego procesu wzajemnego oswajania. W uproszeniu proces ten można
nazwać przechodzeniem od konkurencji do partnerstwa. Jeszcze w połowie
XVI w., po zalegalizowaniu pobytu i działalności gospodarczej Żydów, społeczność chrześcijańska upatrywała w nich jedynie konkurentów. Stąd pojaJ. Krochmal, Krzyż i menora, s. 154–156.
W Przemyślu odnotowano w źródłach zaledwie dwa przykłady konwersji, których podłożem
była miłość i chęć zawarcia małżeństwa, czego konsekwencją był chrzest jednej ze stron. Z takich
powodów w 1512 r. konwersji dokonała Anna Szara, a w 1744 r. Andrzej Żyd „wykrzta”, zob.
H. Rybus, Prymas Maciej Drzewicki. Działalność kościelna w diecezji przemyskiej (1504–1513),
Warszawa 1968, s. 215–216; J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 197–198.
29
30
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wiały się liczne zakazy handlu i uprawiania rzemiosła. Z czasem wzajemne
relacje ulegały zbliżeniu. Przejawem stopniowej legalizacji było limitowanie
i koncesjonowanie działalności gospodarczej Żydów przemyskich przez władze miejskie i cechowe. Kulminacyjnym momentem tego procesu legalizacyjnego była ugoda zawarta w 1645 r. Na jej mocy władze miejskie Przemyśla
zezwoliły na prowadzenie działalności gospodarczej ściśle określonej liczbie
kupców i rzemieślników żydowskich. Kolejnym etapem we wzajemnych relacjach była ugoda zawarta w 1757 r. Jej znaczenie polegało na zaakceptowaniu
przez władze miasta działalności gospodarczej i innych przejawów obecności
Żydów w Przemyślu. W zamian za opłaty koncesyjne magistrat zezwolił Żydom na swobodę osiedlania się na terenie całego miasta (a więc także poza
dzielnicą żydowską) i prowadzenie w nim działalności gospodarczej. W ten
sposób Żydzi przestali być traktowani jako konkurenci, stając się współobywatelami i partnerami społeczności chrześcijańskiej w przezwyciężaniu ciężkiego upadku gospodarczego miasta Przemyśla31. Na marginesie tych uwag warto
dodać, że analogiczny proces uzyskiwania praw dotyczył też Rusinów. W ich
przypadku dążenie do równouprawnienia z mieszczanami katolickimi również
miało kontekst wyznaniowy. Było to związane ze specyfiką stosunków katolicko-prawosławnych, które uległy normalizacji pod koniec XVII wieku, gdy
rezydujący w Przemyślu biskup prawosławny przystąpił do unii kościelnej.
W konsekwencji tych zmian mieszczanie Rusini, będący już wówczas katolikami obrządku greckiego, zaczęli skutecznie domagać się równouprawnienia
z katolikami obrządku łacińskiego32.
Zdobycze prawne i pozycja osiągnięte przez Żydów przemyskich w 1757 r.
nie trwały długo. Mogli się z nich cieszyć w swej małej ojczyźnie – Przemyślu.
A ten wkrótce, wraz z południową Polską, nazwaną później Galicją, padł ofiarą
zaborczego sąsiada i w 1772 r. został wcielony do monarchii habsburskiej. Wraz
ze zmianą przynależności państwowej i regulacjami prawno-ustrojowymi wprowadzanymi przez władze austriackie, po pierwszym rozbiorze przerwaniu
uległ proces nabywania praw obywatelskich (w ramach małej ojczyzny – miasta) przez Żydów, traktowanych od 1757 r. jako współobywatele Przemyśla.
Wynikało to z „polityki żydowskiej” cesarzowej Marii Teresy oznaczającej
powrót do średniowiecznej koncepcji traktowania Żydów jako niewolników
skarbu (servi camerae). Było to równoznaczne nie tylko z utratą praw nabytych za czasów Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim ze wzrostem obciążeń
31
32

J. Krochmal, Krzyż i menora, s. 126–130.
J. Motylewicz, Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku, Rzeszów 2005, s. 67–68.
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fiskalnych składanych na rzecz państwa. Korzystna zmiany pozycji prawnej
ludności żydowskiej w Galicji nastąpiła dopiero w 1789 r., kiedy przyznano
jej ograniczone prawa obywatelskie33.

33
J. Buzek, Wpływ polityki żydowskiej rządu austriackiego w latach 1772 do 1788 na wzrost
zaludnienia Galicji, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, t. 4, 1903, s. 113–121, 125–127;
W. Tokarz, Galicja w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783, Kraków
1909, s. 353–369; H. Lepucki, Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji, 1772–
1790, Lwów 1938, s. 132–135; S. Kutrzeba, Sprawa żydowska w Polsce. Szkic historyczny, Lwów
[b.d.w.], s. 61–66; W.O. McCagg, A History of the Habsburg Jews 1670–1918, Indiana University
Press 1989, p. 27–43.
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Synagoga przy ul. Jagiellońskiej w Przemyślu, stan z 1930 r.
(z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu)

Ostatni rabin w Przeworsku Eliasz Fränkel (zastrzelony przez Niemców
w 1939 r.) z prezesem gminy żydowskiej Szulim Aszkenazym
oraz burmistrzem miasta Walentym Rybackim, fot. z 1934 r.
(z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu)
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Index Polaków represjonowanych
za pomoc Żydom
w czasie II wojny światowej
– podsumowanie programu badawczego
W dziejach wielowiekowych relacji polsko-żydowskich, sięgających wieków średnich i osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich już w okresie
XIV–XV w., szczególne znaczenie dla kształtowania dwustronnych stosunków
i obecnego postrzegania się obu narodów ma okres II wojny światowej. Dokonanie przez Niemców Holokaustu na społeczności żydowskiej, od kilku wieków zakorzenionej w polskich dziejach i kulturze, ma swoje konsekwencje dla
kształtowania obrazu Polski i jej mieszkańców do dnia dzisiejszego. Realizacja
planu zagłady narodu żydowskiego, przeprowadzona głównie na ziemiach polskich powoduje pojawianie się zarzutów wobec społeczności polskiej o zbyt
bierną postawę w okresie II wojny światowej, zaś w skrajnych przypadkach –
formułowane są opinie o współdziałaniu w zagładzie z okupacyjnymi władzami
hitlerowskimi i współwinie społeczeństwa i państwa polskiego w tej kwestii.
W tej sytuacji fundamentalne znaczenie mają badania archiwalne i historyczne, mogące pomóc w wyjaśnianiu w sposób jak najbardziej obiektywny
bolesnych problemów ze wzajemnej przeszłości. Przykładem takiej inicjatywy, podjętej kilkanaście lat temu był program naukowo-badawczy pod nazwą Index Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny
światowej realizowany w latach 2005–2015 przez kilka wiodących instytucji
pamięci w Polsce i zagranicą. Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie
wyników prowadzonych przez kilkanaście lat kwerend w archiwach, bibliotekach, muzeach i innych instytucjach pamięci w Polsce i poza jej granicami,
jak też ocena potencjału badawczego odszukanych źródeł historycznych.
Pomysłodawcą wyżej wymienionego programu był Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, który w 2005 r. zwrócił się z propozycją współpracy
do kilku instytucji partnerskich, w tym do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań29
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stwowych w Warszawie. Jego głównym celem było zgromadzenie wszelkiego rodzaju zachowanych materiałów historycznych (przede wszystkim źródeł
archiwalnych), a następnie ich analiza mająca ukazać zróżnicowane postawy
społeczeństwa polskiego wobec tragedii Holokaustu. Wyniki projektu miały
ułatwić określenie skali zjawiska pomocy niesionej ludności żydowskiej, jak
też pomóc w ustaleniu liczby osób zaangażowanych w te działania oraz liczby
osób, które poniosły śmierć lub poddane były innym represjom za jakiekolwiek
formy wsparcia dla społeczności żydowskiej. Podstawową metodą gromadzenia tych informacji była kompleksowa kwerenda w materiałach archiwalnych,
prowadzona w instytucjach w Polsce i poza jej granicami. Równolegle dokonywano przeglądu stanu badań oraz zbierano informacje dotyczące osób represjonowanych z literatury przedmiotu, źródeł pamiętnikarskich, prasy oraz
bezpośrednich relacji świadków. Efekty poszczególnych etapów realizacji
programu były wpisywane w centralną bazę danych, a ponadto prezentowane
szerszej publiczności w postaci publikacji, wystaw i konferencji naukowych.
Dla zrozumienia roli archiwów w wymienionym przedsięwzięciu niezbędne
jest krótkie wyjaśnienie kontekstu historycznego i sytuacji w okupowanej Polsce. W 1939 r. tj. w chwili wybuchu II wojny światowej Polskę zamieszkiwało
ponad 3,5 mln Żydów, będących jej obywatelami. Ich obecność była stałym
elementem dziejów polskich od średniowiecza. Żydzi systematycznie napływali
na ziemie polskie od XIV w., zaś polityka kolejnych władców polskich sprzyjała
temu osadnictwu i kulturowej asymilacji przybyszów. U schyłku I Rzeczypospolitej, czyli w II połowie XVIII w., zanim Polska zniknęła z mapy Europy
w wyniku dokonanych rozbiorów, zamieszkiwało ją ok. 10% ludności żydowskiej. Podobnie było w latach II Rzeczypospolitej. W niektórych miasteczkach
na Wschodzie kraju Żydzi stanowili przed 1939 r. większość mieszkańców.
Wybuch II wojny światowej postawił obie społeczności: polską i żydowską w obliczu nowych wyzwań. Analizując wzajemne relacje tego okresu należy zwrócić uwagę na pewną odmienność sytuacji politycznej i społecznej
w okupowanej Polsce w porównaniu z innymi państwami Europy. Wynikała
ona zarówno z faktu, iż tereny Polski były największym skupiskiem Żydów
w Europie, a także z tego, iż Polska znalazła się we wrześniu 1939 r. pod dwiema okupacjami: niemiecką i sowiecką. Miało to określone skutki dla ludności
żydowskiej i jej relacji z polskimi sąsiadami. Niemieckie władze okupacyjne
rozwinęły dotkliwy system represji za jakąkolwiek formę pomocy dla ludności
żydowskiej. Jedynie w Polsce osobie udzielającej pomocy groziła kara śmierci. Często stosowano też zasadę odpowiedzialności zbiorowej, pozbawiając
życia także członków rodziny lub większą grupę osób z danej miejscowości.
30
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Mapa pokazująca strefy wpływów niemieckich i sowieckich po pakcie
Ribbentrop-Mołotow (źródło – domena publiczna)

Ogłoszenie władz niemieckich o karze śmierci za pomoc Żydom
(źródło – domena publiczna)
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Istotną rolę odgrywały różnice w sytuacji prawnej i politycznej na poszczególnych obszarach ziem polskich. Zachodnie ziemie obecnej Polski już przed
1939 r. znajdowały się w granicach Rzeszy Niemieckiej (okręg Gdańsk – Prusy Zachodnie, Wielkopolska, Śląsk). Na tych obszarach od pierwszych dni
wojny likwidowano większe skupiska żydowskie, zaś ludność przesiedlano
w głąb Polski, na tereny utworzonego przez niemieckie władze okupacyjne
Generalnego Gubernatorstwa. Ogółem z terenów wcielonych do III Rzeszy
przesiedlono do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1940 ok. 2 mln
Żydów. Około 1,5 mln ludności żydowskiej znalazło się pod okupacją sowiecką na terenach wschodnich, zajętych przez Armię Czerwoną po 17 września
1939 r.
Szczególne represje, zarówno ze strony aparatu sądowniczego, jak i policyjnego wymierzone były przeciwko ludności żydowskiej, jak też osobom udzielającym pomocy Żydom. Ograniczanie praw obywatelskich i swobód osobistych
ludności żydowskiej zaczęto realizować w III Rzeszy już w latach 30. XX w.
W 1935 r. wydano tzw. ustawy norymberskie dotyczące ochrony niemieckiej
krwi i niemieckiej godności oraz obywatelstwa Rzeszy. Na ich podstawie pozbawiono Żydów obywatelstwa Rzeszy oraz zakazano im zawierania związków
małżeńskich z Niemcami. Do pierwszych fizycznych prześladowań na masową
skalę doszło w 1938 r. podczas wydarzeń zwanych „nocą kryształową”, w czasie
których hitlerowskie bojówki zniszczyły kilkaset synagog, tysiące sklepów, zaś
ok. 20 tys. Żydów wywieziono do obozów koncentracyjnych. Politykę zniszczenia żydowskiego narodu kontynuowano od pierwszych dni wojny z Polską.
Pierwsze egzekucje na ludności żydowskiej dokonane przez jednostki Wehrmachtu, gestapo i SS odbyły się we wrześniu 1939 r. W kolejnych miesiącach
prowadzono działania mające na celu skupienie ludności żydowskiej w gettach
i obozach pracy. Pierwsze getto w Piotrkowie Trybunalskim w centralnej Polsce
powstało już w październiku 1939 r. Potem utworzono je w wielu innych miejscowości na terenie całej Polski. Większość z nich otoczono wysokimi murami,
dla odizolowania od tzw. aryjskiej części miasta. Stworzono specjalne jednostki
policji pilnujące mieszkańców oraz zorganizowano system represji, obejmujący surowe kary zarówno wobec uciekinierów z gett, jak też osób próbujących
udzielać pomocy ludności żydowskiej. Część wyroków śmierci lub inne kary
za pomoc Żydom (np. wysłanie do obozu koncentracyjnego) wydawane były
przez niemieckie sądy specjalne tzw. Sondergerichte. W wielu wypadkach jednak egzekucji dokonywały jednostki policji niemieckiej bez czekania na wyrok
sądowy. W zasobach archiwalnych zachowały się m. in. afisze i druki ulotne
wydawane przez władze okupacyjne, informujące o dokonanych zbrodniach na
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osobach próbujących ratować Żydów. W Warszawie niemieckie patrole policyjne otwierały ogień do wszystkich próbujących zbliżyć się do murów getta. Terror nasilił się po podjęciu przez władze niemieckie w styczniu 1942 r. na konferencji w Wansee pod Berlinem decyzji o tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii
żydowskiej (Endlösung), czyli fizycznej likwidacji około 11 mln Żydów europejskich. Do obozów koncentracyjnych, zlokalizowanych w Polsce, zwożono
transporty z całej Europy, gdzie były one poddawane masowej eksterminacji.
Zbrodnia dokonywana na oczach społeczeństwa polskiego, także poddawanego różnego rodzaju represjom przez okupanta, rodziła pytanie o postawę
polskich sąsiadów wobec prześladowania Żydów i szybko stała się sprawą
kluczową dla losów setek tysięcy osób. Pomimo terroru władz okupacyjnych
w Warszawie doszło do powołania jedynej w Europie cywilnej organizacji, założonej wyłącznie dla ratowania Żydów. Była nią Rada Pomocy Żydom (kryptonim Żegota), która uratowała ok. 20 tys. Żydów polskich przed zagładą1.
O sytuacji w Polsce i mordach na ludności żydowskiej próbowali informować
zachodnią opinię publiczną działacze polskiego podziemia. Najbardziej znanym z nich był Jan Karski2. W akcję niesienia pomocy żywnościowej, medycznej dla ludności stłoczonej w gettach, jak też w działalność ukrywania
Żydów przed niemieckim aparatem terroru zaangażowali się zwykli obywatele, ryzykując życie własne i rodzin w przypadku wykrycia tych faktów przez
okupanta. Pomoc Żydom niesiona była niezależnie od statusu społecznego
i miejsca zamieszkania. Skala tego zjawiska w Polsce nie została nigdy przez
historyków do końca zbadana i nadal budzi szereg kontrowersji3. Prowadzona przez Instytut Yad Vashem akcja przyznawania tytułu Sprawiedliwy wśród
narodów świata, w której Polacy stanowią najliczniejszą grupę, objęła dotychczas prawie 7 tys. osób. Do najbardziej znanych postaci nie tylko w Polsce, ale
i na świecie należą m. in. Irena Sendlerowa oraz Henryk Sławik.
Liczby podawane przez historyków, w tym badaczy z Europy Zachodniej
(np. Martina Gilberta) wskazują na zaangażowanie w pomoc Żydom co naj-

1
Szerzej na ten temat: T. Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–
1945, Warszawa 1982; Żegota”. Rada Pomocy Żydom 1942–1945, red. A. K. Kunert, A. Friszke,
Warszawa 2002; Rada Pomocy Żydom „ŻEGOTA” przy Pełnomocniku Rządu RP na Kraj i Referat
Żydowski „Żegota” Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj. Dokumenty
z zasobu Archiwum Akt Nowych 1942–1944, oprac. M. Olczak, Warszawa 2015.
2
Zob. E.T. Wood, S. M. Jankowski, Karski. Opowieść o emisariuszu, Kraków – Oświęcim
1996; A. Żbikowski, Karski, Warszawa 2011.
3
Próbę oszacowania skali pomocy podjął m. in. G. S. Paulsson, Utajone Miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy 1940–1945, Kraków 2008.
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mniej 100 tys. osób4. Z drugiej strony –
nie wyjaśniono też do końca rozmiarów
budzącego ogromne kontrowersje zjawiska, tzw. szmalcownictwa, czyli denuncjowania Żydów, najczęściej w zamian
za korzyści materialne. Dotychczas
przeprowadzone badania historyczne
wskazują, że nie miało ono charakteru
masowego, zaś sądy polskiego państwa
podziemnego zwalczały je, stosując wobec szmalcowników wyroki śmierci5.
Wymienione powyżej przykłady
Symbol Rady Pomocy Żydom „Żetrudnych problemów w relacjach polskogota” (źródło – domena publiczna)
żydowskich i ich niejednoznaczna ocena
wynikają z fragmentarycznego i często subiektywnego oglądu sytuacji oraz
braku analizy szerszego materiału źródłowego, także przez zawodowych historyków. Próbę wyjaśnienia tych kwestii podjęli uczestnicy wspomnianego
powyżej projektu INDEX. Od początku jego realizacji Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej: NDAP) aktywnie włączyła się przede wszystkim w kompleksowe kwerendy badawcze w archiwach w Polsce i zagranicą.
Głównymi partnerami NDAP w tych działaniach byli: Instytut Pamięci Narodowej, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu oraz Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie.
Pierwszym krokiem podjętym przez uczestników projektu było podsumowanie wcześniejszych badań naukowych i wykorzystanie wyników już zrealizowanych analogicznych przedsięwzięć. Działania zmierzające do zebrania
i zabezpieczenia dokumentacji ukazującej zbrodnie dokonane w okresie okuMartin Gilbert (1936–2015) – brytyjski historyk zajmujący się problematyką Holokaustu oraz
dziejami Żydów w Europie, zwłaszcza w okresie dwóch wojen światowych. Autor ważnych publikacji, wydanych także w języku polskim, m. in. Atlas historii Żydów, wyd. pol. 1998; Atlas Holocaustu, wyd. pol. 2001; Holocaust. Ludzie-Dokumenty-Pamięć, wyd. pol. 2002; Noc kryształowa.
Preludium do Zagłady, wyd. pol. 2010.
5
J. Grabowski, „Ja tego Żyda znam!” Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939–1943, Warszawa 2004, s. 15–22; tenże, Judenjagt. Polowanie na Żydów 1942–1945, Warszawa 2011, s. 91;
M. Urynowicz, Zorganizowana i indywidualna pomoc Polaków dla ludności żydowskiej eksterminowanej przez okupanta niemieckiego w okresie drugiej wojny światowej [w:] A. Żbikowski (red.)
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, Warszawa 2006, s. 231;
D. Libionka, ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich [w:] Andrzej
Żbikowski (red.) Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, Warszawa
2006, s. 121–122.
4
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pacji na narodzie żydowskim, jak też polskim były podejmowane od pierwszych lat powojennych. Odradzające się po 1945 r. instytucje naukowe i badawcze skupiały się początkowo na zebraniu relacji od wielu żyjących wówczas świadków wydarzeń. Spisane niemal “na gorąco” wspomnienia świadków okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz zagłady Żydów zachowały do dnia
dzisiejszego ogromną wartość dokumentacyjną. Największe tego typu zbiory
materiałów zgromadzone zostały przez dwie instytucje: Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Żydowski Instytut Historyczny.
Główna Komisja, jako organ Ministerstwa Sprawiedliwości, została powołana już 29 marca 1945 r. Do jej zadań należało zarówno prowadzenie dochodzeń w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców na ziemiach polskich
w latach 1939–1945 oraz na obywatelach polskich w innych krajach, jak też
zebranie i opublikowanie dokumentacji do tego zagadnienia. Prace badawczodokumentacyjne podjęte przez Główną Komisję i powołane we wszystkich
miastach wojewódzkich komisje okręgowe zmierzały przede wszystkim do
zestawienie miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich, sporządzenia rejestru obozów oraz przygotowania wykazu sprawców tych zbrodni. W ramach tych działań zgromadzono cenne źródła dotyczące pomocy udzielanej Żydom w czasie
II wojny światowej. Materiały te znane są obecnie jako tzw. zbiór Bielawskiego
i znajdują się w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej. Zebrane przez Wacława
Bielawskiego, a następnie zweryfikowane fakty udzielania pomocy Żydom,
obejmujące ponad 800 przypadków zostały przez niego opublikowane w pracy Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną
Żydom (Warszawa 1987). Podobne prace dokumentacyjne, głównie poprzez
zbieranie relacji i wspomnień od świadków zbrodni i wydarzeń z okresu wojny rozpoczęła też powołana w listopadzie 1944 r. Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Lublinie. Jej głównym celem było gromadzenie relacji osób
ocalałych z Zagłady. Zbiory oraz zadania tej Komisji przejął w maju 1947 r.
Żydowski Instytut Historyczny z siedzibą w Warszawie. W oparciu o materiały
tej instytucji w 1960 r. ukazała się na łamach „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego” publikacja Tatiany Berenstein oraz Adama Rutkowskiego
O ratownictwie Żydów przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej. Kilka
lat później ukazały się na ten temat prace Szymona Datnera6. Materiały gromadzone w ŻIH stały się też od lat 60. XX w. jednymi z podstawowych źródeł
informacji dla postępowań prowadzonych w Instytucie Yad Vashem w JerozoSz. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce,
Warszawa 1968; tenże, Zbrodnie hitlerowskie na Żydach zbiegłych z gett, „Biuletyn Żydowskiego
Instytut Historycznego”, nr 75, 1970, s. 7–29.
6
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limie, a mających na celu uhonorowanie tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Niezwykle cenną dla badaczy pomocą może być wydany drukiem
inwentarz zbioru relacji (Relacje z zagłady. Inwentarz, t. 1–4, 1998–2005).
Kolejną szerszą inicjatywą, realizowaną w kraju, był projekt krakowskiego
środowiska naukowego podjęty w latach 60. ubiegłego wieku. W wyniku apelu skierowanego do społeczeństwa za pośrednictwem ankiety opublikowanej
w “Tygodniku Powszechnym” z 24 marca 1963 r. oraz przedrukowanej w wielu pismach poza granicami Polski, zebrano wówczas ogromny materiał od
żyjących świadków wydarzeń. Efektem tych działań była publikacja Ten jest
z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, autorstwa Władysława
Bartoszewskiego i Zofii Lewinówny, stanowiąca do dziś podstawowe i niezastąpione kompendium wiedzy do wyżej wymienionego tematu. W publikacji
wykorzystano relacje nadesłane przez osoby prywatne, a także materiały dotyczące pomocy udzielanej przez zakony i osoby duchowne zebrane przez ks.
dr. Jana Zieję oraz z prywatnych zbiorów prof. Władysława Bartoszewskiego.
Zamieszczono też wybrane dokumenty dotyczące stosunków polsko-żydowskich, pomocy udzielanej Żydom oraz polityki władz hitlerowskich w okupowanej Polsce. Materiały te pochodziły z Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Studium Polski Podziemnej
w Londynie, Zakładu Historii Partii przy KC PZPR, Żydowskiego Instytutu
Historycznego oraz zbiorów osób prywatnych. W tym samym czasie podjęto
inicjatywy poza granicami Polski znaczące dla postępów w badaniu tematu.
Podstawowe znaczenie miało rozpoczęcie przez wspomniany już Instytut Yad
Vashem szeroko zakrojonej akcji zmierzającej do przyznania zasłużonym dla
ratowania Żydów osobom tytułu i medalu Sprawiedliwy wśród narodów świata. Polacy stanowią obecnie najliczniejszą grupę wśród ponad 17 tys. osób
uhonorowanych z różnych krajów świata. Opublikowana przez Yad Vashem
dwutomowa encyklopedia poświęcona polskim odznaczonym zawiera prawie
7 tys. nazwisk i jest to lista wciąż otwarta7.
W latach późniejszych z inicjatywy Anny Wybranowskiej Poraj działającej
w środowisku Polonii kanadyjskiej, zaczęto tworzyć listę miejsc oraz osób,
które świadczyły pomoc Żydom w czasie okupacji. Obejmuje ona nazwiska
ponad 5 tys. osób. Wyniki działań podjętych w Kanadzie zostały częściowo
opublikowane w książce autorstwa Wacława Zajączkowskiego, Martyrs of
The Encyclopedia of the Righteous among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust. Poland, red. I. Gutman, t. 1-2, Jerusalem 2004.
7
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Charity (Waszyngton 1988), która jednak wzbudziła ożywioną dyskusję polemiczną na terenie kraju. Autorowi zarzucano przede wszystkim niedostateczną weryfikację źródłową opisywanych przypadków pomocy.
Warto też wspomnieć o pracach podjętych przez stowarzyszenie pod nazwą
Komitet Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, powołane w Warszawie
w 1997 r. Jego prace były kierowane przez prof. Tomasza Strzembosza, który
po raz kolejny w okresie powojennym odwołał się do szerokich kręgów społecznych i wystąpił z apelem o nadsyłanie relacji dotyczących wydarzeń z okresu wojny. W efekcie wpłynęło ponad 700 relacji, które zostały zdeponowane
przez Komitet w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Na cele projektu realizowanego przez Komitet prowadzono też kwerendę w zasobach archiwalnych
przechowywanych w ŻIH, AAN, IPN, Zakładzie Historii Ruchu Ludowego. Na
tej podstawie członkowie Komitetu ustalili listę ok. 2 tys. nazwisk osób, które
zaangażowane były w świadczenie różnych form pomocy Żydom.
Powojenne edycje źródeł oraz monografie historyczne traktowały z reguły problem pomocy Żydom na marginesie prowadzonych badań dotyczących
Holokaustu. Ponadto większość polskich inicjatyw badawczych była nastawiona na zebranie relacji od świadków wydarzeń. Nie prowadzono nigdy
kompleksowej kwerendy archiwalnej. Uwaga ta odnosi się także do wydawnictw obcojęzycznych, które opublikowano poza Polską. Ich autorzy sięgali
przede wszystkim do relacji ustnych zarówno Żydów, jak i Polaków, źródła archiwalne traktując jedynie jako uzupełnienie informacji o okupacyjnej rzeczywistości. Pewną próbą zebrania w jednej publikacji materiałów źródłowych,
zgromadzonych przede wszystkim w archiwach państwowych w Polsce była
książka: Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, (Warszawa 2001).
W tej sytuacji zainicjowany w 2005 r. program INDEX Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej był inicjatywą pionierską. Ze względu na wyżej wymienione zasoby dokumentacyjne zgromadzone
w IPN-ie oraz ŻIH-u obie instytucje stały się głównymi partnerami archiwów
państwowych w nowym przedsięwzięciu. Głównym celem, który postawili
sobie uczestnicy projektu INDEX było zbadanie skali nazistowskich represji
wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomagających Żydom w czasie okupacji oraz upamiętnienie tych osób. Wyniki badań archiwalnych wpisywano do centralnej bazy danych, której twórcą i administratorem
w latach 2005–2014 była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Dodatkowo przystąpiono do zbierania informacji w formie relacji od bezpośrednich
świadków wydarzeń oraz ich potomków i znajomych. Scalono także wyniki
dotychczasowych badań znane z literatury naukowej oraz wydanych drukiem
37

Anna Krochmal

pamiętników. Ważnym elementem kwerendy było włączenie do poszukiwań
archiwów kościelnych (diecezjalnych i parafialnych oraz zakonnych), które
w Polsce tworzą strukturę odrębną od sieci archiwów państwowych. Zorganizowano kilkakrotnie ogólnopolską akcję informacyjną w parafiach, w trakcie
której księża apelowali do wiernych o dostarczanie informacji. Równocześnie
badaniom poddano bogate zasoby archiwów kościelnych, obejmujące także
dokumentację z okresu II wojny światowej.
W programie przyjęto określone założenia metodologiczne, które sprowadzały się do następujących zasad:
• obszarem badawczym projektu było terytorium II Rzeczypospolitej w granicach z 1 września 1939 r.;
• przedmiot badań stanowili obywatele polscy, bez względu na narodowość
i wyznanie, którzy udzielali jakiejkolwiek pomocy Żydom i ponieśli za to
śmierć lub byli represjonowani w inny sposób;
• ramy chronologiczne badań objęły okres 1939–1945, nie odnosiły się one
jednak do dokumentacji archiwalnej, w której prowadzona była kwerenda.
Poszukiwaniami w razie potrzeby objęto także zespoły akt wytworzone po
1945 r.;
• kwerendą objęte zostały wszystkie możliwe typy źródeł archiwalnych, także relacje, wspomnienia, druki ulotne (np. obwieszczenia władz okupacyjnych);
• rejestrowano dane o wszelkich przypadkach świadczonej pomocy Żydom,
także o osobach, które nie były poddane żadnym represjom za takie działania;
• zebrane w wyniku poszukiwań informacje zostały wpisane do bazy danych,
która grupuje je w trzech blokach tematycznych:
1) Informacje o osobie, która udzielała pomocy,
2) Informacje o osobie/osobach narodowości żydowskiej, którym pomoc
została udzielona,
3) Dane o podstawie źródłowej informacji.
Zebrane i zweryfikowane dane były kilkakrotnie upubliczniane szerszemu
gronu osób. Na podkreślenie zasługuje zasięg kwerend badawczych podjętych
w archiwach w Polsce i zagranicą. Ogółem badaniami objęto ponad 100 archiwów w Austrii, Izraelu, Litwie, Niemczech, Polsce, Ukrainie, USA oraz
Wielkiej Brytanii.
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Wyniki kwerend krajowych
Poszukiwaniami objęto w pierwszym rzędzie sieć ponad 30 archiwów państwowych w Polsce. Gromadzą one najbardziej różnorodny typ dokumentacji,
wytworzonej zarówno przez władze okupacyjne, jak też władze i instytucje polskie. Bliższa analiza zasobów archiwalnych do interesującego nas zagadnienia
wykazała wyraźne różnice w ilościach odnotowanych przypadków pomocy Żydom w poszczególnych regionach kraju. Wiąże się to ściśle z sytuacją prawną oraz polityką władz niemieckich wobec poszczególnych obszarów obecnej
Polski. Archiwa działające na północno-zachodnich terenach Polski w zasadzie
niemal nie posiadają dokumentacji potwierdzającej fakt niesienia pomocy ludności żydowskiej ze strony obywateli polskich lub są to przypadki sporadyczne.
Jest to sytuacja zrozumiała, biorąc pod uwagę fakt, że już w październiku 1939 r.
tereny te zostały anektowane do Rzeszy i przystąpiono na nich do wysiedlania Polaków i Żydów do Generalnej Guberni. Najcenniejszy zasób źródłowy
znaleźć można w dokumentach archiwalnych z rejonu obecnej Polski centralnej i południowo-wschodniej przechowywanych we właściwych terytorialnie
archiwach państwowych8. Do podstawowych typów dokumentacji zawierającej
dane o osobach pomagających Żydom należą: akta sądów niemieckich (obwodowych, powiatowych, specjalnych), akta prokuratur przy niemieckich sądach
specjalnych, akta polskich sądów po 1945 r. (grodzkich i okręgowych), w których toczyły się np. postępowania o uznanie za zmarłego, akta niemieckich zakładów karnych (m. in. w Częstochowie i Kaliszu), akta miast i gmin z okresu
II wojny światowej, akta NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia
Robotników, niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), jednostek
policji niemieckiej, zbiory plakatów i druków ulotnych zawierające m. in. afisze
informujące o egzekucjach ulicznych. Najcenniejsze i jak się wydaje najbardziej
wiarygodne dane zawierają akta sądowe, w których znaleźć można wyroki wydawane przez sądy niemieckie z dokładnym opisem sprawcy, jak też okoliczności czynu. Często towarzyszą tym dokumentom zebrane relacje świadków.
Odrębną grupą materiałów przechowywanych w archiwach państwowych
są zbiory relacji i różnego typu wspomnienia. Przechowywane są one między
innymi w aktach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD),
czy też aktach komitetów wojewódzkich PZPR. Ze względu na subiektywny
opis wydarzeń, podawany często w wiele lat po wojnie i z własnej perspektyWiele cennych informacji na temat źródeł archiwalnych dotyczących problematyki Holokaustu na ziemiach polskich zawiera przewodnik Aliny Skibińskiej, Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Przewodnik archiwalno-bibliograficzny, Warszawa 2007.
8
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Plakat Kierownictwa Walki Podziemnej informujący o wykonanych wyrokach
śmierci, w tym na szmalcowniku Bogusławie Pilniku, wrzesień 1943 r.
(źródło – domena publiczna)
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wy poszczególnych osób stanowią one materiał wymagający dalszej weryfikacji i bardzo krytycznego podejścia badawczego.
Kwerendą w ramach programu INDEX objęto także zasoby dokumentacyjne muzeów państwowych powstałych na terenie byłych hitlerowskich obozów
zagłady w Auschwitz-Birkenau, na Majdanku, w Gross-Rosen (Rogoźnicy)
oraz Stutthofie (Sztutowie). Do materiałów zawierających dane o osobach
świadczących pomoc Żydom należą przede wszystkim relacje i wspomnienia
byłych więźniów obozów koncentracyjnych, ankiety personalne więźniów,
w których podawano m.in. informacje o przyczynach aresztowania i osadzenia w obozie. Badania przeprowadzone w Państwowym Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu oraz Państwowym Muzeum na Majdanku zakończyły
się odnalezieniem ponad 300 nazwisk osób zesłanych do obozów za różne formy pomocy Żydom, głównie za ich ukrywanie. Lista ta pozostaje nadal otwarta, gdyż nie sprawdzono jeszcze całości materiału dokumentacyjnego, w tym
np. kilkunastu tysięcy relacji zgromadzonych przez Muzeum w Oświęcimiu.
Dokumentacja dotycząca kilkudziesięciu kolejnych osób skazanych na pobyt
w obozie koncentracyjnym za pomoc Żydom znajduje się w państwowych
muzeach w Rogoźnicy (na terenie byłego obozu Gross-Rosen) oraz w Sztutowie (na terenie byłego obozu Stutthof).

Wyniki kwerend zagranicznych
Dla ułatwienia analizy wyników badań stworzono na potrzeby projektu bazę
danych, umożliwiającą łączenie materiału opisowego ze skanami dokumentów archiwalnych. Ogółem zarejestrowano w niej ponad 6 tys. przypadków
represji za różne formy pomocy. Najbardziej interesujące wyniki przyniosły
badania przeprowadzone w Archiwum Federalnym w Berlinie9. Ich autorzy
dokonali analizy akt prokuratur i specjalnych sądów niemieckich (Sondergerichte), zajmujących się karaniem osób pomagających Żydom. Paradoksalnie
– akta okupacyjnych władz niemieckich okazały się materiałami najbardziej
szczegółowymi i wiarygodnymi w sensie informacyjnym. Nie były one też
wcześniej wykorzystywane w publikacjach historyków w Polsce. Ich analiza
ujawniła istnienie szczegółowo zaplanowanego systemu wykrywania i karania przypadków pomocy ludności żydowskiej. Surowe kary, w tym wyroki
śmierci były sankcjonowane w okupacyjnym prawie niemieckim, które zawierało szczegółowe regulacje w kwestii postępowania z oskarżonymi. ZeSzczegółowe dane na ten temat znajdują się w artykule Witolda Mijala zamieszczonym w niniejszej publikacji. Prowadził on kwerendy badawcze w ramach programu INDEX w Archiwum
Federalnym w Niemczech oraz w Archiwum Państwowym Obwodu Lwowskiego we Lwowie.
9
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brane źródła archiwalne pozwoliły na ustalenie najczęściej stosowanych form
represji, ich skali oraz zaangażowania w tę działalność okupacyjnego aparatu
władzy10.
Uzupełniające poszukiwania na terenie Niemiec przeprowadzono w Centralnym Archiwum Wojskowym we Freiburgu11, oddziale Archiwum Federalnego w Ludwigsburgu12, Centralnym Archiwum Akt Gestapo w Düsseldorfie13, Archiwach Państwowych Północnej Nadrenii Westfalii w Münster14
i Norymberdze15 oraz w Archiwum Dolnej Saksonii w Hanowerze16.
Ogółem w archiwach niemieckich poddano analizie ponad 150 zespołów
archiwalnych, w tym: akta sądów specjalnych (Sondergerichte), akta prokuratur niemieckich, zwłaszcza w Bochum i Düsseldorfie, akta policji niemieckiej,
w tym jednostek biorących udział w likwidacji gett na ziemiach polskich oraz
akta Gestapo, materiały z procesów zbrodniarzy niemieckich, akta niemieckich ministerstw z okresu 1939–1945. Poszukiwania prowadzono też w trzech
kartotekach w Ludwigsburgu (ogółem ponad 1,5 mln haseł osobowych, geograficznych, rzeczowych) oraz w dwóch kartotekach w Berlinie – Lichterfelde
(ok. 6500 kart informacyjnych).

10
Wyniki badań w archiwach niemieckich wykorzystano w opublikowanej ostatnio pracy: Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, t. 1, red.
M. Grądzka-Rejak, A. Namysło, Warszawa 2019.
11
Poszukiwania przeprowadzono w aktach policyjnych, sądowych, zbiorach materiałów historyczno-wojskowych, w tym wspomnieniach oficerów niemieckich, stacjonujących w okresie wojny
na terenie ziem polskich. Materiały odnalezione w 6 zespołach archiwalnych nie dotyczyły bezpośrednich faktów pomocy świadczonej Żydom, zawierały natomiast wiele informacji na temat zbrodni niemieckich na ludności żydowskiej oraz polskiej w Generalnej Guberni, ruchu oporu w Polsce,
stosunku polskich władz podziemnych do kwestii żydowskiej, sytuacji w obozach koncentracyjnych, pogromów na Żydach oraz sytuacji w gettach na ziemiach polskich.
12
Zasadniczą część zasobu tej placówki stanowią dokumenty byłego Centralnego Ośrodka
Krajowych Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości dla Zbadania Zbrodni Hitlerowskich (Zentrale
Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklarung von NS-Verbrechen), który utworzono w 1958
r. Zebrane przez Ośrodek dokumenty były podstawą prowadzonych postępowań przed niemieckimi
sądami po 1945 roku wobec niemieckich zbrodniarzy wojennych.
13
Archiwum przechowuje największy na terenie Niemiec zbiór akt Gestapo, obejmujący ponad
70 tys. teczek. Analiza jego zawartości wykazała jednak, że nie zawiera on danych bezpośrednio
związanych z sytuacją w okupowanej Polsce.
14
Analizowano przede wszystkim akta sądów i prokuratur niemieckich, w których zachowały
się m. in. nieznane w Polsce materiały do likwidacji gett na ziemiach polskich.
15
Kwerendą objęto akta sądów specjalnych, prokuratury oraz akta z procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze.
16
Analizie poddano materiały z 50 zespołów archiwalnych obejmujących akta sądów, policji
oraz prokuratury.
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Wyrok śmierci wydany przez sąd specjalny w Stanisławie za pomoc Żydom
(z zasobu Archiwum Federalnego w Berlinie)
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Fotografie skazanych przez sąd specjalny w Stanisławowie na karę śmierci
za pomoc Zydom (z zasobu Archiwum Federalnego w Berlinie)
44

Pismo załącznikowe do wyroku śmierci wydanego za pomoc Żydom
(z zasobu Archiwum Federalnego we Lwowie)
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Badaniami archiwalnymi objęto też: Archiwum Wiesenthala w Wiedniu17,
Państwowe Archiwum Litewskie w Wilnie18, Archiwa Państwowe Obwodu
Lwowskiego we Lwowie19 i Obwodu Tarnopolskiego w Tarnopolu20, zbiory
Instytutu Yad Vashem w Izraelu21 oraz archiwa i instytucje pamięci na terenie
USA (Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie, Instytut Hoovera, Instytut YIVO w Nowym Jorku)22.
Kwerendami objęto również archiwa polskich instytucji za granicą, które
przechowują ważne materiały wywiezione z okupowanej Polski lub zgromadzone dzięki działalności polskich ośrodków emigracyjnych. Były to przede
wszystkim zbiory Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytutów Piłsudskiego
w Londynie i Nowym Jorku23.
Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że po raz pierwszy problem
relacji polsko-żydowskich objęty został tak kompleksową kwerendą źródłową, w Polsce i w archiwach zagranicznych. Już na etapie zbierania materiałów
archiwalnych i ich wstępnej analizy archiwiści zdali sobie sprawę z ogromnej
odpowiedzialności w tej kwestii. Zadecydowało to o włączeniu do współpracy
W wymienionym archiwum zgromadzono ponad 8 tys. teczek dokumentacyjnych oraz ponad
300 tys. listów. Badaniami na potrzeby programu objęto materiały zbrodniarzy niemieckich: Franza Stangla (komendanta obozu zagłady w Treblince), Josefa Schwammbergera (komendanta getta
przemyskiego) oraz Adolfa Eichmanna.
18
Poszukiwania prowadzone były w zasobie Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie, Litewskiego Archiwum Specjalnego oraz Państwowego Wileńskiego Muzeum Żydowskiego (w teczkach osobowych osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród narodów
świata).
19
We Lwowie przeprowadzono kwerendę uzupełniającą do poszukiwań w archiwach niemieckich. Analizie poddano przede wszystkim fragment zespołu Sądu Specjalnego we Lwowie (Sondergericht Lemberg). Pozostała część akt znajduje się w Archiwum Federalnym w Berlinie – Lichterfelde.
20
Analizowano zespoły akt policyjnych i sądowych z okresu okupacji niemieckiej.
21
Kwerendę prowadzili pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, głównie w zeznaniach i relacjach osób ocalonych z Holokaustu oraz w aktach Departamentu Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata.
22
Najobszerniejsze materiały historyczne gromadzi Żydowski Instytut Naukowy YIVO założony w Wilnie w 1925 r., od 1940 r. z siedzibą w Nowym Jorku. Są to źródła i materialne ślady dorobku kultury żydowskiej obejmujące ogółem ok. 360 tys. woluminów w bibliotece oraz ok. 22 mln
dokumentów archiwalnych.
23
Największe znaczenie dla tematu mają zbiory założonego w 1945 r. Instytutu Polskiego
i i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz jego autonomicznego oddziału – Studium Polski Podziemnej.
Archiwum Instytutu obejmuje ok. 15 km akt, w tym głównie akta cywilnych i wojskowych władz
państwowych z okresu 1939–1945 oraz rządu polskiego na wychodźstwie do 1990 r. Wiele materiałów zostało już zdigitalizowanych i jest dostępnych online na stronie Instytutu: https://pism.org.
uk/.
17
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Dokument dotyczący przyznania przez Instytut Yad Vashem tytułu:
Sprawiedliwy wśród narodów świata
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Siedziba Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie
(źródło – domena publiczna)

środowiska historyków polskich, co miało prowadzić do wymiany doświadczeń i wiedzy. W 2007 r. NDAP i IPN powołały na potrzeby projektu wspólną
komisję, złożoną z doświadczonych historyków i archiwistów, zatrudnionych
w obu instytucjach. Zajęli się oni merytoryczną oceną i weryfikacją danych
zebranych w wyniku badań archiwalnych oraz gromadzenia relacji od bezpośrednich świadków wydarzeń, jak też ich potomków. Prace komisji pozwoliły
na podsumowanie pierwszych trzech lat realizacji projektu i sformułowanie
dalszych postulatów badawczych.
Projekt ujawnił szereg nowych, nierzadko zaskakujących faktów historycznych, które podważały stereotypowe wyobrażenia o relacjach międzyludzkich
z okresu II wojny światowej. Odnaleziono np. materiały wskazujące na udzielanie pomocy Żydom przez volksdeutschów, czyli osoby, które podpisały tzw.
niemiecką listę narodowościową i deklarowały się jako współpracownicy
władz okupacyjnych. Badania archiwalne nie potwierdziły obiegowej opinii,
iż głównym motywem udzielania pomocy były korzyści materialne uzyskiwane od prześladowanych. Większość osób, ryzykując życie własne i rodziny,
wskazywała na pobudki humanitarne lub religijne.
Szczególnie interesujący obraz relacji społecznych wyłonił się z analizy
źródeł archiwalnych dotyczących południowo-wschodnich obszarów przedwojennej Polski, gdzie ludność była mieszana wyznaniowo i narodowościowo.
Znaczącą rolę w ratowaniu ludności żydowskiej przed prześladowaniami ode48
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grały Kościoły katolickie dwóch obrządków: rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Kwestia zaangażowania Kościoła katolickiego obu rytów i osób
duchownych w akcję niesienia pomocy ludności żydowskiej nie została dotychczas całościowo zbadana w oparciu o zachowane zasoby archiwalne. Powstały wprawdzie publikacje, omawiające to zagadnienie fragmentarycznie,
na przykładzie niektórych wybranych regionów Polski, jednak nie wyczerpują
one interesującego nas zagadnienia24. Placówki kościelne gromadzą ponadto
materiały wspomnieniowe, czy też inne dokumenty wytworzone przez osoby
prywatne, które przekazały archiwom kościelnym swoje zbiory. Należy także zwrócić uwagę, że interesujące nas materiały są przechowywane nie tylko
w archiwach Kościoła rzymskokatolickiego, lecz także w archiwach kościelnych innych wyznań, istniejących w okresie II Rzeczypospolitej i prowadzących swoją działalność w latach okupacji. W pierwszym rzędzie uwzględnić
należy zasoby archiwalne Kościoła greckokatolickiego, który skupiał w większości obywateli polskich narodowości ukraińskiej. W związku z likwidacją
tego Kościoła przez władze komunistyczne w 1946 r. większość zachowanych
do dziś dokumentów, w tym wytworzonych w okresie II wojny światowej
trafiła do zasobów archiwów państwowych w Przemyślu25 i Lwowie26, gdzie
znajduje się do dnia dzisiejszego. W bogatej spuściźnie aktowej pozostałej po
działalności władz kościelnych byłej greckokatolickiej metropolii lwowskiej,
a przechowywanej obecnie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie na uwagę zasługuje zespół akt: Archiwum Metropolity Andrzeja Szeptyckiego oraz zespół akt Konsystorza Greckokatolickiego
z lat 1300–1945. W archiwum metropolity przechowywane są między innymi dokumenty obrazujące relacje Szeptyckiego ze społecznością żydowską
w Galicji, w tym materiały z lat 1941–43 dokumentujące pomoc udzielaną
przez Szeptyckiego i księży greckokatolickich Żydom. Zachowała się między
innymi korespondencja konsystorza greckokatolickiego we Lwowie z urzędami parafialnymi z Galicji Wschodniej w sprawie udzielania zezwoleń na
chrzty Żydów. Zjawisko to, mające na celu ukrycie osób narodowości żydow24
Zob. np. E. Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych
w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945, Lublin 2001; taż, Gdy klasztor
znaczył życie, Kraków 1992.
25
Archiwum Państwowe w Przemyślu przechowuje ogromny zbiór źródeł wytworzonych przez
społeczność greckokatolicką w zespole: Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu
1291–1946. Część materiałów dotyczy ostatnich lat istnienia eparchii przemyskiej, w tym okresu
okupacji sowieckiej i niemieckiej miasta.
26
Szczegółowe dane o zasobie tego archiwum zob. A. Krochmal, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa 2005.
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skiej przed niemieckim terrorem, miało
dość znaczne rozmiary, o czym świadczy fakt, że w jednym tylko miasteczku
Przemyślany w grudniu 1942 r. chrzest
przyjęło około 500 Żydów27. Księża
greckokatoliccy udzielali takiej pomocy, mimo że często była ona nieskuteczna, zaś dla duchownych oznaczała
znaczne niebezpieczeństwo. Metropolita oraz jego brat, Klemens ukrywali
też Żydów w budynkach należących do
metropolii lwowskiej oraz w klasztorze
oo. studytów w Uniowie28. Dzięki ich
pomocy wojnę przeżyli m. in. Lili Pohlmann z matką, Adam Daniel Rotfeld,
Dawid Kahane z rodziną oraz dwaj synowie rabina lwowskiego Jecheskiela
Raport Karskiego na temat masowej
Lewina.
eksterminacji Żydów pod okupacją
Doświadczenia wyniesione z realiniemiecką (ze zbiorów Biblioteki Konzacji projektu INDEX ukazały podstasulatu Generalnego w Nowym Jorku)
wowe role, które mogą pełnić archiwa
w wyjaśnianiu trudnych problemów okresu II wojny światowej. Najważniejsze z nich to:
• udokumentowanie wydarzeń, umożliwiające w miarę pełny i obiektywny
obraz rzeczywistości;
• udział w kształtowaniu opinii zarówno fachowych badaczy – historyków,
jak też w kształtowaniu szeroko rozumianej opinii publicznej;
• pomoc w edukacji społecznej, wsparcie dla ośrodków uniwersyteckich;
• ukazanie skomplikowanych zjawisk historycznych w całym ich kontekście
i złożoności problemu;
27
T. M. Sztankowa, Dokumenty Archiwum Historycznego we Lwowie odnoszące się do kontaktów metropolity Szeptyckiego z Żydami, w: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red.
A. Zięba, Kraków 1994, s. 234.
28
Zob. Iwan Hirnyj, Moje świadectwo, w: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red.
A. Zięba, Kraków 1994, s. 207–210. Autor tych wspomnień był w latach 1941–1944 kierowcą zatrudnionym przez urząd arcybiskupa-metropolity A. Szeptyckiego i przewoził ukrywanych Żydów ze
Lwowa do klasztoru w Uniowie oraz do sierocińca w Jaktorowie prowadzonego przez ukraińskie zakonnice. O ukrywaniu Żydów w klasztorze uniowskim zob. też: Arystokrata ducha. Życie i działalność
błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869–1951), red. A. Szeptycki, Wojnowice 2018.
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• wsparcie dla środowisk historycznych, zwłaszcza w zakresie identyfikacji
potencjalnych miejsc kwerendy.
W projekcie INDEX niezwykle ważne było sięgnięcie do różnego typu dokumentacji, zarówno wytworzonej przez niemieckie władze okupacyjne, jak
też przez instytucje polskie i żydowskie (akta gmin), zbiorów prasy, literatury
pamiętnikarskiej, wreszcie skonfrontowanie materiału archiwalnego z relacjami świadków wydarzeń. Przedsięwzięcie naukowo-badawcze, jakim jest projekt INDEX ujawniło szereg dylematów etyczno-moralnych, przed którymi
stanęli archiwiści i historycy zaangażowani w jego realizację. Pojawiło się
między innymi pytanie, co można ujawnić w ramach dochodzenia do prawdy
historycznej. Dyskusję wywołała też kwestia zgromadzonych danych sensytywnych, np. informacji o wyznaniu, narodowości, czy przynależności politycznej wielu osób.
Niezwykle ważną rolę archiwów w procesie wyjaśniania trudnych zagadnień historycznych stanowi upowszechnienie wyników badań. Rodzi się
w tym miejscu pytanie, na ile realizacja tego typu projektów może zmienić
postrzeganie problemu wśród tzw. opinii publicznej, jak i społeczności danych państw. Z doświadczeń projektu wynika, że skuteczne upowszechnienie
rezultatów badań jest zadaniem najtrudniejszym – zwłaszcza, jeśli ich wyniki
nie są zgodne z powszechnie panującymi mitami, stereotypami i opiniami na
dany temat.

51

Żydzi w getcie w Warszawie (z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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Budowa muru getta w Warszawie (z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie)
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Getto w Warszawie – Żydzi przed budynkiem Instytutu Nauk Judaistycznych przy ul. Tłomackie 5
(z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie)

WITOLD MIJAL
(Archiwum Państwowe w Szczecinie)

Akta niemieckich sądów specjalnych
jako źródło do badań represji
za pomoc Żydom
Niemieckie sądy specjalne instrumentem hitlerowskiej polityki
w Rzeszy i na terenach okupowanych
Po przejęciu władzy w Niemczech przez nazistów system sprawiedliwości w III Rzeszy ulegał przekształceniom zarówno w zakresie strukturalnym,
jak i poprzez wprowadzanie głębokich zmian w orzecznictwie, szczególnie
nowo tworzonych sądów. Celem tego zabiegu było skuteczne zwalczanie
opozycji politycznej w Niemczech, a następnie utrzymanie niemieckiego
porządku na podbitych terenach. Na podstawie nowo wprowadzanych restrykcyjnych przepisów prawnych początkowo orzekały sądy powszechne.
Jednak w ocenie nowej władzy wykazywały one zbyt dużą inercyjność i łagodność w eliminacji „wrogów narodu”. Poszukując skuteczniejszego środka do walki z opozycją wprowadzono przepisy dające możliwość utworzenia
sądów specjalnych dla każdego rejonu Wyższego Sądu Krajowego Rzeszy.
Sądy specjalne powołane na mocy rozporządzenia rządu Rzeszy (Verordnung der Reichsregierung über die Bildung von Sondergerichten) z dnia
21 marca 1933 r. stały się narzędziem do walki z opozycją polityczną oraz
prześladowań na tle narodowościowym i rasowym. Ich liczba i skuteczność
ze względu na uproszczone procedury procesowe szybko rosła. Ranga sądów
specjalnych i zakres rozpatrywanych przez nie spraw zyskały na znaczeniu
zwłaszcza po podpaleniu Reichstagu (1933 r.), gdy zintensyfikowano skalę
prześladowań wobec opozycji i Żydów.
Jeszcze wyższą pozycję sądów specjalnych w systemie sądownictwa hitlerowskiego daje się zauważyć zwłaszcza na terenach okupowanych, gdzie organizowanie niemieckiego sądownictwa powszechnego następowało z pewnym
55

Witold Mijal

opóźnieniem i sądy specjalne wypełniały tę jurydyczną przestrzeń. Uznano, że
sądy specjalne będą stanowić najlepsze narzędzie do egzekwowania niezwykle surowych ograniczeń narzuconych przez władze okupacyjne na ludność
terenów okupowanych. Sądy specjalne zostały powołane do rozpatrywania
spraw karnych, przejmując duży katalog rzeczowy kompetencji należących
do tej pory do sądów wojskowych. Treść rozporządzeń określających właściwości rzeczowe sądów specjalnych wskazuje na dominację w nich problematyki z zakresu gospodarki, prawa pracy i drakońskich przepisów regulujących
całokształt życia ludności żydowskiej.
Po zajęciu terytorium państwa polskiego w 1939 r. Niemcy dokonali jego
podziału na ziemie włączone do Rzeszy (eingegliederte Gebiete) i Generalne Gubernatorstwo (GG) dla okupowanych ziem polskich (Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete). Na zdobytych terenach
wprowadzili odrębne paralelnie działające systemy sądownictwa. Na terenach włączonych wprowadzono system sądowniczy funkcjonujący w Rzeszy, natomiast w GG wraz z niemieckimi sądami wojskowymi doraźnymi,
specjalnymi i cywilnymi Niemcy zgodzili się na funkcjonowanie w szczątkowej formie sądów II Rzeczypospolitej poddając je wnikliwej kontroli.
GG było tworem o niejasnym statusie ustrojowo-prawnym stanowiącym
obszar, do którego kierowano w celu ich wymordowania największą liczbę
europejskich Żydów. Brak regulacji ustrojowo-prawnych miał z pewnością
znaczący wpływ na funkcjonowanie ustawodawstwa i wymiaru sprawiedliwości w GG. Niemieckie sądownictwo zmierzało do zbudowania systemu
prawnego tworzącego uprzywilejowaną pozycję Niemców wobec zamieszkującej tu ludności w zakresie orzecznictwa wszystkich rodzajów sądów
oraz do wywoływania wśród niej różnego rodzaju animozji z tytułu nierówności wobec prawa. Wyroki sądów niemieckich w GG ogłaszane były
z zastosowaniem formuły – ”w imieniu narodu niemieckiego” (Im Namen
des Deutschen Volkes).
Sądownictwo nie obejmowało zwalczania ruchu oporu, przesiedleń, masowych egzekucji i akcji specjalnych. Niniejsze działania były przeprowadzane
bez formalnych procedur prawnych, a ich skutki w postaci dużej liczby ofiar
nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentach sądowych.
Organa sprawiedliwości w GG wykazywały tendencję do wywierania szczególnego nacisku na represyjność sądownictwa karnego w stosunku do ludności żydowskiej. Przepisy dotyczące Żydów znajdowały się w osobnych aktach
normatywnych dla tej grupy ludności, jak i aktach obejmujących wszystkich
mieszkańców GG, w których zamieszczono treści odnoszące się do Żydów.
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Już od jesieni 1939 roku w GG podjęte zostały działania mające na celu
stopniową izolację Żydów od pozostałej ludności np. rozporządzenia o wprowadzeniu przymusu pracy dla ludności żydowskiej w GG z 26 X 1939 r;
o oznaczeniu Żydów i Żydówek w GG z 23 XI 1939 i 19 II 1940 r; o używaniu
publicznych środków komunikacji przez Żydów w GG z 20 II 1941 r; o utworzeniu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w dystryktach warszawskim i lubelskim z 28 X 1942 r.
Jako podstawę prawną odnośnie wykroczeń za pomoc Żydom w orzeczeniach wyroków sądów specjalnych powoływano zapisy §4b der Verordnung
über Aufenthaltbeschränkungen im Generalgouvernement vom 13 September
1940 in der Fassung der Verordnung vom Oktober 1941 lub §4b Verordnung
über Aufenthaltbeschränkungen für Juden im Generalgouvernement in Verbindung mit §3d. Polizeianordnung vom 10.11.42. über die Bildung von Judenwohnbezierken im Distkrit Radom, Krakau und Galizien §§ 43,74 StGB.
W niemieckiej dokumentacji sądowej często nie stosowano nazwisk w odniesieniu do ludności żydowskiej. Zamiast imienia i nazwiska używano jedynie określenia Żyd, co stanowi istotną przeszkodę w identyfikacji osobowej.
W GG sądy specjalne powołano na podstawie rozporządzenia z dnia 15 XI
1939 roku. Ze względu na potrzebę utworzenia skutecznego systemu represji
karnych w GG zarówno stała jak i ruchoma właściwość sądów specjalnych
była ciągle rozszerzana. Ponieważ w GG nie było niemieckiego sądownictwa
powszechnego w początkowym okresie okupacji sądownictwo specjalne było
właściwie powszechne i stanowiło instrument karny dla szerokiego katalogu
czynów zabronionych. Za udzielanie pomocy Żydom mogła być orzeczona
kara śmierci. Akty oskarżenia przygotowywane przez prokuraturę i orzeczenia sądów specjalnych w GG były wywodzone z niemieckiego prawa karnego
oraz przepisów okupacyjnych stanowionych przez władze GG.
Postępowanie przed sądem specjalnym było uproszczone. Były to sądy jednoinstancyjne, orzekały w składzie trzyosobowym, ale w GG mogły też orzekać w składzie jednoosobowym. Orzeczenia uzyskiwały natychmiastową wykonalność. Sądy specjalne posiadały także uprawnienia nadzorcze do kontroli
prawomocnych wyroków sądów polskich w sprawach karnych. Takie okoliczności jak niedobory kadrowe, brak właściwej selekcji sędziów kierowanych
do pracy w GG, szeroki zakres rzeczowy rozpatrywanych spraw, uproszczenia
proceduralne i niezaskarżalność wyroków powodowały, że sądownictwo specjalne było nierzetelne i drastycznie represyjne.
Zasięg terytorialny sądownictwa specjalnego w GG zmienił się istotnie po
włączeniu w 1941 r. do GG nowego dystryktu „Galizien”. Na mocy rozpo57
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rządzenia z 13 X 1941 r. utworzono trzy nowe sądy specjalne: we Lwowie,
Stanisławowie i Tarnopolu. W zakres ich działalności włączono także rozpatrywanie spraw administracyjnych, które w innych dystryktach znajdowały się
na wokandach niemieckich sądów powszechnych.
Przy sądach specjalnych usytuowana była prokuratura niemiecka „Ankla(gebehörde)”. Czyny karalne, które nie podlegały jurysdykcji sądów policyjnych i wojskowych były ścigane przez ten organ. W okólniku resortu sprawiedliwości GG z 26 X 1942 r. nałożono na prokuraturę obowiązek nadzoru nad
wykonywaniem kar sądowych orzeczonych przez sądy niemieckie. W aktach
prokuratur znajduje się z tego powodu wiele dokumentów zakładów karnych,
które przesyłały do prokuratur żądaną przez nie dokumentację odnoszącą się
do realizacji swoich funkcji nadzorczych.
Na podstawie rozporządzenia z 5 VII 1943 r. wprowadzono głęboką reformę sądownictwa specjalnego w GG. Od 1 VIII 1943 r. sądy specjalne utraciły
autonomię i zostały połączone z sądami niemieckimi. Reforma przyniosła nie
tylko zmianę nazwy Sondergericht bei dem Deutschen Gericht in......, (Sąd
Specjalny przy Sądzie Niemieckim w.......) i dotychczasową nazwę prokuratury „Anklagebehörde“ na „Deutsche Staatsanwaltschaft“, ale także dalsze poszerzenie kompetencji sądów specjalnych w zakresie rodzaju rozpatrywanych
spraw.

Dokumenty sądów niemieckich
Dokumenty prokuratur i sądów niemieckich stanowią bogatą bazę źródłową do badań nie tylko nad strukturą, funkcjonowaniem i orzecznictwem tych
organów, ale odzwierciedlają także wygenerowany przez okupacyjne organy
sprawiedliwości obraz terroru i ukształtowany przez ten terror stan relacji
międzyludzkich w społeczeństwie zamieszkującym terytorium GG. Wraz ze
zbliżającym się frontem następowała stopniowa ewakuacja dokumentów sądowych z terenów wschodnich i GG do Rzeszy. Znaczna ich część została dobrze zachowana i stanowi solidną bazę źródłową do badań nad sądownictwem
niemieckim okresu okupacji. Liczne braki w zachowanych materiałach archiwalnych spowodowane działaniami wojennymi, ewakuacją i celowym ich
niszczeniem zmniejszają zakres obszaru badawczego, ale nie w takim stopniu,
aby nie dostrzec przerażających realiów dyktatury hitlerowskiej kształtującej
życie codzienne mieszkańców terenów okupowanych poprzez działalność
niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Część dokumentacji z działalności
sądów specjalnych i prokuratur oprócz miejsca lokalizacji tych instytucji znajdowała się z racji sprawowania bezpośredniego nadzoru administracyjnego
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w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeszy (Reichjutzministerium) oraz w wyższych sądach krajowych Rzeszy. Powoływały one dany sąd specjalny, gdyż
sądy specjalne były zobowiązane do przesyłania tym instytucjom sprawozdań
i duplikatów pism procesowych.
Istotną bazę źródłową uzupełniającą wiedzę o skali represji Niemców na
terenach okupowanych stanowią także dokumenty niemieckich więzień, oraz
zakładów śledczych i karnych. Wiele tych dokumentów występuje także w aktach sądowych. Karty i spisy więźniów zawierają informacje o sankcjach karnych, wysokości wyroków, określeniu rodzaju przestępstwa i przeniesieniach
do innego zakładu karnego w trakcie wykonywania wyroku,. Dokumenty sądów specjalnych działających w GG ze względu na włączoną do ich właściwości rzeczowej problematykę dotyczącą Żydów były w kontekście potrzeb
projektu „INDEX represjonowanych za pomoc Żydom” obiektem szczególnego zainteresowania.
Przedmiotem kwerendy były dokumenty z zasobu archiwów niemieckich
zawierające informacje o relacjach polsko-żydowskich w GG i terenach
włączonych do Rzeszy. Celem poszukiwań było ustalenie nazwisk Polaków, którzy byli represjonowani przez niemiecki system sprawiedliwości
za świadczoną pomoc Żydom. Łącznie przeprowadzono cztery kwerendy:
dwie w dziale „R” Archiwum w Berlinie Lichterfelde (oddział zamiejscowy
Archiwum Federalnego w Koblencji) w latach 2005 i 2006, jedną w Archiwum Państwowym Obwodu Lwowskiego we Lwowie w 2008 r. i jedną
w Archiwum Krajowym Bawarii w Norymberdze w 2012 r.
Zakres i tematykę kwerendy zawiera zamieszczone poniżej zestawienie
inwentarzy do zespołów i wybranych akt z zasobów archiwów niemieckich.
Na podstawie analizy akt sądowych, prokuratur i więzień zostały sporządzone formularze zawierające dane osobowe Polaków, Ukraińców i folksdojczów, którzy byli stronami postępowania sądowego za świadczenie pomocy
Żydom, a także Żydów, którym pomoc była udzielana. Informacje zawarte
w przedstawionym opisie mogą stanowić wskazówkę do dalszych badań
źródłowych dla badaczy problematyki żydowskiej.

Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde
Poszukiwaniami w wymienionym archiwum objęto następujące zespoły:
1.R 52 Regierung des Generalgouvernements
W zespole występują akta dotyczące problematyki żydowskiej. Przedmiotem analizy były akta z działu II w/w zespołu tj. Akten der Abteilung IV
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Bevelkörungswesen und Fürsorge pkt.4 Umsiedlungen von Juden im Kreis
Biala-Podlaska oraz w dziale II pkt. 251 i 252 Arbeitseinsatz der jüdischen
Bevelkörung, Auflösung des Judenlagers in Belzec und dessen Missstände,
Evakuierung von Polen und Juden ab 1. Februar 1941, Staatsangehörigkeit
von Juden.
2.R 52 I. Der Kommisar für die Behandlung Feindlichen Vermögens im
Generalgouvernement
R 52 II – Kanzlei des Generalgouverneurs.
R 52 III – Hauptabteilung innere Verwaltung der Regierung des Generalgouvernements.
R 52 VI – Hauptabteilung Wirtschaft der Regierung des Generalgouvernements.
R 52 VII – Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft.
R 52 VIII – Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht.
3.R 137 Justitzbehörden außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik
Deutschland (I–III)
Część pierwsza inwentarza (I) nosi nazwę „Justitzbehörden in den ehemaligen Reichgauen Danzing-Westpreußen und Wartheland sowie im Generalgouvernement“.
W aktach sądów specjalnych i prokuratur wskazanych w treści pierwszej
części inwentarza np. Deutsche Staatsanwaltschaft und Sondergericht Krakau
i Deutsche Staatsanwaltschaft und Sondergericht Lemberg występują jedynie
nieliczne jednostki aktowe dotyczące spraw procesowych obywateli niemiecckich. Przeglądane dokumenty sądów niemieckich działających na terenach
włączonych do Rzeszy dotyczą w dużej liczbie wpisów do ksiąg gruntowych,
a odnotowane sprawy karne dotyczące Polaków nie odnoszą się do pomocy
Żydom. Z zespołu R137 I zostały sprawdzone akta m.in. R137I/000085 Statsanwaltschaft Krakau, R137I/000087 Sondergericht Krakau, R137I000073
Sondergericht Hohenzalza, R 137/000139 Sondergericht Thorn, R137I/000012
Sondergericht Bromberg i R137V/11 Stammlager Sosnowitz, R137I/V/13
Stammlager Sosnowitz.
Analiza powyżej wymienionych i innych akt odnoszących się do działalności i orzecznictwa sądów specjalnych oraz dokumentacji więziennej na
przykładzie Stammlager Sosnowitz i Zuchthaus Krone an der Brahe pozwala na bliższe zapoznanie się z nazewnictwem, identyfikacją i zakresem pojęć
określających przestępstwa i wykroczenia w obowiązującym wówczas nie60

Akta niemieckich sądów specjalnych jako źródło do badań represji za pomoc Żydom

mieckim prawie karnym. Do najczęściej osądzanych przestępstw popełnianych przez osoby narodowości polskiej na terenach włączonych do Rzeszy
należały: Heimtücke, Feindbegüstigung, Schädigung dem Deutschen Volkes,
Betrug, Schwarzschlacht, Diebstahl, Abhören der ausländischen Sender, Landesverrat i Hochverrat. Zawarte w tytule jednostki aktowej niniejsze pojęcia
informowały o rodzaju sformułowanego zarzutu. Żadne z tych kategorii pojęciowych oprócz „Feindbegüstigung” (poplecznictwo, wspomaganie) nie było
formułowane jako zarzut w stosunku do oskarżonego w przypadku oskarżenia
za udzielanie pomocy Żydom. Odnotowano tylko jeden przypadek, w którym
sąd specjalny w Łucku zastosował kwalifikację prawną „Feindbegüstigung“
jako zarzut w stosunku do Polaka udzielającemu pomocy Żydowi. Sąd ten
orzekał w tej sprawie jednoosobowo.
Bogatą wartość informacyjną zawierają wykazy więźniów i kartoteka
(720 osób) Stammlager Sosnowitz, gdzie przebywali więźniowie skazani na
kary powyżej 3 lat więzienia oraz karty informacyjne (1950 sztuk) więźniów
z Krone a/d Brahe (Koronowa nad Brdą). Występujące w dokumentach dane
określają rodzaj dokonanego czynu karalnego i wysokość wyroku. Skarbnicą
informacji w tym zespole jest kartoteka, stanowiąca rezultat opracowania akt
prokuratur i sądów specjalnych działających na obszarze GG. Stanowi ona
zbiór kart informacyjnych odnoszących się do poszczególnych osób oskarżonych i sądzonych przez niemieckie sądy specjalne. Kartoteka znajduje się
w oddzielnym pomieszczeniu części magazynowej archiwum i jej zawartość
treściowa nie jest odzwierciedlona w inwentarzu – R 137 I, mimo że dotyczy
GG. Podzielono ją na poszczególne części zgodnie z podziałem administracyjnym GG. Składające się na kartotekę dokumenty występują w następującej
ilości i oznaczone są nazwą: Deutsche Staatsanwaltschaft Warschau-870 (ilość
kart), Deutsche Staatsanwaltschaft Krakau-600, Deutsche Staatsanwaltschaft
Lemberg-250, Deutsche Staatsanwaltschaft-Lublin-230, Deutsche Staatsanwaltschaft Petrikau-110, Deutsche Staatsanwaltschaft Kielce-103, Deutsche
Staatsanwaltschaft Cholm-70, Deutsche Staatsanwaltschaft Tschenstochau66, Deutsche Staatsanwaltschaft Radom-60, Deutsche Staatsanwaltschaft
Reichshof-60, Deutsche Staatsanwaltschaft Stanislau-35, Deutsche Staatsanwaltschaft Tarnopol-20.
Pod podanymi nazwami występują de facto akta sądów specjalnych działających w wyżej wymienionych miejscowościach. Są to typowe akta sądowe
obejmujące wszystkie etapy postępowania procesowego. Ich zawartość dotyczy m.in. donosów stanowiących podstawę do podjęcia działań przez policję,
meldunków, sporządzonych protokołów przesłuchań oskarżonych i świad61
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ków, aktów oskarżenia formułowanych przez prokuraturę oraz akt postępowania sądowego (niejednokrotnie występuje więcej niż jedno posiedzenie sądu).
Teczki sądowe zawierają również korespondencję między poszczególnymi organami wymiaru sprawiedliwości i policji. W treści kart występują cztery kategorie pojęciowe, którymi określano zarzutu stawiane oskarżonym za pomoc
Żydom tj: a) Unterschlupfgewährung an (von)Juden, b) Judenbegünstigung, c)
Judenbeherbergung, d) Judenverbergung
Stan kompletności akt jest bardzo różny – od pojedynczych kart (najczęściej
są to tylko karty przyjęcia do więzienia) do 1–3 tomów. Część teczek to zwarte
poszyty, część stanowią zdekompletowane materiały luźne umieszczone w teczce aktowej.
W trakcie realizacji kwerendy zapoznano się fragmentarycznie z kartoteką
Dokumentationszentrum bei der Staatlichen Archivverwaltung der DDR. Znajduje się ona w Berlin-Hoppegarten i została przejęta przez Bundesarchiv po
zjednoczeniu Niemiec. Zawiera ona kilkadziesiąt tysięcy imiennych kart informacyjnych z danymi o skazanych przez sądy niemieckie. Kartoteka stanowi
efekt opracowania akt sądów działających w III Rzeszy i terenach okupowanych,
które po podziale Niemiec pozostały w radzieckiej strefie okupacyjnej. Dokonano jedynie przeglądu zapisów z akt sądów niemieckich: Oberlandesgericht
Danzing, Sondergericht Krakau, Sondergericht Kielce, Sondergericht Bielitz.
Zawierają one znacznie szerszą formułę treściową charakteryzującą rodzaj
czynu przestępczego w porównaniu do kart. R 137 Ostgerichte. Należy zatem
sądzić, iż w przypadku gdyby akta sądowe dotyczyły sprawy z udziałem Żydów fakt taki zostałby w treści karty odnotowany. Analiza zapisów w kartach
jest bardzo czasochłonna ze względu na fakt, iż są one wypełnione pismem
odręcznym.
4. R 3001 Reichsjustizministerium
Zapoznano się przede wszystkim z treścią inwentarzy R 3001 III i R 3001
IV zawierających informacje o Polakach skazanych przez sądy niemieckie,
zwłaszcza na terenach włączonych do III Rzeszy. Inwentarze umożliwiają m.in.
identyfikację imienia, nazwiska i narodowości skazanego, wskazują także na rodzaj przewinienia. Treść inwentarzy obejmuje dziesiątki tysięcy nazwisk osób
z różnych krajów skazanych przez sądy niemieckie w III Rzeszy i na terenach
okupowanych. Narodowości nie są jednak wyodrębnione i w poszczególnych
egzemplarzach inwentarza występują przypadkowo, dlatego kwerenda jest
bardzo czasochłonna. Kwalifikacja prawna osądzanego czynu jest najczęściej
opisana bardzo lakonicznie, stąd też trudność w określeniu rodzaju przewi62
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nienia, do którego owo pojęcie się odnosi. Bez analizy treści akt nie można
uzyskać absolutnej pewności za jaki konkretny czyn został zasądzony wyrok.
Przedmiotem kwerendy były także akta sądów specjalnych m.in. z Bydgoszczy, Ciechanowa, Gdańska, Gdyni, Konina, Królewca, Kutna, Łodzi i
Poznania. Działały one na terenach włączonych do Rzeszy. Na tym obszarze
mieszkali Polacy posiadający infrastrukturę konieczną do udzielenia ewentualnej pomocy ukrywającym się ludziom (przechowywanie, wyżywienie).
W aktach i analizowanych inwentarzach R 3001 Reichsjustizministerium nie
odnotowano wyroków za pomoc Żydom świadczoną przez Polaków na terenach włączonych do Rzeszy. Analizowane akta z zespołu R 3001 III i R 3001
IV zawierają dokumenty prokuratur prowadzących śledztwa, pisma przewodnie i sentencje wyroków sądowych wysyłane drogą służbową do kancelarii
Ministerstwa Sprawiedliwości III Rzeszy (Reichsjustizministerium). W treści
tych pism znajdują się informacje o podjęciu różnych dochodzeń i ich zakończeniu wyrokiem sądowym. Z niepełnej analizy inwentarzy wynika, iż
informacje wysyłane do Reichsjustitzministerium dotyczą przede wszystkim
wyroków śmierci i wieloletniego więzienia.
Kartoteka – MORDREGISTER
W zespole R-3001 „Justitzministerium” występuje kartoteka o nazwie
„Mordregister”. Składają się na nią karty informacyjne osób skazanych na
karę śmierci przez sądy niemieckie na zajętych obszarach krajów europejskich. W kartotece znajduje się 2014 kart zawierających dane o osobach narodowości polskiej skazanych na karę śmierci przez sądy niemieckie różnych
instancji działające na obszarze III Rzeszy, Austrii oraz byłych terenach polskich włączonych do Rzeszy po 1939 roku. Kartoteka przechowywana jest
w części magazynowej archiwum – nie jest dostępna w czytelni archiwum.
Liczba kart w poszczególnych latach wynosi: 1939 – 13, 1940 – 367, 1941 –
280, 1942 – 702, 1943 – 542, 1944 – 103, 1945 – 7
Większość spraw była rozpatrywana przez właściwe do miejsca zdarzenia
sądy specjalne (Sondergerichte), tylko niewielka liczba kart zawiera informacje o zamianie kary śmierci na inny rodzaj kary (przeważnie wieloletnie
więzienie). Karta informacyjna jest formularzem zawierającym skrótowe dane
o osobie skazanej oraz znak sprawy akt sądowych, które aktualnie znajdują się
we właściwych terytorialnie archiwach krajów związkowych. Karty informacyjne zawierają dane z procesów sądów specjalnych m. in. z Wiednia, Salzburga, Linzu, Monachium, Kolonii, Berlina, Halle, Dortmundu, Poznania, Łodzi,
Inowrocławia, Bydgoszczy, Kalisza, Grudziądza, Olsztyna. Najwyższą liczbę
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wyroków z orzeczeniami o karze śmierci dotyczących obywateli narodowości
polskiej sądy niemieckie wydały w 1942 roku – 702 oraz 1943 – 542.Wyroki
śmierci w poszczególnych latach zostały zasądzone za przestępstwa pospolite,
takie jak: morderstwa, gwałty, rozboje, napaście na urzędników państwowych
i pracodawców, nielegalne posiadanie broni, działalność w zorganizowanych
bandach rabunkowych, fałszerstwa dokumentów, oszustwa i wymuszenia rozbójnicze, pedofilia, kradzieże, jak również za sabotaż w miejscu wykonywania
pracy (szczególnie dużo podpaleń zabudowań gospodarczych przez robotników rolnych wysłanych do pracy przymusowo), przynależność do nielegalnych organizacji, pomoc zbiegłym więźniom i jeńcom wojennym, nielegalne
wysłuchiwanie audycji radiowych i szpiegostwo.
W 1939 r. wydano 13 wyroków śmierci za morderstwa i współpracę z polskim wywiadem.
Z analizy 367 kart skazanych w 1940 roku wynika, że większość wyroków
wydanych przez sądy niemieckie na byłych polskich terenach włączonych do
Rzeszy dotyczyła złego traktowania Niemców i folksdojczów podczas odwrotu polskiej armii oraz krwawych zajść w Bydgoszczy we wrześniu 1939 roku.
Skargi na Polaków ze strony Niemców i folksdojczów były najczęściej wskazywanym powodem do wszczynania procesów sądowych w 1940 roku i stanowiły dominującą kategorię wykroczeń, za które Polacy byli sądzeni przez sądy
niemieckie. Rozpatrywanie powyższych spraw było kontynuowane w nieco
mniejszym zakresie jeszcze w latach 1941 i 1942, a nawet w roku 1943.
W 1941 roku przedmiotem procesów sądowych były w przeważającej części takie kategorie przestępstw jak: kradzieże, paserstwo, nielegalne posiadanie broni, napady, zabójstwo pracodawców i szpiegostwo.
W 1942 roku odnotowano największą liczbę tj. 702 wyroków sądowych.
Oprócz wyżej wymienionych kategorii przestępstw występują procesy za
udzielanie pomocy zbiegłym więźniom i jeńcom wojennym, nielegalne kontakty intymne pracowników przymusowych z kobietami niemieckimi, fałszerstwa dokumentów (dowody osobiste i karty żywnościowe), kradzieże podczas
nalotów bombowych, handel i szmugiel, morderstwa między Polakami, członkostwo w nielegalnych organizacjach, uchylanie się od pracy i ucieczki.
W 1943 roku udokumentowanych zostało 542 sprawy sądowe, przede
wszystkim za wymienione już w latach ubiegłych kategorie przestępstw. Uwagę zwraca nasilająca się tendencja w napadach na pracodawców niemieckich
przez robotników przymusowych szczególnie zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, wzrost ilości gwałtów (najwięcej przypadków odnotowano
w Bawarii), pedofilia, nielegalne przekraczanie granicy, bunty w obozach dla
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jeńców wojennych, znęcanie się nad zwierzętami oraz wzrost przestępstw pospolitych w relacjach między Polakami.
Do najczęściej rozpatrywanych spraw karnych w 1944 roku (ogółem 103)
należały sprawy dotyczące aktów sabotażu, szpiegostwa, nielegalnego słuchania audycji radiowych i upubliczniania ich treści.
Z 1945 roku zachowało się jedynie 7 jednostek aktowych dotyczących wymienianych kategorii wykroczeń
W kartotece określonej nazwą „Mordregister” nie odnaleziono żadnej karty informacyjnej w które zapis wskazywałby na akta procesowe dotyczące
udzielania pomocy Żydom przez skazanych.
5. R 3001 Reichsjustitzministerium – Strafsachen der Abteilung IV Gescheftstelle 22
Kwerendą objęto 9 jednostek archiwalnych, w tym akta o sygn. R3001/ R22/262
dotyczące działań adwokatów przy sądach specjalnych i notariuszy prowadzących
praktykę prawniczą w GG oraz sygn. R3001/R22/3372 dot. sprawozdania Prezydenta Wyższego Sądu Krajowego i Prokuratora Generalnego w Katowicach (Oberlandesgerichtspräsident und Generalstaatsanwalt Kattowitz) z dnia 29.10.1942 r.
do ministra Thieracka o ruchu oporu w Galicji i Kongresówce. W sprawozdaniu
występują również meldunki sytuacyjne o zjawiskach przestępczych i jednostkowych zdarzeniach kryminalnych w rejonie Bielska-Białej, Katowic i Opola m.in.
analiza postaw polskiej młodzieży szkolnej, informacja o nowych rodzajach przestępstw, analiza świadomości folksdojczów w poszczególnych grupach i inne. Nie
odnotowano informacji dotyczących sytuacji ludności żydowskiej.
6. R 3017 Volksgericht und Oberreichgerichtanwalt beim Volksgerichtshof
W pierwszym tomie inwentarza w aktach wskazanych w pkt. 1.2.3.
str. 143–146 Eingegliderte Gebiete und Generalgouwernement nie odnaleziono
wyroków skazujących za pomoc Żydom. W pkt. 2.4. Unterstützung flüchtlicher
Juden und Kriegsgefangenen str. 174 –177 – akta spraw procesowych dotyczą
Niemców. Akta obywateli polskich skazanych na karę śmieci odnoszą się do
osób, które udzieliły pomocy zbiegłym jeńcom wojennym.
7. R 3006 Volksgerichtshof
Inwentarz zawiera podobnie jak inwentarze do zespołu R 3001 Reichsjustizministerium spis akt sądowych Volksgerichtshof oraz Überreichsanwaltschaft
z lat 1942 –1945. Zapis zamieszczonej w inwentarzu informacji pozwala na identyfikacje imienia i nazwiska skazanego, narodowości, rodzaju osądzonego czynu
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i wysokości kary, wskazuje również na sygnaturę akt. Nie odnaleziono w inwentarzu informacji, które dotyczyłyby wyroku za pomoc udzieloną Żydom.
8. NS – 19 Persönlicher Stab Reichsführer SS
W inwentarzu na str. 241 od syg.1791występuje hasło Generalgouvernement. Akta zawierają różne przepisy i zarządzenia m. in. dot. służby wojskowej folksdojczów, propolskiej polityki szefa dystryktu lubelskiego Zörnera,
dochodzenia wyjaśniającego w sprawie mordu polskich oficerów w Katyniu,
akcji przeciwko Żydom na trenach włączonych do Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa (Aktion gegen Juden in den eingegliederten Gebieten und im
Generalgouvernement) sygn. 2655 i inne.
Przedmiotem analizy były akta dotyczące akcji przeciwko Żydom na terenach włączonych do III Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa Akta obejmują
korespondencję Himmlera i innych wysokich urzędników kancelarii Rzeszy
z podległymi organami bezpieczeństwa i SS dotyczące deportacji Żydów
z Rzeszy, terenów włączonych i gett w Generalnym Gubernatorstwie do obozów śmierci m. in. w Sobiborze. W aktach nie odnaleziono informacji o relacjach polsko-żydowskich.
9. R 58 – Reichssicherheitshauptamt
W zespole odnotowano jedną jednostkę aktową o sygn. 954 Maßnahmen
gegen Juden in eingegliederten und besetzten Gebieten. Dokumenty zawierają
jedynie zbiór różnorodnych przepisów prawnych dotyczących Żydów.
Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego we Lwowie
Kwerendą w wymienionej instytucji objęto następujące zespoły archiwalne:
1. Sąd Specjalny przy Niemieckim Sądzie we Lwowie (P-77)
2. Niemieckie więzienie kryminalno-śledcze we Lwowie (P-86)
3. Lwowski Sąd Apelacyjny dla Dystryktu Galicja (P-161)
4. Prokuratura przy Sądzie Apelacyjnym we Lwowie (P-267)
5. Sąd Okręgowy we Lwowie (P-347)
Ad 1. Zespół (P -77) Z zebranych danych sporządzono formularze do bazy
danych „INDEX”.
Ad.2 Zespół (P-86) W zespole występują informacje dotyczące służby więziennej, rozporządzenia gubernatora dystryktu Galizien, dokumenty z narad
prokuratur i sądów w Stryju, Samborze, Złoczowie i Lwowie, księgi aresztowanych, księgi leczonych w szpitalu więziennym (historie chorób) i akta
osobowe więźniów.
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Ad.3 Zespół (P-161 opis 1, P -161 opis 2) Zespół zawiera akta osobowe
urzędników Sądu Apelacyjnego we Lwowie z lat 1941 – 1942, dane osobowe
urzędników sądów m.in. w Bolechowie, Brodach, Borszczewie, Buczaczu,
Żurawnie, Rożniatowie, Stryju, dzienniki posiedzeń Sądu Apelacyjnego we
Lwowie, postanowienia sądowe w różnych sprawach i korespondencję.
Ad.4 (P-267) Zespół zawiera rozporządzenia ministra sprawiedliwości
III Rzeszy o uprawnieniach generalnego gubernatora w Krakowie (19401941), rozporządzenie generalnego gubernatora dotyczące prokuratury sądownictwa w dystrykcie Galizien, okólniki i rozporządzenia generalnego
gubernatora o uprawnieniach Sądu Apelacyjnego we Lwowie, rozporządzenia dotyczące organizacji sądów grodzkich (miejskich), sprawozdanie prokuratury w Brzeżanach za 1942 r., regulaminy i instrukcje dla pracowników
prokuratury dotyczące organizacji dnia pracy, sprawy rozpatrywane przez
prokuraturę (napady, kradzieże, nielegalny handel, chuligaństwo), dokumenty osobowe prokuratury apelacyjnej, innych prokuratur i sądów w Kołomyji i Stanisławowie.
Ad. 5 (P -347) Rozporządzenia generalnego gubernatora w różnych sprawach, informacje dotyczące osób poszukiwanych oraz sprawy administracyjno-księgowo-gospodarcze.
W charakteryzowanych zespołach (z wyjątkiem (zespołu-P-77) nie odnaleziono materiałów, w których występowały dane przydatne do projektu „INDEX” Z list więźniów, które znajdują się w aktach (P-77 opis 1 (sygn. 1073),
1200, 1316) na uwagę zasługuje jedynie 2 stronicowa j.a. sygn. 1200. Pozostałe listy więźniów tj. lista więźniów w Deutsche Strafanstalt in Tarnopol
sygn.1073 zawiera jedynie 4 nazwiska kobiet i 1 mężczyzny, którzy zostali skazani przez sądy w Stanisławowie i Tarnopolu. W jej treści nie podano
rodzaju przestępstwa. Istotne dane zawierają ponadto dwie listy osadzonych
(osób nieniemieckiego pochodzenia) w Deutsche Strafanstalt in Lemberg,
z których jedna zawiera nazwiska 32 osób (datowana 26.04.1944 r.) i druga
zawierająca 104 nazwiska (datowana 07.06.1944 r.). Oprócz nazwisk i imion
więźniów oraz sygnatur spraw sądowych na tych listach nie zamieszczono
innych danych.
Aktotwórcą większości dokumentów znajdujących się w zespole Sąd Specjalny przy Niemieckim Sądzie we Lwowie (P-77 opis 1) jest Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Galizien – Kriminaldirektion – Kommisariar
3. Ponadto dokumenty wytworzone zostały jeszcze w Staatsanwaltschat Lemberg oraz pojedyncze egzemplarze w Sondergericht Lemberg i Strafanstalt
Lemberg.
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Archiwum Państwowe w Norymberdze (Staatsarchiv Nürnberg)
Kwerendą w wymienionym archiwum objęto akta z następujących zespołów:
I. Staatsanwaltschaft bei dem Landesgericht Nürnberg-Führt – NSG-Verfahren – Rep. 279/5S.
II. Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Nürnberg Rep. 280/2 –
S ***
III. KV – Anklage Schlagwortverzeichnis der Sachkartei Rep. 502
1.Generalgouvernement
2.Judendeportation
3.Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse
IV. Anklageböherde bei dem Sondergericht Nürnberg Abg. 1976, Strafakten 1933-1945.
V. Anklageböherde bei dem Sondergericht Nürnberg Rep. 279/5/SG/S.
Ad I. Staatsanwaltschaft bei dem Landesgericht Nürnberg-Führt – NSG
- Verfahren – Rep. 279/5S
I/1 sygn. 587 – Postępowanie przeciwko członkom załogi posterunku żandarmerii w miejscowości Wierzba (Weidenhof) Robertowi Fruckowi i Josefowi Huberowi działającymi także na terenie Praszki, Krzyworzeki, Syczkowa
w pow. Wieluń, woj. łódzkie i dokonującymi w latach 1942 – 1944 działań
przestępczych na Polakach i Żydach na tym terenie.
I/2. sygn. 588, 589 – Postępowanie przeciwko: Krzeminski, N.Schulz, Martin (nazwisko nieznane), Schwede (Cebulka) stanowiących załogę posterunku
żandarmerii w Briansku, pow. Bielsk Podlaski, woj. białostockie za mordy popełnione na Polakach i Żydach (likwidacja gett, egzekucje) dokonane w latach
1942–1943. W aktach występują dokumenty (szkice, fotografie, zeznania świadków) Komendy Powiatowej MO w Bielsku Podlaskim i Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.
I/3. sygn. 584 – Postępowanie prokuratorskie i procesowe prowadzone
przez Schwurgericht dem Landesgericht Freiburg przeciwko Robert Philipp, Weißmann Richard Arno Semisch za deportacje i morderstwa Żydów
w Szczawnicy, Nowym Targu, Zakopanym, Jordanowie, Krościenku. Akta
procesowe zawierają obszerną relację obejmującą życiorysy przestępców,
ich przebieg pracy zawodowej w hitlerowskim aparacie władzy, dramatyczne
opisy sytuacji Żydów na tym terenie w okresie akcji likwidacyjnej Żydów
w Galicji zapisane w protokołach przesłuchań 22 świadków z Polski i Izraela
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sporządzone przez Oddział Komendy Głównej Policji Izraelskiej do Badania
Zbrodni Nazistowskich w Tel Avivie oraz Główną Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce z 26.06.1977 r. dotyczące zbrodni gestapo w Zakopanym, Ludzmie i Morawczynie Protokoły te zostały przesłane do Zentralle
Stelle der Justitzverwaltungen in Ludwigsburg.
I/4. sygn. 142 Postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi Späthz w związku z popełnionymi przestępstwami obejmującymi sprawstwo kierownicze
i bezpośredni udział w likwidacji getta, deportacji do Bełżca i morderstwach
na Żydach w Rawie Ruskiej. Sprawa wszczęta 25.10.1963 r. na wniosek Zentralle Stelle der Justitzverwaltungen in Ludwigsburg oraz Departamentu Sprawiedliwości USA. W aktach znajdują się polskojęzyczne protokoły przesłuchań.
I/5. I/5. sygn. 736 Sprawa przeciwko załodze posterunku żandarmerii w Korycinie, pow. Sokółka, woj. Białystok dotycząca zabójstw Żydów
w miejscowościach Szaciłówka i Olszynka. W aktach znajduje się materiał
dowodowy zebrany na podstawie zeznań 9 świadków z okolicznych miejscowości potwierdzający zbrodnie żandarmów z posterunku w Korycinie. Protokoły przesłuchań sporządzone przez Główną Komisję do Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce L.dz.Sh.1/Sn/1/64/73 z dnia 31.I.1978. Postępowanie
umorzono.
I/6. sygn. 652, 653 Postępowanie przeciwko członkom komisariatu policji kolejowej w Nowym Zagórzu pow. Sanok oraz innym funkcjonariuszom
niemieckich władz administracyjnych i policyjnych za morderstwa popełnione w latach 1942–1943 na Żydach i Polakach w Kreishauptmanschaft Sanok
Wśród oskarżonych występują nazwiska osób nadzorujących obóz pracy dla
Żydów w Zasławiu k/Sanoka. Obszerna dokumentacja z postępowania dowodowego sporządzona na podstawie relacji 27 świadków z Polski i Izraela
ukazuje sytuację Żydów na terenie powiatu Sanok. Ponadto występuje w niej
wiele danych statystycznych dotyczących ludności żydowskiej, ukazana jest
struktura administracyjna i policyjna, dane personalne Niemców pełniących
funkcje publiczne w Kreishaupmanschaft Sanok
I/7. sygn. 553 Postępowanie przeciwko Karlowi Gebelowi za pomoc
w morderstwie około 850 Żydów w rejonie Mińska i Baranowicz w latach
1942/1943. Wyżej wymieniony przewoził Żydów samochodem (Gazwagen)
na miejsce egzekucji Ze względu na stan zdrowia i zaświadczenie o niezdolności uczestnictwa w przesłuchaniach śledztwo umorzono w dniu 24.05.1974 r.
I/8. sygn. 585 Postępowanie przeciwko Arno Semish, Lindert Josef, König
Josef, Wulkan Kurt za udział w morderstwach Żydów i Polaków w Szczawnie,
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Krzeczowie i Przysłopiu. W aktach znajduje się sporo informacji o sytuacji
Żydów w rejonie Nowego Targu, opisy sytuacyjne ich deportacji, likwidacji
gett, morderstw na ludności zydowskiej.
I/9. sygn. 893 Postępowanie przeciwko Neubert Ernst, Gruschka Josef w sprawie morderstwa Polaków i ponad 1000 Żydów w Kreishauptmanschaft Jasło. Zeznania obciążające od 17 świadków zebrała Główna Komisja do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Dochodzenie w tej sprawie prowadziły prokuratury
krajowe w Dortmundzie i Oldenburgu. W 1980 roku sprawę umorzono.
I/10. sygn. 903 Sprawa przeciwko żandarmowi feldfeblowi Nowakowi za
morderstwa na Żydach w miejscowościach Lwów-Równe-Ostrog, m.in. za likwidację getta w Zdołbunowie. Postępowanie wszczęto na podstawie analizy
listy poszukiwanych – Central Registry War Criminals and Security Suspects
(CROWCASS). Zostało umorzone 16.12.1991 r. Było wyjątkowo przewlekłe
ze względu na trudności z identyfikacją nazwiska Nowak.
I/11. sygn. 894 Postępowanie przeciwko: Blau Erich, Gessner Richard w sprawie współudziału w zabójstwach polskich i żydowskich pracowników fabryki
„HASAG” w Skarżysku Kamiennej w 1943 roku. Postępowanie wszczęte przez
Zentralle Stelle der Justitzverwaltungen in Ludwigsburg na podstawie listy poszukiwanych United Nation War Crimes Commission (UNWCC). Oskarżeni
stanowili kadrę kierowniczą fabryki typowali świadomie do egzekucji polskich,
a przeważnie żydowskich pracowników. Śledztwo umorzono ze względu na
śmierć Blau (1947) i trudności w identyfikacji Gessnera.
I/12. sygn.733 Postępowanie przeciwko Josefowi Paltenowi szefowi Grenzkommisariat w Jaśle, Brzostku i Warzycach w sprawie zbrodni popełnionych
w czasie akcji pacyfikacyjnej w Brzostku w 1944 r. oraz przeciwko Wittek,
Strauch i innym za czyny popełnione w tej akcji z udziałem batalionu SS Galizien z Moderówki. Akta zawierają protokoły przesłuchania 24 świadków i dokumentację techniczną.
Z zespołu archiwalnego Staatsanwaltschaft bei dem Landesgericht NürnbergFührt – NSG-Verfahren – Rep. 279/5S (1950–1993) 2004-01 na podstawie przepisów Krajowej Ustawy Archiwalnej dla Bawarii Absch.II Art. 10 pkt 3.(1.2.3)
Benutzung der staatlichen Archive odmówiono dostępu do następujących akt:
- sygn.889 Grösser Wachmeister na posterunku żandarmerii w Wieliczce –
Mord Żydów w pow. Wieliczka w latach 1940–1944.
- sygn.900 Finder Hauptwachmeister ze składu osobowego żandarmerii
w Brzesku.
- sygn.901 Hartmann Werner – Podejrzenie o mord Żydów i Polaków
w Przedecz w 1940–1944.
70

Akta niemieckich sądów specjalnych jako źródło do badań represji za pomoc Żydom

- sygn.904 Vittel Juljos członek posterunku żandarmerii w Lubartowie –
Mord na Polakach i Żydach.
- sygn.905,906 Henschke Otto z gestapo w Kraśniku – Mord na Polakach
i Żydach.
- sygn.907 Schweiger Karl – Mord na Polakach i Żydach w pow. Janów
Poleski w 1942 r.
- sygn. Klose Paul, Kah Alfred członkowie „Karpaten Oil Coy” Mord Polaków i Żydów w Gorlicach w latach 1940–1945.
Ad.2 II. Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Nürnberg Rep.
280/2 – S ***
II/1. sygn. 763 Postępowanie przeciwko Wernerowi Trautnerowi. W latach
08.1941 – 1944 pełnił funkcję komendanta posterunku policji niemieckiej
w Kopyczyńcach (Galicja) i brał udział w rozstrzeliwaniu Żydów. W aktach
znajdują się protokoły zeznań 27 świadków z USA, Kanady i Izraela.
II/2. sygn. 227 Akta postępowania procesowego przeciwko szefowi firmy
budowlanej Karlowi Bergauerowi i 7 innym osobom za znęcanie się i morderstwa dokonane na żydowskich robotnikach przymusowych w latach 1942
– 1943 przy wykonywaniu prac drogowych w Galicji w pobliżu Tarnopola
w miejscowościach: Zagrobela, Jeziorna i Hluboczek. Żydzi od marca/kwietnia 1942 r. przebywali w obozach Tarnopol, Jeziorna, Hluboczek. Akta stanowią przykład przejmowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości spraw
karnych, które powinny być rozpatrywane przez właściwe sądy polskie. Rozpatrywanie tej sprawy przez Schwurgericht Amberg odbyło się na podstawie
decyzji nr 2 Rządu Wojskowego dla Bawarii (Nr 2 Militär-Gesetz der Militärregierung für Bayern) co zostało powołane w uzasadnieniu wyroku. Oskarżenie sformułowano na podstawie zeznań 18 świadków żydowskich z USA
i Izraela.
Z zespołu Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Nürnberg Rep.
280/2 – S *** nie udostępnino następujących akt:
II/2.1 sygn.401 Tötung der tausenden von Juden u.anderen Zivilpersonen
ab 07/41 – 02/42 in veschiedenen Orten Ukraine – brak akt w zasobie
II/2.2 sygn.888 Masowy mord na Polakach i Żydach w Szebniach, Moderówce, Iwoniczu, Brzostku i Dobrucowej w pow. Jasło – brak akt w zasobie
II/2.3 sygn.1027 odmówiono dostępu na podstawie przepisów Krajowej
Ustawy Archiwalnej dla Bawarii Absch.II Art. 10 pkt 3.(1.2.3) Benutzung der
staatlichen Archive
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Ad. 3 III. KV – Anklage Schlagwortverzeichnis der Sachkartei – Rep.502
III/1. Generalgouvernement
III/1.1 NG 5843 Informacja z dnia 22.01.1940 r. do ambasadora Moltkego od
Weizsäckera w celu przekazania jej treści Göringowi. Dotyczy oceny stosunku
społeczeństwa polskiego do Żydów i Niemców. Podkreślany jest niechętny stosunek Polaków (zwłaszcza chłopów polskich) do Żydów. Rozważnia dotyczące
ewentualnego powołania polskiego rządu, który byłby skłonny współpracować
z Niemcami, a nie byłby postrzegany przez Polaków jako zdradziecki. Szefem
rządu mógłby być Witos, ale jego stan zdrowia (ranny) nie pozwala na branie go
pod uwagę. Polacy są negatywnie nastawieni wobec prawa, które zrównywałoby ich z Żydami.
III/1.2 PS 1911 Informacja o deportacji 8 rodzin żydowskich z Dębicy
w Dystrykcie Galicja do innej miejscowości sporządzona na potrzeby postępowania sądowego na życzenie amerykańskich służb kryminalnych.
III/1.3. NI 4310 Zarządzenie Generalnego Gubernatora o wprowadzeniu
obowiązku świadczenia pracy przymusowej przez Żydów i Polaków.
III/1.4 NO 2242 Informacja Szefa Policji Bezpieczeństwa i SD dotycząca
sytuacji politycznej na terenach polskich zajętych przez ZSRR. Zachowanie
ludności, stosunki polsko-ukraińskie.
III/1.5 PS 3047 Informacja o rozstrzelaniu Żydów w Borysowie.(Borrisow).
III/1.6 NO 399 Meldunek szefa obozu w Oranienburgu o sytuacji więźniów. W obozie znajdowało się około 70.000 Żydów.
III/1.7 PS 2613 Przygotowanie terenu w okolicy Lublina do planowanego przesiedlenia Żydów. Planowanie transportów z Niemiec i Austrii. Sprawy
urządzania gett w Warszawie, Łodzi i Krakowie.
III/1.8 NG 1903 Pismo Generalnego Gubernatora do szefa kancelarii Rzeszy w sprawie wykorzystania Żydów do pracy. W piśmie zawarta jest sugestia
o złagodzeniu polityki eksterminacyjnej w stosunku do Żydów, co pozwoliłoby w większym stopniu wykorzystać ich do pracy.
III/1.9 NG 4291 Okólnik NSDAP z dnia 05.11.1939 r. zawierający wskazówki dotyczące traktowania ludności na byłych polskich terenach z punktu
widzenia polityki rasowej m.in. w zakresie szkolnictwa, opieki medycznej, wyżywienia, ograniczenia urodzeń. W treści okólnika jest zalecenie dla niemieckiej
administracji, aby prowadzić grę miedzy Polakami i Żydami (poróżniać ich) aby
wyraźnie wyodrębnić Żydów w dokumentach pisanych, wpisując obok nietypowo brzmiących żydowskich nazwisk mężczyzn imię ”Israel, a kobiet – „Sara”.
III/1.10 NG 592, 594 Informacja mjr. Schmolza z dnia 28.12.1942 r. o rozstrzelaniu 3 Żydów przez gestapo we Lwowie.
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III/1.11 NO 2652 Informacja sytuacyjna nr 2 z dnia 29.07 – 14.08.1941
dotycząca działania Einsatzgruppen i policji bezpieczeństwa. Treść informacji
odnosi się do zachowań ludności na terenach Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz działania Einsatzgrppen w GG.
III/1.12 D 953 Eksterminacja polskich Żydów w latach 1939 – 1945. Akta
zawierają m.in. dane statystyczne dotyczące liczby ludności pochodzenia żydowskiego w Polsce. Liczba Żydów na dzień 09.12.1931 wynosiła 3.356.000.
Na dzień 01.09.1939 – 3.474.000
w GG – 2.317.000
na terytoriach inkorporowanych przez III Rzeszę – 678.000
na terytoriach anektowanych przez ZSRR
*Lwów, Tarnopol, Stanisławów – 573.500
*Wołyń – 242.000
*Zachodnia Rosja, Litwa, Prowincja Polesie, Wilno – 341.000
W sierpniu 1944 r. Centralny Komitet Żydów Polskich zorganizował rejestrację Żydów i 15.06.1945 zarejestrowano 55.500 Żydów. Do tego należy
dodać liczbę 5446 Żydów, którzy przeżyli i byli w Niemczech oraz 13.000
Żydów w Armii Polskiej w ZSRR. Z liczby 40 – 50 tysięcy Żydów około
5.000 to były dzieci. Zatem pozostało tylko 1,3 – 1,6% Żydów pod niemiecką
okupacją. Dokumenty obrazują także dane statystyczne eksterminacji Żydów
w innych krajach europejskich.
III/2 Judendeportation (Deportacja Żydów)
III/2.1 NG 2490 Informacja z dnia 20.03.1940 r. szefa kancelarii Rzeszy
Lammersa do szefa niemieckiej policji i ministra spraw wewnętrznych Rzeszy
o deportacji Żydów z Piły do Lublina (konkretnie do wsi Piaski i Głusk 20 km
od Lublina), a następnie do Bełżca, gdzie zostali skierowani także pozostali
przy życiu Żydzi ze Szczecina.
III/2.2 NG 1903 Informacja o zbrodniach gestapo w GG dokonanych na
Żydach i Polakach.
III/2.3 L18 Meldunek z 30.06.1943 r. o rozwiązaniu „kwestii żydowskiej”
we Lwowie.
III/2.4 NO 5939 Egzekucje Żydów z Terespola w 1942 r. – relacje świadków.
III/2.5 NO 3644 Akcje Einsatzgruppen i masowe rozstrzeliwania Żydów
we Lwowie.
III/2.6 NO 4783 Informacja z 23.10.1941 o działaniu oddziałów partyzanckich i wysiedlaniu Żydów z okręgu białostockiego.
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III/2.7 NG 1530 Pismo Weizsäckera z dnia 16.02.1940 r. adresowane do
nieznanej z nazwiska osoby o wyjaśnienie usłyszanej przez niego w audycji radiowej informacji o dramatycznych warunkach wysiedlenia Żydów ze
Szczecina. Ponadto j.a. zawiera kopie artykułu berlińskiego korespondenta
„Der neue Zürcher Zeitung” datowany 16.02.1940 r. opisujący szczegóły akcji
deportacyjnej Żydów ze Szczecina.
III/3. Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse V englische Dokumente
III/3.1 PS 357-362 Akta zawierają protokoły rozstrzeliwania Żydów w Borysowie, artykuły prasowe z gazet niemieckich okresu przedwojennego z treścią odnoszącą się do problemu żydowskiego, informacje o publicznych egzekucjach w Warszawie,
III/3.2 D 950 Teil 1. (BL 689-770) German Crimis in Poland. Akta zawierają informacje o akcjach eksterminacyjnych w stosunku do Polaków, Żydów
i jeńców Armii Radzieckiej w latach 1939 – 1945 m.in.
– Extermination, Concentration and labor Camps in Poland during the years
1939 – 1945,
– Concentration and Extermination camp Oswiencim (Auschwitz-Birkenau),
– Extermination camp Treblinka,
– Extermination camp Chełmno (Kulmhof),
– Extermination of Polish Jews,
– Public execution at Warsow,
– German Crimis during the Warsow Rising,
– German law in “incorporated” Territory,
– German Crimimas against soviet prisoners of war in Poland.
III/3.3 PS 363-367 Jednostka aktowa zawiera dokumenty z lat 1931–1941
dotyczące przygotowania III Rzeszy do wojny i prowadzenia działań wojennych. Dokumenty przygotowano dla potrzeb Trybunału Norymberskiego
na dzień 11.12.1945 r. W ich treści. występują wypowiedzi funkcjonariuszy
hitlerowskich o rozwiązaniu problemu żydowskiego, plany przesiedlenia
5 mln. Polaków, plakaty artykuły prasowe itp.
III/3.4 PS 374 Akta zawierają dokumentację procesową w tym dokumentację przygotowaną w Polsce przeciwko Rudolfowi Hessowi i Hansowi Frankowi
za zbrodnie dokonane na okupowanych ziemiach polskich. Na zawartość akt
składają się zarządzenia dotyczące Żydów w Generalnym Gubernatorstwie,
relacje Żydów (świadków) z pobytu w obozie w Treblince, informacje o “aryzacji” majątków żydowskich oraz emigracji do Palestyny.
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Ad. V, VI Anklageböherde bei dem Sondergericht Nürnberg Abg. 1976,
Strafakten 1933–1945.Anklageböherde bei dem Sondergericht Nürnberg
Rep. 279/5/SG/S.
W aktach procesowych Sądu Specjalnego w Norymberdze (Sondergericht
Nürnberg) nie występują sprawy dotyczące relacji polsko – żydowskich. Podsądnymi byli znajdujący się na terenie właściwości tego sądu polscy robotnicy przymusowi, którzy dokonali wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom niemieckiego prawa. Kategorie najczęściej rozpatrywanych spraw to:
kradzieże, konflikty z pracodawcami, zakazane stosunki z kobietami niemieckimi, sabotaż, nielegalne słuchanie radia, obraźliwe wypowiedzi w stosunku
do funkcjonariuszy państwowych itp.
W analizowanych aktach procesowych nie odnaleziono informacji o relacjach polsko-żydowskich. W aktach procesowych sądów i dochodzeniowych
prokuratur zarówno przy sądzie krajowym jak i wyższym sądzie krajowym
w Norymberdze, znajdują się sprawy skierowane do rozpatrzenia przez Zentralle Stelle der Justitzverwaltungen in Ludwigsburg.
W treści akt są dane osobowe hitlerowskich zbrodniarzy wojennych, opisy
i analizy systemu administracyjnego i policyjnego funkcjonującego w III Rzeszy i terenach okupowanych, dane statystyczne, obsada stanowisk w administracji (także obozowej) i policji, przepisy prawne, dokumentacja techniczna
i poglądowa obozów.
W dokumentacji powojennej wszystkie wnioski o wszczęcie dochodzeń do
prokuratury norymberskiej kierowane były przez Zentralle Stelle der Justitzverwaltungen in Ludwigsburg. Wnioski były udokumentowane protokołami
przesłuchań świadków wydarzeń. Inne wnioski o ściganie zbrodniarzy hitlerowskich pochodziły z Izraela, USA oraz na podstawie analizy list osób poszukiwanych Central Registry War Criminals and Security Suspects (CROWCASS) oraz United Nation War Crimes Commission (UNWCC).
W relacjach świadków zawartych w protokołach znajdują się nieliczne
przypadki dotyczące pomocy udzielanej Żydom przez Polaków. Jedną z przyczyn braku rejestracji takich faktów może być konstrukcja formuły protokołu
przesłuchania sprowadzająca się do ograniczonej relacji świadka z opisu zdarzenia. O wiele więcej treści dotyczących opisu zdarzeń zawierają protokoły
przesłuchań dokonywane przez policję.
Uwagi końcowe i wnioski
Analiza treści udostępnionych akt procesowych przede wszystkim niemieckich sądów specjalnych, ale także dokumentów prokuratur i więzień do75
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konana w kontekście projektu „INDEX” w archiwach w Berlinie, Lwowie
i Norymberdze, wykazuje, że najwięcej zdarzeń, z zakresu relacji polsko-żydowskich wraz z występującymi w ich opisie danymi osobowymi znajduje się
w materiałach instytucji niemieckiego wymiaru sprawiedliwości działających
na terenie GG. W GG mieszkała największa liczba Żydów, obowiązywało najbardziej represyjne prawo i odbywała się intensywna akcja eksterminacyjna
skierowana na tę grupę narodowościową.
Zamieszkująca obszar GG ludność dysponowała infrastrukturą pozwalającą na udzielanie różnych form pomocy chroniącej Żydów przed skutkami
represji stosowanymi przez Niemców. W wielu przypadkach relacje sąsiedzkie między szukającymi schronienia Żydami, a ludnością miejscową ułatwiały
nawiązanie nawiązanie kontaktu i udzielanie pomocy.
W aktach prokuratur i sądów specjalnych zawarta jest obszerna treść obrazująca eksterminację polskiej i żydowskiej ludności szczególnie w GG i na
terenach włączonych do Rzeszy. Dostrzegalna jest występująca w tych dokumentach znacząca różnica w zakresie ilości przeprowadzonych spraw odnoszących się do relacji polsko-żydowskich rozpatrywanych przez sądy w GG
i na terenach włączonych do Rzeszy.
W dokumentach sądów specjalnych działających na terenach włączonych
do Rzeszy najliczniej występujących w kartotece „Mordregister” m.in. Litzmanstadt (Łódź), Ziechenau (Ciechanów), Gottenhafen (Gdynia), Danzing
(Gdańsk), Kalisch (Kalisch), Hohensalza (Inowrocław), Bromberg (Bydgoszcz), Gnesen (Gniezno), Leslau (Włocławek), Graudenz (Grudziądz) i kartotece więźniów Krone a/d Brahe (Koronowo nad Brdą) nie odnotowano spraw
odnoszących się do relacji polsko-żydowskich, chociaż ludność zamieszkująca tereny, które obejmowała działalność wymienionych sądów miała również konieczną infrastrukturę nadającą się do świadczenia pomocy w zakresie
przechowywania i wyżywienia prześladowanej ludności żydowskiej.
Na terenach włączonych do Rzeszy mieszkało 678 tys. Żydów, odbywała
się skierowana przeciw nim intensywna akcja eksterminacyjna, miały miejsce
masowe wysiedlenia i prześladowania. W aktach sądowych nie odnaleziono
jednak spraw za pomoc Żydom. Występują natomiast sprawy karne odnoszące
się do innych wykroczeń np. udzielania pomocy zbiegłym więźniom i jeńcom
wojennym.
Jeśli chodzi o skalę świadczenia pomocy Żydom przez Polaków mierzoną
liczbą zasądzonych wyroków sądowych to najwięcej rozpatrywanych spraw
w świetle przeanalizowanych dokumentów odnotowano w dystrykcie „Galizien”. Z największą intensywnością pomoc Żydom była świadczona w takich
76

Akta niemieckich sądów specjalnych jako źródło do badań represji za pomoc Żydom

regionach jak Lwów, Stanisławów, Tarnopol czy Rzeszów. Sprawy dotyczące
pomocy Żydom występują również w aktach z innych dystryktów, ale mniej
licznie w porównaniu z terenami południowo-wschodnimi GG.
Z treści akt sądowych wynika, że pomaganie Żydom nie było bezinteresowne. Żydzi za swoje ukrywanie, dostarczanie żywności czy też fałszywych
dokumentów byli niejednokrotnie zmuszani do wypłacania wysokich rekompensat przybierających różnorodne formy (wskazują na to zwłaszcza protokoły przesłuchań). Uwagę zwraca też często bezwzględny i okrutny sposób
egzekwowania środków pieniężnych od Żydów, zarówno przez świadczących
im pomoc, jak i przez szmalcowników.
Należy także podkreślić, że – zwłaszcza w Dystrykcie „Galizien” – oprócz
Polaków osobami świadczącymi pomoc Żydom byli zamieszkujący tam Ukraińcy, a także osiedleni tu folksdojcze i Niemcy, sporadycznie wykonujący różne funkcje urzędnicze i inne.
Ze względu na zakres tematyczny kwerendy, (poszukiwano danych dotyczących Polaków) akta zawierające te informacje nie były przedmiotem analizy. Jednak z pobieżnego ich przeglądu wynika, że w treści tych dokumentów
znajdują się również nazwiska Polaków występujących jako współoskarżeni w sprawach skierowanych przeciwko obywatelom innych narodowości
i folksdojczów dotyczących udzielania pomocy Żydom na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
Uzyskane wyniki kwerendy z dokumentów sądów i prokuratur niemieckich potwierdzają tezę, iż największą pomoc w przeżyciu okresu okupacji hitlerowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa – mimo wystąpienia także
wielu negatywnych zjawisk towarzyszących akcji pomocowej – Żydzi otrzymali od osób narodowości polskiej.
Dokonując na podstawie poddanych analizie akt sądowych i prokuratur
bardzo uproszczonej oceny motywów skłaniających Polaków do świadczenia
pomocy Żydom w czasie II wojny światowej uwagę zwraca jej motywacyjna wieloaspektowość. Wydaje się, iż zasadniczym czynnikiem stymulującym
niesienie pomocy Żydom był czynnik materialny i dominuje on w tym procesie nad motywem etyczno-humanitarnym.
Zebrane i opracowane na podstawie przeprowadzonej kwerendy formularze danych osobowych zawierają szczegółowe informacje wzbogacające
imienną listę zarówno osób pomagających Żydom, jak i osób narodowości
żydowskiej, którym pomoc została udzielona. Możliwe jest także sporządzenie indeksu geograficznego miejscowości, w których osoby te ukrywały się
lub zamieszkiwały.
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Zebrane informacje poszerzają wiedzę o losach osób narodowości żydowskiej w okresie hitlerowskiego terroru. Wzbogacona została też lista osób, które – pomijając motywy, którymi się kierowały – narażały swoje życie świadcząc różne formy pomocy Żydom.
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Sprzedawca precli w warszawskim getcie
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Uliczny grajek w warszawskim getcie
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Źródła z zasobu Archiwum Państwowego
w Przemyślu dotyczące historii Żydów
w okresie II wojny światowej
Holokaust był niewątpliwie nie tylko tragedią społeczności żydowskiej, ale
także dramatem całej ludności polskiej, której przyszło żyć w okresie okupacji
niemieckiej. Mieszkańcy postawieni zostali przed trudnym wyborem, niekiedy pomiędzy własnym życiem, a życiem drugiej osoby. W zasobie Archiwum
Państwowego w Przemyślu przechowywanych jest wiele źródeł ukazujących
sytuację ludności w latach II wojny światowej. Badając tę problematykę opierać
można się m.in. na dokumentacji starostw, prezydiów miejskich i powiatowych
rad narodowych, zarządów miast, a także na spuściznach osób prywatnych.
W dalszej kolejności uwagę poświęcić należy zbiorowi fotografii, gdzie odzwierciedlone zostało życie społeczeństwa w tym okresie. Zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu daje możliwość prowadzenia badań zarówno w odniesieniu
do wybranych miejscowości, jak i w szerszym kontekście powiatu, województwa, umożliwiając tym samym porównanie dostępnych akt z dokumentacją
przechowywaną w pozostałych archiwach, czy instytucjach naukowych. Zawężając poszukiwania do materiałów związanych z historią Żydów przemyskich
w czasie II wojny światowej, kwerendą objąć należy archiwalia z następujących
zespołów: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu, Zarząd Miasta
w Przemyślu, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, Zbiór fotografii w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu,
dokumentacja Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału w Przemyślu. Interesującym źródłem w badaniu wymienionej problematyki są Materiały Wandy Kaput,
czy też Teki inżyniera Bogusława Gębarowicza, zawierające zarówno dokumenty związane z prowadzeniem własnych badań, jak i osobiste wspomnienia czy
niezbędne relacje. Cenne archiwalia występują również w aktach odnoszących
się do innych miejscowości, czy powiatów m.in. w jednostkach Starostwa Po83
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Przemyska Synagoga (ryc. Bogusława Gębarowicza), Archiwum Państwowe
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wiatowego w Jarosławiu, Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w Jarosławiu,
Aktach miasta Jarosławia. Uwagę poświęcić należy dokumentacji stanowiącej
Akta Józefa Benbenka, czy też Teki Stanisława Kojdra, szczególnie przydatne
w przypadku chęci badania reakcji polskiego społeczeństwa na zbrodnie dokonywane na współmieszkańcach.
Polska stanowiła państwo z liczną grupą ludności wyznania mojżeszowego, a sam Przemyśl w okresie przedwojennym był miastem wielokulturowym,
zamieszkałym przez 51.038 osób, w tym 17.326 wyznawców religii żydowskiej, stanowiących 34% ogółu mieszkańców1. Potwierdzenia tego stanu szukać należy w źródłach przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego
w Przemyślu, m.in. w dokumentacji metrykalnej, czy aktach szkolnych2.
1
A. Krochmal, Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych, Przemyśl 2018, s. 73.
2
W zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu przechowywane są akta metrykalne Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu z lat 1790–1939 (zespół nr 1924). Wpisy wskazujące na
liczną grupę ludności wyznania mojżeszowego zamieszkującą Przemyśl i okolice odnaleźć można
w Aktach miasta Przemyśla (zespół nr 129), księgach meldunkowych przechowywanych w zespole
nr 40 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu (dalej: PMRN w Przemyślu), jak i w dokumentacji szkolnej, w szczególności katalogach klasowych.
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Z Przemyśla wywodziło się wielu wybitnych naukowców oraz innych znanych osób pochodzenia żydowskiego. Należeli do nich m.in.: prof. Maksymilian
Rose renomowany neuroanatom, który prowadził badania mózgu marszałka Józefa Piłsudskiego (przedwczesna śmierć w roku 1937 nie pozwoliła mu na ich
zakończenie)3, prof. Mojżesz Albauer, znany slawista, uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami4, dr Ludwik Grossfeld, absolwent Wydziału Prawa
we Lwowie, piastujący od 13 lipca 1943 r. do 24 listopada 1944 r. tekę Ministra
Skarbu w polskim rządzie emigracyjnym w Londynie5. Z Przemyślem związani
byli również: Mojżesz Nacht6, dr Henryk Ignacy Oesterreicher7, prof. Mojżesz
Schorr, płk. dr Józef Mieses, adwokat dr Leib Landau8. W samym mieście funkcjonował Szpital Żydowski założony w 1904 r. jako fundacja Eljasza Hirta, a po
I wojnie światowej ponownie otworzony w styczniu 1924 r.9, działał klub sportowy10, odbywały się żydowskie uroczystości, przedstawienia, wieczory muzyki11.
Aktywność tę przerwał wybuch II wojny światowej, która pochłonęła wiele istnień, często pozbawianych przez okupantów podstawowych praw ludzkich.
Wojna stała się faktem 1 września 1939 r. Informacje o jej wybuchu szybko dotarły do miasta. Na dworcu kolejowym zmobilizowano żołnierzy, okna
pozaklejano papierami, a przez megafony nawoływano ludzi do ukrycia
się. Wprawdzie od połowy sierpnia mieszkańcy Przemyśla przygotowywali
się na taką ewentualność, jednak do końca nie chcieli wierzyć, że dojdzie
do otwartego konfliktu zbrojnego12. Drugiego września w mieście syreny
Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Teki Zenona Andrzejewskiego, sygn. 123,
s. 21–26.
4
Tamże s.27.
5
Tamże s. 34, APP, Teki Zenona Andrzejewskiego, sygn. 51.
6
Jego ojciec Izak Nacht z żoną i dzieckiem zamordowani zostali przez Niemców, córka przeżyła wojnę emigrując w 1945 do Palestyny. Sam Mojżesz Nacht w czasie wojny służył ochotniczo
w Armii Angielskiej, w latach 1967–1985 był Głównym Dyrektorem Sądownictwa w Izraelu w randze Członka Sądu Najwyższego. Zob. APP, Teki Zenona Andrzejewskiego, sygn. 60, s. 4.
7
W czasie II wojny światowej zamierzał zgłosić się do polskiego wojska, co pokrzyżowało wkroczenie Armii Sowieckiej. W listopadzie 1939 r. znalazł się w Krakowie, gdzie ukrywał się w mieszkaniu kolegi przed zamknięciem w getcie, APP, Teki Zenona Andrzejewskiego, sygn. 61, s. 4–5.
8
APP, Teki Zenona Andrzejewskiego, sygn. 59. 74, 123, 124.
9
Tamże, sygn. 73, s. 6, 9.
10
APP, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego
w Przemyślu, sygn. 3581a.
11
Tamże, sygn. 3466, 1054.
12
APP, Zbiór relacji i wspomnień z okresu II wojny światowej, sygn. 4; Podobne nastroje panowały
również w innych miastach województwa lwowskiego. Jako przykład przytoczyć można pamiętnik młodej Żydówki z powiatu przeworskiego, która opisywała swoje obawy związane z możliwością wybuch
wojny, nie dając jednak do końca wiary w jej nadejście. Zob. Akta Józefa Benbenka, sygn. 103, s. 8–18.
3

85

Małgorzata Stadnik

alarmowały o możliwym zbliżaniu się samolotów nieprzyjaciela. Poważne bombardowanie miasta nastąpiło 7 września, a w jego wyniku oprócz
zniszczonych budynków ucierpieli przede wszystkim mieszkańcy. Zginęło
wówczas 8 osób, a 16 odniosło rany. Od 10 września niemiecka artyleria
zlokalizowana w Kosienicach rozpoczęła ostrzeliwanie miasta. W tym czasie z Przemyśla ewakuowano już urzędy państwowe, w mieście zapanował
zamęt. W nocy z 14 na 15 września w obliczu napierających sił niemieckich
zdecydowano o wycofaniu polskich oddziałów. Z samego rana do opuszczonego miasta wkroczyły wojska niemieckie, rozpoczynając tym samym
czas hitlerowskiej okupacji13. W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich wojska
sowieckie, z końcem września zajęły Przemyśl. Miasto podzielone zostało
na dwie części: prawobrzeżną znajdującą się pod okupacją sowiecką oraz
lewobrzeżną zajętą przez Niemców.
Pierwsze akcje skierowane przeciw ludności żydowskiej widoczne były
już w roku 1939, a informacje na ten temat zawarte są w Materiałach Wandy
Kaput (sygn. 322), w których przechowywany jest krótki zarys historii getta
przemyskiego autorstwa dra. Ignacego Rubinfelda. Opis zawiera dramatyczną
relację z życia w okupowanym mieście od wkroczenia wojsk niemieckich,
aż po likwidację getta w roku 1943. Zgodnie z relacją tuż za wojskami niemieckimi do miasta skierowany został oddział Gestapo zwany „Judenvernichter” (niszczyciele Żydów), rozpoznawany po napisie J.V. na lewym ramieniu.
Gestapowcy, chodząc od mieszkania do mieszkania, zatrzymywali Żydów
jednocześnie zmuszając ich do zabrania swoich najcenniejszych kosztowności. Akcja przeprowadzona była w celu wyniszczenia inteligencji. Zebranych
skierowano na rynek, gdzie byli bici i poniżani. Po kilku godzinach tortur
wywieziono ich za miasto i rozstrzelano. W pogromie zginęło 630 Żydów14.
Potwierdzenie hitlerowskich zbrodni występuje w aktach Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Przemyślu. Szczególnie przydatna dokumentacja znajduje
się w jednostce o sygn. 464, zatytułowanej Akta dotyczące zbrodni dokonanych przez okupanta na terenie Przemyśla i okolicznych miejscowości w latach 1939–1945. Zawiera ona wykaz miejsc mordu na ludności powiatu przemyskiego z wpisem o wymordowaniu we wrześniu 1939 r. około 900 Żydów
J. Rożański, Przemyśl w latach II wojny światowej, w: Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, red. F. Persowski, A. Kunysz, J. Olszak, cz.2, Warszawa – Kraków 1974, s. 354–362.
14
APP,, Materiały Wandy Kaput, sygn. 322, s. 57; dr Ignacy Rubinfeld w czasie okupacji leczył
ludność żydowską z przemyskiego getta, z którego udało mu się uciec 14.11.1943 r., na dwa miesiące przed ostatnim transportem do Oświęcimia.
13
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Informacja o rozstrzelaniu 27 Żydów ukrywających się na folwarku Leoncin,
Archiwum Państwowe w Przemyślu, sygn. 464.

z Przemyśla15, a także ankiety zbrodni hitlerowskich sporządzone w roku 1968
z danymi o miejscach mordów, liczbie zabitych lub wywiezionych do obozów.
W jednostce przechowywana jest korespondencja z Prezydiów Gromadzkich
Rad Narodowych z informacjami o hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej
w latach 1939–1945, pisma informujące o getcie w Huwnikach, Birczy, Kalnikowie16, a także notatki o dokonanych egzekucjach na ludności żydowskiej.
W celu oceny skali niemieckich represji należy zwrócić uwagę na kwestionariusze przechowywane w Tekach inżyniera Bogusława Gębarowicza. Wskazują one m.in. na mord dokonany w październiku 1939 r. na ludności żydowskiej
w Grochowcach, czy też w lipcu 1941 r. w Rybotyczach17. Dokumentacja odnosząca się do sytuacji Żydów w czasie wojny zachowała się również w odniesieniu do innych terenów. W aktach Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
przechowywane są pisma informujące o likwidacji ludności żydowskiej na
terenie gmin Chłopice, Laszki, Pruchnik, represjach w stosunku do Żydów
na terenie gmin Radymno i Sieniawa, a także ankieta dotycząca przebiegu
działań wojennych oraz okupacji niemieckiej z danymi o traktowaniu ludności

15
16
17

APP, PMRN w Przemyślu, sygn. 464, s. 13.
Tamże s. 78, 114, 119.
APP, Teki inżyniera Bogusława Gębarowicza, sygn. 410, s. 10.
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Informacja o rozstrzelaniu 27 Żydów ukrywających się na folwarku Leoncin,
Archiwum Państwowe w Przemyślu, sygn. 464

żydowskiej przez stronę niemiecką18. W Aktach Józefa Benbenka zachowały
się m.in. wpisy o aresztowaniach19, represjach na ludności żydowskiej i egzekucjach20 w powiecie przeworskim, a także zarządzenia władz okupacyjnych
dotyczące Żydów21. Ważne źródło stanowi tutaj jednostka o sygn. 95 z ankietami dotyczącymi zbrodni hitlerowskich, w których odnaleźć można m.in.
wpisy o spaleniu we wrześniu 1939 r. synagogi w Przeworsku, odbywających
się w latach 1940–1941 łapankach, rozstrzelaniu 160 Żydów w Siedleczce22,
pogromie dokonanym na ludności żydowskiej w Kańczudze23. W jednostce
APP, Starostwo Powiatowe Jarosławskie, sygn. 152, s. 37, 42–43, 48–52, 57.
APP, Akta Józefa Benbenka, sygn. 102, s. 1.
20
Największe nasilenie egzekucji dokonywanej na ludności zamiejscowej, głównie pochodzenia żydowskiego miało miejsce w latach 1939–1941. Aresztowanych gromadzono w areszcie na
ratuszu a następnie rozstrzeliwano na podwórzu ratusza lub bezpośrednio na cmentarzu żydowskim;
APP, Akta Józefa Benbenka, sygn. 95, s. 111.
21
Tamże, sygn. 103, s. 6–7.
22
Tamże, sygn. 95, s. 110–111, 115, 190.
23
Przed wojną w Kańczudze miało zamieszkiwać 1200 Żydów, po jej zakończeniu zaledwie
100. W sierpniu 1942 r. żandarmeria niemiecka zatrzymała około 250 osób rozstrzelanych w ciągu
trzech dni , 2 września 1942 r. na rynek spędzono 150 osób, które następnie zapakowano na furmanki w wywieziono w kierunku Jarosławia i Pełkiń, gdzie stracili życie; APP, Akta Józefa Benbenka,
sygn. 95, s. 138, 190.
18
19
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Ruiny żydowskiego miasta w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Teki
inżyniera Bogusława Gębarowicza, sygn. 383

o sygn. 102 zachował się wpis o rozstrzelaniu Żydów na podwórzu przeworskiego ratusza24. W dokumentacji Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział
w Jarosławiu odnaleźć można wykaz obozów koncentracyjnych oraz miejsc
straceń zawierający wpis o rozstrzelaniu w grudniu 1942 r. ok. 180 Żydów25.
W wyniku ataku Niemiec na Związek Radziecki, 28 czerwca 1941 r. miasto Przemyśl w całości ponownie zostało zajęte przez wojska niemieckie26.
Okupanci szybko przystąpili do dalszych działań mających na celu zagładę
pozostających w mieści Żydów. W zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu zachowało się Ogłoszenie o odgraniczeniu dzielnicy żydowskiej miasta
Przemyśla wydane na podstawie §1 Rozporządzenia o ograniczeniu pobytu
w Generalnym Gubernatorstwie z 13 września 1940 r27. Dzielnica została zamknięta 16 lipca o godzinie 8 rano, a Żydzi zobowiązani zostali przenieść się
do niej do godziny 22 dnia poprzedniego28. Do getta dostać się można było
jedynie dwoma wejściami od strony ulic Jagiellońskiej oraz Lwowskiej. Getto
otoczono murami, zasiekami i objęto strażą. Bezprawne opuszczenie wyzna24
25
26
27
28

Tamże, sygn. 102, s. 164.
APP, Polski Czerwony Krzyż Oddział w Jarosławiu, sygn. 45, s. 14.
J. Rożański, dz. cyt., s. 379.
APP, Akta miasta Przemyśla, sygn. 2280, s. 5.
Tamże.
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Ruiny żydowskiego miasta w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Teki
inżyniera Bogusława Gębarowicza, sygn. 383

czonej dzielnicy, a także udzielanie schronienia uciekinierom było zagrożone surowymi karami29. W krótkim czasie od zamknięcia getta rozpoczęła się
pierwsze akcja „wysiedleńcza” Żydów trwająca między 27 lipca a 3 sierpnia
1942 r. Dzieci i starców zamordowano w Grochowcach. Chorych rozstrzelano w szpitalu żydowskim30. Potwierdzeniem przeprowadzonej akcji są akta
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu, gdzie znajduje się wpis
o wymordowaniu w dniach 27 lipca, 1 sierpnia oraz 3 sierpnia 1942 r. ok. 4
tys. Żydów z przemyskiego getta.
Zwłoki ofiar rozstrzelanych przez gestapo i policję niemiecką zakopano
w Grochowcach – Janowej Górze31. Informacje o utworzeniu dzielnicy żydowskiej oraz daty przeniesienia się do niej ludności żydowskiej zawarte są
również we wskazanej już relacji dra Ignacego Rubinfelda, którą dodatkowo
potwierdza protokół spisany przed Wojewódzką Komisją Historyczną w Przemyślu z dnia 7 lipca 1945 r. Swoje zeznania złożył w nim Edward Leimsieder,
opisując historię Majera Krebsa, który w obronie własnej zaatakował nożem
29
30
31
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gestapowca Reisnera32. Nazwisko gestapowca potwierdza inne źródło z zasobu przemyskiego Archiwum, przechowywane w Tekach inżyniera Bogusława
Gębarowicza, w jednostce zawierającej spis gestapowców pełniących służbę
w Przemyślu33. Sam protokół oraz relacja Ignacego Rubinfelda oprócz Materiałów Wandy Kaput zachowane są również w Zbiorze relacji i wspomnień
z okresu II wojny światowej, gdzie stanowią dwie oddzielne jednostki archiwalne34.
Dramat społeczności żydowskiej pozbawianej życia jedynie za bycie „Żydem” pociągał za sobą inne ludzkie tragedie, w tym osób próbujących ratować
nawet jedno życie za cenę własnego, jak i własnej rodziny. W zasobie Archiwum dostępna jest dokumentacja stanowiąca przydatny materiał źródłowy do
prowadzenia badań nad tematyką pomocy udzielanej Żydom podczas II wojny
światowej, a także problematyką konsekwencji, jakie groziły za jej udzielenie. Najpoważniejszą z nich była, przewidziana rozporządzeniem Hansa Franka z 15 października 1941 r., kara śmierci. Przykładów pomocy udzielanej
wyznawcom religii mojżeszowej na terenie Przemyśla, jak i poza nim, możemy odnaleźć bardzo wiele. Historie rodzin, zarówno z Przemyśla, jak i okolic
nie zgadzających się na okrutny los, który dotknął niekiedy ich bliskich sąsiadów, mijane na ulicy osoby, czy czasem zupełnie anonimowych mieszkańców
miasta odzwierciedlają archiwalia z różnych urzędów. Są to m.in. akta z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu, Zarządu Miasta Przemyśla,
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu, czy też dokumentacja
stanowiąca spuścizny po osobach prywatnych. Ważne źródła do tego tematu
zawierają cytowane już materiały z Tek inżyniera Bogusława Gębarowicza,
w szczególności jego osobista relacja z czasów okupacji, kiedy sam stał się
naocznym świadkiem tragedii przemyskich Żydów.
Równocześnie jest on przykładem Polaka, któremu los drugiego człowieka
nie był obojętny. Bogusław Gębarowicz i jego matka do Przemyśla dotarli
w lipcu 1941 r., a już w 1942 r. do ich drzwi zapukała młoda Żydówka z prośbą o pomoc. Była to siostra poznanego po przyjeździe do miasta chłopca,
który w tym trudnym okresie stał się kolegą Bogusława Gębarowicza. Dziewczynka w godzinach nocnych wydostała się z getta znanym tylko ludności
żydowskiej przejściem, zwracając się do Gębarowiczów z prośbą o żywność.
Matka Bogusława wykąpała i nakarmiła dziecko. Dziewczynka w poczuciu
32
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Fragment relacji Bogusława Gębarowicza, Archiwum Państwowe w Przemyślu,
Teki inżyniera Bogusława Gębarowicza, sygn. 276

nieuniknionej śmierci opowiadała o tragicznych warunkach panujących w getcie, wywózkach do Bełżca, okrucieństwie Niemców. Poprosiła Gębarowiczów
o margarynę, chleb i sacharynę, rzeczy które mogła ukryć w fałdach swojej sukienki. Przed odejściem przekazała młodemu Bogusławowi żydowską opaskę
na rękaw, podając adres i prosząc o pomoc. Bogusław Gębarowicz 13-krotnie
narażał swoje życie przedostając się do przemyskiego getta z pożywieniem dla
przyjaciela i jego rodziny. Czternasta podjęta przez niego próba nie powiodła
się ze względu na wzmożone kontrole niemieckie po ucieczce kilkorga Żydów. Nigdy więcej nie spotkał też swojego przyjaciela35.
35
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Dzieci getta, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Zbiór pocztówek w zasobie
Archiwum Państwowego w Przemyślu

Od 1939 r. do lipca 1944 r. dokonywano systematycznych aresztowań
wśród mieszkańców Przemyśla i powiatu, a jednym z ich powodów było ukrywanie ludności żydowskiej i udzielanie jej pomocy. Zatrzymania odbywały
się w różnych porach dnia, z przewagą godzin porannych, a aresztowanych
osadzano w przemyskim więzieniu36. 6 czerwca1943 r. przy ulicy Kopernika dokonano publicznej egzekucji. Powieszono wówczas dwóch mężczyzn.
Jedną z ofiar był Michał Kruk zamieszkujący w tym czasie przy ulicy Kopernika 36, który dzięki dogodnej lokalizacji budynku wielokrotnie udzielał
pomocy Żydom, ułatwiając ucieczkę z getta37. W Zbiorze fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu zachowała się reprodukcja zdjęcia
przedstawiająca zbrodnię38. Wśród zamordowanych za przechowywanie osób
narodowości żydowskiej byli również Franciszka i Stanisław Kurpielowie,
aresztowani przez gestapo 20 maja 1944 r., a rozstrzelani 19 czerwca tego
roku. Ukrywali oni w folwarku w Krasiczynie grupę 27 Żydów, za co zapłacili
najwyższą cenę, cenę życia. Informacje o tej rodzinie zawarte są w ankiecie
o egzekucjach z listopada 1968 r, zachowanej w aktach Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Przemyślu, a także w wykazie ekshumowanych ofiar dzia36
37
38
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łań wojennych zachowanym w aktach Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział
w Przemyślu39. Podobny los spotkał Michała Gierulę i jego żonę Katarzynę,
którzy we wsi Łodzina Górna ukrywali 7 osób pochodzenia żydowskiego.
Ukrywających się rozstrzelano na miejscu. Gierulowie początkowo przetrzymywani byli w więzieniu, następnie wywiezieni do Oświęcimia, skąd nie
powrócili. Historię Michała Gieruli potwierdzają zarówno dokumenty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu, Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Przemyślu jak i dokumentacja Zarządu Miasta Przemyśla. Ta
ostatnia zawiera odręcznie napisane ogłoszenie z 2 października 1943 r. o skazaniu przez sąd doraźny przy Komendzie Policji Bezpieczeństwa w okręgu
krakowskim na karę śmierci m.in. Romana Segielina i Michała Gierulę za
udzielanie schronienia ludności żydowskiej40. Nazwisko Romana Segielina
widnieje również w aktach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu z informacją o rozstrzelaniu go jako zakładnika więzienia w Krakowie41.
W aktach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu zawarte są również informacje o ukrywaniu ludności żydowskiej w miejscowościach Babice,
gdzie m.in. dwie Żydówki znalazły schronienie na cały okres okupacji, a także
w Kalnikowie, gdzie dzięki przychylności rodziny Daniliszyn życie uratowały
również dwie młode Żydówki, które otrzymały nowe metryki urodzeń. Na ich
podstawie wyjechały do Niemiec42. Materiały przydatne w prowadzeniu badań nad problemem pomocy udzielanej Żydom w trakcie II wojny światowej
odnaleźć można również w Aktach Józefa Benbenka. Zachowało się tam wiele informacji o ukrywaniu rodzin żydowskich, o tych którym dzięki pomocy
innych udało się przetrwać wojnę jak i o tych, którzy za udzielanie pomocy
stracili własne życie. W aktach występuje wpis o młodym Żydzie przebywającym przez cały okres okupacji u polskich rodzin, który po wojnie wyjechał
do USA, dwójce mężczyzn ukrywających się w domach polskich, o przechowywaniu w miejscowości Budy Łańcuckie 5-osobowej rodziny żydowskiej,
która po wojnie wyemigrowała do Izraela, o ukrywaniu przez Jakuba Motykę
oraz Stanisława Motykę z Grzęski osób pochodzenia żydowskiego również
ocalałych z Holokaustu43. W podanej dokumentacji przeważają jednak wpisy
39
APP, PMRN w Przemyślu, sygn. 464, s. 122, 221, Polski Czerwony Krzyż Oddział w Przemyślu, sygn. 43, s. 13.
40
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41
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Przemyśl, 30.12.1939 r. - widok na prawobrzeżną część miasta, Archiwum
Państwowe w Przemyślu, Teki inżyniera Bogusława Gębarowicza, sygn. 380

wskazujące na śmierć poniesioną zarówno przez ratujących, jak i ratowanych
od Zagłady. W jednostce o sygn. 95 zachowane są m.in. informacje o rozstrzelaniu 3 grudnia 1942 r. rodzin polskich za przechowywanie 3 Żydów wraz
z opisem egzekucji. Zachowały się też wpisy o rozstrzelaniu polskiej rodziny
Dec z Hadli Szklarskich za dostarczanie Żydom żywności, o zabiciu rodziny
Matyjów ze wsi Jagieły za udzielanie pomocy Żydówce, o aresztowaniu i zamordowaniu polskiej rodziny z Głogowca za ukrywanie 5-osobowej rodziny żydowskiej44. W Aktach miasta Jarosławia zachowało się obwieszczenie
z 23 lutego 1944 r. z nazwiskiem Antoniego Majkuta, który został skazany
na karę śmierci za udzielanie pomocy Żydom45. W Tekach Stanisława Kojdra
znajdują się dokumenty ukazujące historię rodziny Ulmów ze wsi Markowa,
u której podczas przeszukania odnaleziono 8 ukrywających się osób. Cała rodzina jak i ukrywani Żydzi 24 kwietnia 1944 r. zostali rozstrzelani46. W jednostce o sygn. 38 przechowywane są informacje o innych rodzinach z gminy
Markowa ukrywających Żydów, zbrodniach hitlerowskich na ludności żydowskiej, w tym rozstrzelaniu ok. 30 osób na grzebowisku zwierząt w Markowej.
W jednostce o sygn. 36 są wpisy wskazujące na fakty świadczenia pomocy
44
45
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Mapa zbrodni hitlerowskich, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta Józefa
Benbenka, sygn. 212
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Żydom ze strony Polaków 47. Materiałów o podobnej treści w przytaczanej
dokumentacji występuje bardzo wiele.
Odzwierciedleniem dramatycznego losu ludności żydowskiej oraz zniszczeń materialnych, w tym dotyczących świątyń żydowskich są fotografie.
Przechowywane są one przede wszystkim w Zbiorze fotografii w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, ale również innych zespołach i kolekcjach archiwalnych. W Tekach inżyniera Bogusława Gębarowicza, zachowało
się zdjęcie datowane na 30 grudnia 1939 r., ukazujące widok z Zasania okupowanego przez Niemców na sowiecką część miasta – przemyską Starówkę48.
W podanym zespole interesującym źródłem jest rycina autorstwa Bogusława
Gębarowicza, przedstawiająca przemyską synagogę od strony ul. Ratuszowej49.
Zestawienie wymienionych materiałów fotograficznych daje obraz zniszczeń
dokonanych podczas dwóch okupacji miasta. Materiały te przedstawiają m.in.
działania wojenne i ich skutki, część z nich ukazuje akcję wysiedlania ludności żydowskiej, dotyczy warunków życia mieszkańców getta, a także ukazuje
represje (w tym egzekucje) za udzielenie pomocy w ucieczce z getta.
Omówione powyżej przykładowe materiały źródłowe to jedynie część
zasobu przemyskiego archiwum, mogącego posłużyć do badań nad sytuacją
ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Dalsze prace historyków,
w tym wnikliwa kwerenda archiwalna mogą prowadzić do odkrycia wielu dodatkowych, cennych materiałów związanych z eksterminacją narodu żydowskiego na ziemiach polskich, jak też reakcją różnych grup społecznych na te
wydarzenia.
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Gubernator Hans Frank (na fotelu, przy biurku w gabinecie na Wawelu) omawia rozporządzenie
o rozpoczęciu wysiedlania Żydów z Krakowa z szefem urzędu dystryktu Kraków Ferdinandem
Wolseggerem i starostą miejskim Carlem Schmidem (w okularach), 22 maja 1940 r.
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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Patrol policji niemieckiej podczas przeszukania domu zamieszkałego przez Żydów, 1941 r.
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Gubernator Hans Frank (4 z lewej), Ernst Zorner (4 z prawej), Ernst Kundt
(2 z prawej), Otto von Wachter (3 z prawej) i inni funkcjonariusze niemieccy
zwiedzają teren byłego getta lubelskiego – Lublin, maj 1942 r.
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)

100

ГАЛИНА КОРДІЯКА
(Державний архів Львівської області у Львові)

„Возлюби ближнього свого…”
Порятунок євреїв місцевим
населенням Галичини у роки
нацистської окупації (за джерелами
Державного архіву Львівської області)
В Державному архіві Львівської області зберігаються 169 фондів з 245
описами або разом 53094 справи часів німецької окупації 1941–1944
рр. Більшість фондів та окремі справи за часів СРСР були засекречені та
доступ до цих документів був обмежений. Від часу проголошення незалежності України згадані фонди були розсекречені, що дало можливість
історикам, науковцям та зацікавленим особам досліджувати історію
цього періоду за архівними документами. Це стосується, насамперед,
політики націонал-соціалістичної Німеччини у Галичині і її злочинних
аспектів, одним із яких було масове винищення евреїв на території Дистрикту «Галичина». Документи архіву використовували багато іноземних
та вітчизняних дослідників у своїх наукових працях стосовно згаданої
теми, зокрема ізраїльський Еліяху Йонес, німецькі Дітер Поль та Томас
Зандкюлер та інші. Над дослідженням трагедії, Катастрофи Львівського
єврейства довший час працював професор Львівської політехніки, в даний час на жаль, уже покійний Яків Хонігсман. Документи Державного
архіву Львівської області використані у його праці „Трагедія Львівського
еврейства”.
Одне з перших професійних досліджень про рятування єврейського
населення Галичини в роки Голокосту – книга Жанни Ковби „Людяність
у безодні пекла”. На матеріалах архівних джерел, в тому числі і документів Державного архіву Львівської області, мемуарів, записаних авторкою усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків
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подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки, в час Другої світової війни. Основну увагу в її дослідженні
приділено поведінці місцевого населення в роки нацистського так званого „остаточного вирішення єврейського питання”.
Дистрикт „Галичина” був утворений 1 серпня 1941 року на підставі
декретів Адольфа Гітлера від 17 та 22 липня 1941 р. й згідно з директивою
генерал-губернатора Генеральної губернії Ганса Франка № С-441. Згідно
з цим нормативним документом Дрогобицька, Львівська, Станіславівська та Тернопільська області (за винятком її північних районів) загальною
площею 48081 км. утворили Дистрикт „Галичина”.
Від часу опублікування цього розпорядження генерал-губернатора
юридична сила всіх антисемітських розпоряджень, чинних у Генерал-губернаторстві, поширилася на територію Дистрикту „Галичина”. Німецька
окупація стала трагедією для єврейського населення Львова. Загальновідомим є факт, що найбільша кількість убитих і замордованих нацистами
громадян Львова були євреї. Тут проживало понад 160 000 євреїв, у тому
числі близько 40 тис. біженців із окупованих Вермахтом центральних областей Польщі, малих міст і містечок Львівщини. Фізичне винищення
євреїв розпочалося з перших днів німецької окупації. Як свідчать афіші
цього часу, євреїв позбавили всіх політичних і громадянських прав. Розпорядженням ч. 8 штадтгауптмана Ганса Куята від 12 серпня 1941 р.,
наприклад, було наказано:
1. Жидівському населенню забороняється перебувати на вулицях міста
Львова після 20-ї години.
2. Решту населення зобов’язує ця заборона від 22-ої години.
3. Німців з Райху ця заборона не торкається1.
12 вересня 1941 року той же Куят видав розпорядок про заборону
євреям заходити на ринок від 6-ої до 12-ої години й дозволив відвідувати
базари тільки від 12-ої до 14-ої години2.
У липні та серпні 1941 року лише в Дистрикті “Галичина” відкрито
дев’ять таборів примусових робіт для євреїв (у Львові, Винниках, Острівці, Куровичах, Якторові, Лацках, Плюхові, Дрогобичі й Бориславі).
У вересні й жовтні створено ще шість великих таборів, найбільшим із
яких був Янівський у Львові. Як свідчить довідка Комісії з розслідувань злочинів нацистської Німечини у Янівському таборі за показами
1
2

102

Ф. Р-37, оп.6, спр.29. арк.3.
Ф. Р-37 оп.6, спр.29. арк.4.

„Возлюби ближнього свого…” Порятунок євреїв місцевим населенням...

свідків було знищено близько 160 тисяч людей. в тому числі і дітей.
Один із загальновідомих фактів із буденного життя табору це організація у таборі оркестру із кращих музикантів міста, професорів музики, ув’язнених у таборі. Нацисти змушували музикантів грати « танго
смерті» під час розстрілів. В документах архіву є фотографія оркестру
під час гри. В подальшому оркестранти розділили долю ув’язнених у
цьому таборі3.
8 листопада 1941 року генерал-губернатор Дистрикту “Галичина”
Карл Ляш видав розпорядження про «улаштування жидівської мешканевої дільниці” у м. Львові (єврейського гетто). Тим же розпорядженням
було зазначено. що переселення до нього відбудеться з 16 листопада до
14 грудня 1941 року4.
Проте у Львові переселення до гетто тривало від листопада 1941 р.
до квітня 1942 р., та супроводжувалося насильством, подвійним, а то й
потрійним пограбуванням. Для гетто був виділений заселений не лише
євреями, переважно бідними, а й такими ж бідняками або середнього
достатку українцями й поляками. Це була околиця у районі вулиць Замарстинів, Знесіння, відділена залізничною колією від інших міських дільниць. Десятки років тут мешкали люди, які мали свої будиночки й присадибні ділянки (невеликі городи). Майже третина з них євреї. В гетто
мали переселити всіх євреїв із різних міських дільниць, а тому, українці й
поляки, які мешкали на цій території повинні були виселитись. За розпорядження керівника дирекції поліції Ульріха від 12 липня 1942 року був
затверджений графік виселення з конкретною датою по кожній вулиці.
„щоб арійське населення опорожнило жидівську мешканцеву дільницю… Протидія цьому розпорядженню карається штрафом до 1000 злотих або ув’язненню до 8 місяців”5.
На початку більшість євреїв сприйняли створення гетто як захід влади з полегшенням. Гадали, що тут, в гетто, євреї знайдуть певний захист,
зможуть організувати власне життя. Цьому сприяла історична пам'ять
про єврейські квартали, які існували у містах і містечках Галичини.
Для гетто виділяли міські околиці, або огороджувалась ділянка, де
були якісь бараки, склади, старі будівлі. Євреям дозволяли брати з собою
лише найнеобхідніше, більшість майна привласнювали нацистські окупаційні установи.
Ф. П-1, оп.4, спр. 1, арк. 7.
Ф. Р-35, оп. 6, спр.228, арк. 5.
5
Ф. Р-37, оп.6 спр. 29, арк. 2.
3
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У менших містах, як Дрогобич, Зборів, Жовква, Борислав, переселення відбувалося відносно швидко. Євреї без особливого спротиву збиралися у вказані місця. Але покинути гетто вони уже не могли. Оголошення
від 10 березня 1942 року застерігає, що «жиди, які без дозволу опускають
приділену їм мешканеву дільницю, будуть карані смертію. Цій самій карі
підлягають особи, які таким жидам дають приют…Вироки будуть феровати надзвичайні суди „Зондергеріхт”6.
Як свідчать архівні документи спочатку інтелігенція пробувала якось
вплинути на німецьку владу та діяла офіційно. В документах фонду Губернаторства Дистрикту “Галичина” є справа про надання дозволу на
проживання та роботу відомого Львівського мистецтвознавця – видатного знавця нумізматики та етнології, засновника Львівського єврейського музею Максиміліана Гольдштейна, якого з липня 1941 року по
серпень 1942 року пробували рятувати. В справі збереглися довідки про
цінність роботи М.Гольдштейна, прохання до служби поліції та СС на
дозвіл проживати поза єврейською дільницею йому та його родині, та
влаштувати його на роботу до Музею художнього промислу. Документи
про це підписані відомим вченим- музеєзнавцем І. Свенціцьким, директором музею К. Півоцьким, комісаром музею Ю. Лещинським. Більше
ніж рік щастило захищати М.Гольдштейна та його родину від виселення
у гетто. Він з донькою Іреною працювали в музеї, отримували хоч якусь
платню, а головне, документи, які дозволяли Гольдштейнам вільне пересування містом „для виконання своїх службових обов’язків поза місцем служби”7.
У Львові та містах Дистрикту регулярно вивішували об’яви про виселення євреїв та про сувору заборону під загрозою кари смерті переховувати та перешкоджати у проведенні акції виселення.
Так, розпорядженням № 56 від 28 лютого 1942 р. староста міста німець Куят повідомив:
„Як мешканцеву дільницю приділяю жидам і жидівкам м. Львова дотеперішнє їхнє місцезамешкання, оскільки їм досі не приділено приміщень
в частях міста, призначених на жидівські мешканцеві дільниці”. Цим же
розпорядженням фактично починалася сувора ізоляція вже переселених
євреїв. Встановлювалася смертна кара за перехід границь вже існуючої
мешканцевої дільниці8.
Ф. Р-37, оп. 6, спр. 29, арк.7.
Ф. Р-35. Оп.1. спр.146, арк.7,14,16.
8
Ф. Р-37, оп.4 спр. 913, арк.15.
6
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Львів був оголошений „місцем замешкання тільки тих жидів, які в дні
правосильності цього розпорядку мали у Львові стале місце замешкання”. Були оприлюднені нові розпорядження про смертну кару для тих,
хто „безправно переховує, харчує жидів чи перешкоджає акції виселення”, запроваджені надзвичайні суди.
Попри те, знаходилися місцеві мешканці, які ризикували життям
– своїм і своїх родичів, щоб рятувати євреїв. Допомагали – як тільки
могли: годували, переховували від поліцаїв, колаборантів і сусідівдонощиків. Допомогу надавали польські й українські інтелігенти,
священники, робітники та селяни, словом – люди з усіх суспільних
прошарків.
Серед архівних фондів періоду Другої світової війни, які зберігаються в Державному архіві Львівської області, є документи німецького спеціального суду для місцевого населення, оголошення-афіші командувача
СС і поліції Дистрикту „Галичина” зі списками заручників, засуджених
на смерть, страчених на основі рішення так званих „наглих судів”. Як
правило, в таких „списках” вказували прізвище, місце проживання, зміст
„злочину” проти „німецької справи”.
В оголошенні від 12 грудня 1943 наведено список осіб, засуджених
„на смерть наглим судом при командирі поліції безпеки й СД Галицької
Области” за злочин „з замахами на німецьку справу відбудови в Генеральній Губернії”.
До кари смерті засуджені за переховування євреїв та вирок виконанийКружковська Марія, ур. Бобековна, зі Львова. П’ястун Міхал зі Львова,
засуджені, але могли “сподіватись на помилування” Їжек Юлія зі Львова,
Малявська Вікторія, ур. Вільчинська зі Львова, Слядовська Галина, ур.
Кшимєнєвська, зі Львова, Йозефек Броніслав та Марія, ур. Сльовіч, зі
Львова9.
У фонді Головної Дрогобицької друкарні Львівського поліграфічного
тресту є оголошення, датоване 8 червня 1944 року. про засудження до
смертної кари за переховування євреїв двох жительок Борислава Чупкевич Катерини, ур. Горбач, 1907 р. н., народилась у Бориславі, вдови,
, та Деркач Катерини, яка народилась у Комаровичах, 1905 р. н. вільної
робітниці. Оголошення надруковане на друкарській машинці та передано
у друкарню для друку оголошення великого формату10.
Ф. Р-77, оп. 1 спр. 1198.
Ф. Р-1945, оп.1, спр. 32, арк.8–9.
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У фонді Надзвичайного німецького суду для місцевого населення
„Зон- дергеріхт” є кримінальні справи що стосуються осіб, які переховували євреїв або надавали їм якусь іншу допомогу. У ньому розглядали
справи мешканців Львова, повітів і сіл Львівщини. Хронологічно це період від 1942 року до середини 1944 року. Є справи, де знаходимо лише
довідку, прізвище, ім’я, іноді зазначено віросповідання, національність,
місце проживання оскаржених, зміст „злочину”. В інших – крім довідки
про особу, протоколи допитів підсудних, свідків, доноси, висновки слідства, вироки.
У більшості справ вказуються прізвища євреїв, яких переховували, обставини їхньої появи у будинках, помешканнях підсудних.
Кожна справа – факт людської трагедії, по-своєму неповторної та
зворушливої. Вражає приреченістю та беззахищеністю справа Францішки Габер та її малолітнього сина Елгіна. Францішка Габер, єврейка,
1908 р.н. ур. Борислава разом з малолітнім сином Елгіном у 1942 році
втекли зі Львова до Тлумача, Станіславського повіту де переховувалась у
незнайомих людей до червня 1944 року. У червні 1944 року повернулись
до Львова, де прихисток їй надала її давня знайома Францішка Слугоцька, яка із співчуття до неї та її семирічного сина надала їм притулок та
їжу. 26 червня 1944 року у дім Францішки Слугоцької з обшуком прийшли із кримінальної поліції, господині дому вдалось втекти, її оголосили у розшук. а Францішка Габер та її малолітній син були заарештовані
та відправлені у трудовий табір .У справі збереглись фотографії родини
Габер. На довоєнних світлинах щаслива родин з маленьким хлопчиком.
Подальша доля єврейської родини, як і господині дому невідома11.
Українка Анна Кравець нар. 8 грудня 1891 року народилась у Коростовіцах Рогатинського повіту, проживала у Львові та з 1941 до січня 1944
року переховувала у себе в домі єврейку Галину Кочан, яка самовільно
залишила гетто. Заарештували Анну Кравець 13 січня 1944 року. Головний суд відбувся 18 липня 1944 року о 10-ій годині ранку. Вирок невідомий12.
Анна Конска, 1908 р.н. нар. в Пленкові, проживала у Перемишлянах,
рим. католичка, заарештована жандармерією у Перемишлянах 12 липня
1944 р. за переховування впродовж двох днів 14-літньої єврейки Доні
Цвебен. На допиті Анна призналась, що надала притулок дівчинці, на11
12
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годувала її хлібом із співчуття, так як знала її та її батьків ще до війни.
Обоє були ув’язнені у Львівській в’язниці13.
Проте є у фонді кримінальні справи, у яких винесений судом смертний
вирок. Подружжя Бернатовичів було заарештоване 21 квітня 1944 року.
Бернатович Юзеф. римо-католик, народився у Ярославі 10 січня 1879 року,
освіта- 4 класи, дружина Ганна, з дому Голуйко, греко-католичка, народилась у Перемишлі 13 червня 1879 року. Проживали у Львові. На допиті
Юзеф Бернатович розповідав, що він із дружиною переїхали до Львова
з Ярослава у березні 1943 року, купили будинок, який до створення єврейської дільниці належав євреям. За декілька днів виявив, що у пивниці
цього будинку переховуються 9 євреїв. У поліцію не повідомив, так як
надіявся, що ніхто із сусідів нічого не бачили. Допомагав євреям діставати продукти, вночі дозволяв їм готувати їжу на кухні. Зауважує, що
поліцаї третього комісаріату української допомогової поліції знали про
те, що він переховує євреїв, але мовчали та не заарештовували їх.
Ганна Бернатович, при тому, що постійно боялась за своє життя, час
від часу продавала на місцевому ринку одяг євреїв, та на виручені гроші
купувала їм їжу. А коли вже нічого було продавати, ділилась з євреями
хлібом, „так як їм з чоловіком багато не треба було, бо їхні діти померли
малолітніми”. Прізвища та доля євреїв не відомі.
Юзеф Бернатович 28 квітня 1944 року був страчений за звинуваченням у переховування євреїв, Ганна Бернатович засуджена до трьох років
ув’язнення у виправно-трудових таборах14.
71-річна Михалина Мерська, римо-католичка, ур. Кам’янки- Струмилової, проживала у м. Львові по вул. Падеревського 12 арештована
поліцаями з шостого комісаріату міста Львова за доносом (прізвища не
вказано). З лютого 1944 р. разом з нею арештовані п'ятеро переховуваних
нею євреїв. Вони зразу ж були передані до німецької поліції.
На допиті призналася, що переховувала 2 єврейки та 3 євреїв. з 2 червня 1943 року до 3 лютого 1944 року. Смертний вирок винесено 13 липня
1944 року15.
Як свідчать архівні документи, поширеним явищем, особливо у містах, була допомога євреям сусідів, знайомих поляків та українців, які
діяли спільно.Досить цікавою є справа про звинувачення Ворона Петра
і Каплетжонки Антонія, яких звинуватили та заарештували за переховуФ. Р-77. Оп. 1, спр. 1186.
Ф. Р-77, оп. 1, спр. 1327.
15
Ф. Р-77 оп. 1 спр.801.
13
14
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вання євреїв. Полька Антоніна Каплетжонка народилась 15 травня 1915
року у м. Сокалі, мала малолітню дитину 5 років, служниця , Петро Ворона, народився 4 червня 1917 року у Комарові, греко- католик, робітник.
22 червня 1944 р. їх заарештували за доносом таємної поліції (прізвище
донощика не вказується) й разом з переховуваними євреями – подружжям
Цугманів – 24 червня перевели в слідчу тюрму Львова.
У справі є свідчення євреїв. Фріда Цугман, з дому Дінес, повідомила,
що врятувалися під час акції в гетто у травні 1943 р. випадково, пересидівши у пивниці. Коли навколо все заспокоїлось, пішли до Петра Ворони, якого чоловік знав до війни. Мали з собою 3 тис. злотих, деякі речі.
Ворона їх сховав у коморі, годував. Про них знав пожилець Ворони Славко Штокло, «хлопець з якогось села”. Через 8 місяців Петро Ворона виселився, а у помешкання перейшла нова господиня Антоніна Каплетжонка.
Та також переховувала їх. Платити у Цугманів вже не було чим, тому
Фріда, коли було безпечно, робила усю домашню роботу. Слова дружини
підтвердив Соломон Цугман16.
Українка Анна Романюк та полька Марія Кродкевска, які проживали
у Львові на вул. Балоновій 12. 06.1944 року були заарештовані гестапо
за переховування євреїв. Як зізналась Анна Романюк, єврея Зигмунда
Шнайдера вона знала ще до війни, з 1937 року працювала у нього служницею. Свого часу Зигмунд Шнайдер допоміг Анні та переховував її від
більшовиків, так як їй загрожувало вивезення до Сибіру. А тому вона надала йому притулок та його дружині і дітям, удень вони ховались у пивниці. Пізніше до них прийшли ще інші родичі.
Марія Кродкевска на допиті зізналась. що вона переховувала євреїв, за
рекомендацією своєї сестри Анелі. Вироку по справі немає17.
Досить незвичайною є справа поліцая із Судової Вишні. Володимир
Лемець народився біля м. Судова Вишня, с. Загороди, 1921 року нар.,
греко-католик. Освіта – 5 класів народної школи. Звинувачувався в тому,
що під час свого чергування в ніч з 5 на 6 вересня 1943 року випустив
єврейку Пепі Райхенберг.
Лемець був тюремним охоронником. У протоколі допиту він зізнається, що єврейка з камери № 1 попросилась до туалету. Він вивів її та вернувшись до вахтерної кімнати заснув. Коли прокинувся, звернув увагу,
що пропали ключі і він замкнений. Коли він відімкнув через щілину двері
16
17
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Ф. Р-77, оп. 1 спр.1151.
Ф. Р-77, оп.1, спр. 1111.

„Возлюби ближнього свого…” Порятунок євреїв місцевим населенням...

та вийшов з вахтерної. виявив, що двері у камеру, де була єврейка, відчинені, її в камері немає.
У висновку слідства записано, що версія Лемеця надумана, так як він
ще до війни був знайомий з Пепі Райхенберг. Висновок слідства у Львові
«Свідомо випустив єврейку під час свого чергування, хоча повністю заперечує свою вину, вона повністю доведена результатами слідства». Вироку по справі немає18.
Звичайно, неможливо в межах цієї конференції представити всі документи, що стосуються даної теми, так як і згадати поіменно всіх, кого
судили надзвичайним судом чи іншими каральними органами Дистрикту
„Галичина” та кому вдалося врятуватись у пеклі Голокосту.
У війни жорстоке обличчя. Біблійна заповідь „Возлюби ближнього, як
самого себе!” у період війни набирає дуже глибокого філософського значення. Адже потрібно любити ближнього свого більше, ніж самого себе,
коли перед загрозою кари смерті жертвуючи своїм життям та життям
родини простягнути руку допомоги представникам зовсім іншого і часом
зображуваного як ворожий народу, які залишалися сам на сам з жахливою реальністю винищення.

18

Ф. Р-77, оп. 1., спр. 1188.
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Tango śmierci – obóz janowski we Lwowie
(z zasobu Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego we Lwowie)
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КАТЕРИНА МИЦАН
(Івано-Франківськ)

Документи до вивчення проблеми
голокосту в Державному архіві
Івано-Франківської області
Для того, щоб відтворити масштаби катастрофи єврейського етносу
в період голокосту, зокрема в Галичині, потрібно знати що собою являла
єврейська община протягом хоча б одного десятиріччя перед голокостом,
і якою вона з нього вийшла. Тоді порівняння цих двох картин, може показати правдиві масштаби всієї трагедії, що насправді відбулося з єврейським народом.
Правда, цю картину дещо спотворює той факт, що німецькій окупації
передувала радянська окупація Галичини, яка своїми репресіями практично не поступалася німецькій. Жорна комуністичної влади знищували
представників абсолютно всіх національностей, що населяли Галичину,
в яких ця влада вбачала бодай якусь загрозу своєму існуванню, часто
зовсім безпідставну. Не оминули репресії і єврейське населення.
Дослідження цих трагічних подій істориками ускладнюється тим, що
відступаючи радянська влада нищила, в кращому разі, вивозила документальні свідчення своїх злочинів, а в останні години перед відступом,
людей розстрілювали уже без будь-яких задокументованих звинувачень
і вироків.
Тому, якщо до вересня 1939 р. можна скласти цілісну картину, яка
б змальовувала життя єврейського прошарку населення Галичини в усіх
його проявах – політичному, соціальному, релігійному, то період з вересня 1939 р. по липень 1941 р. ще має багато недосліджених аспектів.
На даний час у нас в архіві є трохи більше 3-ьох тисяч кримінальних
справ на заарештованих в 1939–1948 рр. та реабілітованих на початку 90их рр. людей1. Серед них 282 євреї. Звичайно, що 3 тис. справ, якими на
1

ф .2157, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

113

Катерина Мицан

сьогоднішній день володіє архів, це є крапля в морі в порівнянні з основною їх масою, але маємо надію, що до архіву надійдуть в найближчий час
ще багато тисяч таких документів. Цінність їх в тому, що вони містять
повну інформацію про людину, її родичів, її зв’язки з іншими людьми
а також фотографії.
Та все ж коли в 1941р. на зміну радянській окупації приходить німецька, саме для євреїв починаються найважчі часи в новітній історії. Починається голокост.
Зараз відтворити ті події досить складно, бо як і кожний злочинний
режим, як і попередній радянський, німецькі окупанти старалися не залищати задокументованих свідчень своїх злочинів. Відомості про них доводиться збирати по крупинках. Часто документи, які стосуються подій того
часу, що відбувалися на теренах Станіславщини виявляються в архівах не
те що інших областей України, а інших країн світу. І тільки зібравши все
воєдино, можна буде в майбутньому вималювати реалістичну картину
всього, що відбувалося і що знайде документальне підтвердження.
Що стосується нашого архіву, то найбільш цінним для вивчення проблеми голокосту є фонд Р-57 – Станіславська міжокружна каса соціального забезпечення, 1941–1944 рр. Це картотека, яка складається з персональних карточок, заведених на людей, які під час німецької окупації
працювали на різних роботах. Так уже склалося, що цією картотекою
ніхто ніколи ні з дослідників ні з архівістів не цікавився. Вона лежала в
архіві, як прийнято говорити, мертвим грузом, з часів закінчення другої
світової війни. Архівісти в загальному знали, які вона містить відомості,
але особливого зацікавлення вони ні в кого не викликали. А це 120 ящиків в кожному з яких від 1 тис. до 7 тис. карточок. Тільки в 2013 р. вирішили ознайомитися з цією картотекою детельніше і виявилося, що вона
цікава якраз для вивчення проблеми голокосту.
Перш за все цікаві самі питання, сформовані в карточках. Так, там
відсутня графа „національність” але чітко поставлене питання „єврей
чи ні?”. В результаті детального перегляду абсолютно всіх карточок виявилося, що 9445 з них заведено на євреїв. Власне кажучи, карточок набагато більш, бо на одну і ту ж людину могло бути оформлено від 1 до
12 карточок. Постало питання ідентифікації осіб, адже зустрічалося багато повних однофамільців і часто важко було зрозуміти чи це, наприклад,
одна особа, значиться в двох різних карточках чи це дві різні особи. І тут
нам на допомогу прийшов ще один запис. Кожна особа мала свій індивідуальний номер, який позначався на кожній карточці і тільки дякуючи
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цьому можна було карточки згрупувати за ознакою приналежності до
конкретної людини. Таким чином і було виявлено 9445 євреїв.
Беручи до уваги, що ця картотека охоплює період 1941–1944 рр., то,
однозначно, всі ці люди були в гето. Часто на зворотньому боці карточки
вказані члени сім’ї людини на яку заведена карточка із зазначенням їх
віку та ким вони їй доводяться.
Ще одна графа в карточці вказує на останній день праці людини. Це
означає, що наступного дня ця людина була або страчена, або відправлена в інше гето чи концтабір. Таким чином, картотека, про яку йде мова,
є не тільки цінним джерелом до вивчення проблеми Голокосту, але і для
вивчення генеалогії дуже багатьох єврейських родин.
Ще одним джерелом вивчення проблеми голокосту, є фонд Р-98
– Станіславська надзвичайна державна комісія з встановлення і розслідування злодіянь німецько фашистських загарбників на території
Станіславської області, 1944–1946 рр. Ця комісія була створена відразу
після війни і працювала в м. Станіславі і всіх районах області і мала завданням зібрати всі можливі свідчення про злочини німецьких окупантів
на території області. На основі допитів свідків, заяв окремих громадян,
актів комісії була в основному відтворена картина злочинів німців на
Станіславщині, включаючи списки убитих по всіх населених пунктах області, а також про матеріальні збитки нанесені як державному майну, так
і майну окреми громадян.
Але, поряд з цим, на мою думку, ці документи носять в певній мірі
суб’єктивний характер, так як їх джерелом є свідчення різних людей, які
не завжди могли бути об’єктивними в свої оцінці тих чи інших подій.
Крім того, радянська пропаганда старалася не ідентифікувати людей
за їх національністю, то мав бути єдиний радянський народ, тому в матеріалах фонду практично нічого не сказано конкретно про голокост
і трагедію саме єврейського народу. Тільки за прізвищами та іменами
знищених громадян можна говорити про їх національність, але і це не
завжди відповідало дійсності, бо як ми знаємо, є багато прізвищ, які зустрічаються як у євреїв, так і у німців, поляків, українців.
Інших документів, які б висвітлювали події, пов’язані з голокостом, в
держархіві області практично не виявлено. Можуть бути хіба в окремих
фондах періоду війни, якісь дуже незначні інформації, які можна в тій чи
іншій мірі використати для дослідження вказаної тематики.
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Synagoga Tempel w Stanisławowie, stan z 1938 r., autor fotografii Henryk Poddębski
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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Synagoga w Gwoźdźcu – obecnie terytorium Ukrainy, stan sprzed 1939 r.
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)

18. Płonąca synagoga na froncie wschodnim. Na pierwszym planie widoczna
ludność cywilna i żołnierze, lipiec 1941 r.
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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ФЕДІР ПОЛЯНСЬКИЙ
(Державний архів Тернопільської області у Тернополі)

„Остаточне вирішення єврейського
питання” на території Тернопільщини
у 1941–1944 рр. на основі документів
Державного архіву Тернопільської
області
В українській історіографії проблему Голокосту на Тернопільщині
розглядають як систематичне винищення євреїв на територіях дистрикту
«Галичина» (Тернопільська, Чортківська, Бережанська округи) та Кременецького округу райскомісаріату «Україна», в межах адміністративно-територіальної області УРСР окупованою нацистською Німеччиною
в 1941–1944 роках. Відомо, що за період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло близько 3 млн цивільних осіб (українців та представників інших етносів), з яких близько 500 тис євреїв, що проживали в
УРСР. За зведеними даними комісії з розслідувань злочинів німецькими
окупантами розстріляно – 180 472 осіб цивільного населення Тернопільської області. Вичерпних відомостей про національність розстріляних
осіб цивільного населення в документах немає. Проте, з свідчень свідків
відомо, гітлерівці в основному знищували єврейське населення1.
Граючи на антибільшовицьких настроях населення, німецький
окупаційний режим проводив широку масштабну пропагандистську
кампанію під умовним гаслом “Євреї – головна опора більшовизму“.
Використовуючи розстріли політичних в’язнів у тюрмах Тернополя,
Бережан, Чорткова органами НКВС у червні 1941 р. для маскування
своїх загарбницьких планів німці хотіли спрямувати українців і поляків
проти євреїв.

1

Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф.П.1, оп.2, спр.13, арк.30–32.
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Виконавцями розроблених ще у 1940-х рр. планів винищення
„неарійського” населення були центральна служба безпеки Райху
і Райхскомісаріат з питань зміцнення німецької національності.
Безпосереднім керівником і організатором був Гіммлер.
Для прийняття рішення про повне фізичне знищення євреїв, німці
застосовували наступну схему „вирішення єврейського питання”:
1) концентрація єврейського населення в чітко визначених округах – ґето;
2) відокремлення їх від неєврейського населення – сегрегація;
3) повне витіснення євреїв з усіх сфер суспільного життя;
4) конфіскація їхнього майна, витіснення євреїв з усіх сфер економічного
життя і розорення;
5) доведення євреїв до стану, коли рабська фізична праця стане єдиною
можливістю для виживання;
6) фізичне знищення.
У перший же день входу військових частин німецької армії в місто
Тернопіль було розстріляно „головного бухгалтера Мельцова і продавця
магазину Майстар Давида за те, що не кидали квіти маршируючим військам”. Цього дня у місті, 2 липня 1941 р., було розстріляно 18 євреїв2.
Німці, готуючи перший погром євреїв у Тернополі, намагалися створити певну видимість їх вини. З цією метою вони підпалили один із будинків і звинуватили в цьому все єврейське населення міста. Свідок Айзенштайн Богрух Нухимович, 1900 р.н. описує події таким чином: „В ніч
з 4 на 5 липня 1941 року приблизно о 12 годині ночі підпалено на вулиці
Руській будинок, у якому проживали єврейські сім’ї, серед них сім’я Кац
(6 чол.), сім’я Айхембам (8 чол.), сім’я Тумиш (5 чол.) та ще 10 сімей. Всі
мешканці палаючого будинку згоріли. Тих, хто хотів врятуватися німецькі вартові розстрілювали”3.
5 липня о 8 годині ранку начебто з причини підпалу євреями будинку
по вулиці Руській солдати під командуванням офіцерів СС заходили в
квартири, де проживали євреї, і виганяли на вулицю одних чоловіків.
Пізніше їх загнали в підвал будинку Майки, де розстріляли. 6 липня
німецькі військові змусили євреїв вивезти з підвалу трупи розстріляних
на вулицю Блоня, на місце стоку каналізації. Вже через 3–4 тижні німецькі
посадовці дозволили родичам поховати вбитих. Однак родичі могли взяти
труп лише за умови оплати 300–350 злотих4.
2
3
4
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Після єврейського погрому євреї вважали, що це справа рук тільки
передових німецьких військових частин і організували делегацію. До
складу делегації ввійшло 100 чоловік з числа лікарів, вчителів і т.д.
Вони просили зупинити нелюдське ставлення німецької адміністрації
до місцевого єврейського населення. Представники німецьких властей
не захотіли розмовляти з єврейською делегацією, а, оточивши їх,
повантажили на машини і вивезли в село Петрики, де розстріляли5.
У контексті впровадження расової політики стосовно «неарійського
населення» варто зупинитися на ключових моментах створення
єврейського комітету. Ініціатором його створення виступило гестапо.
Спочатку для організації цієї справи було викликано 15 євреїв з числа
інтелігенції. Вони відмовилися співпрацювати з німцями. Тоді їх вивезли
в бік цегельного заводу, що на Парковській вулиці, і всіх знищили. За
свідченням Фішмана Леона Маріусовича 1893 р.н., серед закотованих
були: Гінзбург Ісаак (50 років), Горовіц Соломон (50–52 роки), Вайсшаба
Самуїл (45–50 років), Берзона Ісаак (40–45 років)6.
Гестапівці намагалися залучити на свій бік директора єврейської
школи Готфріта для організації єврейського комітету. На цей раз було
приведено вже 40 представників єврейської етнічної меншини. Після
відмови брати участь у комітеті їх було відвезено на єврейський цвинтар
і також знищено.
Єврейський комітет „Юденрада” під контролем гестапо все ж таки
було створено. Головні завдання „Юденради” полягали в облікуванні
чисельності єврейського населення, зборі з нього контрибуції, роздачі
відмінних відзнак як особисто для євреїв, так і для їх будинків, мобілізації
євреїв у віці 14–50 років на різні роботи [6]. У 1943 р. єврейські комітети
німцями були ліквідовані. Частина членів цих комітетів були заарештовані,
а решта продовжували служити німцям, вислідковуючи тих євреїв, котрі
переховувалися7.
Восени 1941 р. наступ на єврейське населення набуває нових форм.
Для євреїв запроваджувався особливий режим:
– заборонялося ходити без відмінних знаків (пов’язкою на правому
рукаві з шестикутною голубою зіркою);
– заборонялося гуляти центральними вулицями міста;
– заборонялося мати велосипед та кататися на ньому;
5
6
7

ДАТО, ф.319, оп.4, спр.21, арк 22.
ДАТО, ф.319, оп.4, спр.21, арк 27.
ДАТО, ф.1, оп.1, спр.101, арк. 33.
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– зобов’язувалося кожного єврея вітатися з німцем8. Євреям заборонено
було відправляти релігійні обряди, а їх неповнолітні діти втрачали
право на освіту. Навіть факт народження розцінювався як злочин9.
25 вересня 1941 р. було видано розпорядження окружного комісара
в Кременці про боротьбу зі спекуляцією, згідно з яким заборонялося
продавати продукти харчування євреям. За ухилення від виконання цього
розпорядження порушникам загрожувало покарання: в’язниця, примусові
роботи і конфіскація майна10.
Німцями відводилися окремі місцевості в межах населеного пункту
для компактного, як згодом виявилося, тимчасового проживання
єврейського населення. Це були т.зв. „ґето”. Умови проживання в ґето
були жахливими: в одній кімнаті містилися кілька сімей (лише з речами
особистого користування). На день з розрахунку на особу виділяли 15 г
сурогатного хліба, тарілку пустої „юшки”. Вихід за межі ґето карався
смертю. На роботу гнали конвоєм. Крім жандармів і поліцейських, за
дотриманням порядку стежили ще т.зв. юденрат та єврейська допоміжна
поліція: у самому ґето існувала значна диференціація між умовами
проживання елітних верств і єврейської маси. Але у підсумку доля
всіх – членів юденрату та співробітників єврейської допоміжної поліції
виявилася такою самою, як і решти єврейського населення11.
Уже, 5 вересня 1941 р. у м. Тернополі створюється ґето. Згідно
з розпорядженням про створення ґето, євреями у той час вважалися
всі громадяни, що мали близьких родичів до третього покоління
з євреїв; всі євреї зобов’язані були переселитися до 25 вересня 1941 р.
в “Юденфільтер“, тобто в ґето; під ґето відводилась окраїна Тернополя
в межах вулиць Пера, Ринок, Поля, Берка, Руської і Львівської12.
З січня 1942 р. ґето почали з’являтися в містах як великі скупчення
єврейського населення. Загалом, за нашими підрахунками, функціонували
ґето і табори примусової праці у двадцяти найбільших населених пунктах
ДАТО, ф.319, оп.4, спр.21, арк. 4.
О. Гончаренко, Опір єврейського населення Київщини нацистській політиці геноциду
(1941–1944 рр.), Національні рухи опору в Східній і Центральній Європі кінця 1930–х –
середини 1950–х років: міжнар. наук.-теорет. конф., 17–18 трав.2005 р.: тези допов., Київ
2005, c. 50–55.
10
ДАТО, ф.319, оп.4, спр.21, арк.3.
11
Ю. М. Сорока, Варварська політика геноциду гітлерівського окупаційного режиму на
західноукраїнських землях 1941–1944 рр., Ю. М. Сорока, Сторінки воєнної історії України:
зб. наук. cтатей, Київ 2005, вип.9, част.2, с.315.
12
ДАТО, ф.319, оп.4, спр.21, арк. 28.
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Тернопільщини13. Так, у квітні 1942 р. у Вишнівці зігнали все єврейське
населення на одну вулицю і назвали цю ділянку міста “ґето”. У ньому
перебувало біля 4 тисяч чоловік. Крім цього, ґето поповнювалося євреями
з інших населених пунктів14. До листопада 1942 року ґето було повністю
знищене.
В Кременецькому концентраційному таборі утримувалося більше
десяти тисяч чоловік, які, – за свідченням Вайсберга, – перебували
в страшних антисанітарійних умовах, їх морили голодом, не вистачало
питної води. Хліба видавали по 80 г на людину і то не кожний день.
У таких жахливих умовах щодня гинуло до 10 людей15.
Місцем масових розстрілів жителів Кременеччини був Якутський
тир на околиці міста. Тут загинуло близько 13 тис. чол. Так, мешканка
Кременця Оболончик В.С. стала свідком одного з багатьох масових
вбивств: „1 серпня 1942 року з 8 години ранку до 5 години вечора німці
на вантажних машинах підвозили свої жертви з Кременецького табору до
Якутського тиру. Як тільки машина з людьми під’їхала, німці відкривали
борти машини і прикладами зіштовхували людей на землю, потім
примушували знімати одяг і по чотири чоловіки в ряд підганяли до рову
Якутського тиру. Німці з автоматів розстрілювали, а вбиті падали один
на одного”16.
10 серпня 1942 року за містом у колишньому тирі Якутського полку
розстріляно близько 500 дітей, жінок і людей похилого віку єврейської
національності. З 18 по 24 серпня тут розстріляно 3 500 євреїв. З 24 серпня
по 2 вересня 1942 р. розстріляно близько 2 000 євреїв на території тюрми.
Після знищення євреїв у ніч на 2 вересня всі будинки на території ґето
були спалені. Тоді ж була проведена масова облава, в результаті якої було
знищено близько 1000 євреїв17.
У питанні винищення цивільного населення єврейської національності
гестапо проводило цілеспрямовані винищувальні акції. Тернопільщина
не було у цьому плані винятком.
У багатьох районних центрах у початковий період німецької окупації
арештовували єврейське населення, зганяли їх у концтабори і великими
Довідник про табори, тюрми, гетто на окупованій території України (1941– 1944),
упоряд. М. Г. Дубик, Київ 2000, с. 42–54.
14
ДАТО, ф.319, оп.4, спр.40, арк.9.
15
ДАТО, ф.1, оп.1, спр.101, арк.6.
16
ДАТО, ф.319, оп.4, спр.40, арк.6.
17
ДАТО, ф.319, оп.4, спр.42, арк.14.
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групами розстрілювали. Так, у Бучачі розстріляно 7 000 чоловік,
у Гримайлові – 2 545 чол., у Заліщиках – 1 500 чол., у Залізцях – 1 521 чол.,
у Збаражі – 5 000 чол., у Зборові – 11 841 чол., у Козові – 9 500 чол.,
у Ланівцях – 2 535 чол., у Микулинцях – 1 855 чол., у Підгайцях –
2 250 чол., у Почаєві – 2 500 чол., у Скалаті – 11 208 чол., у Теребовлі –
3 097 чол., у Товстому – 6 000 чол., у Шумську – 2 732 чол.18.
Погроми і масові розстріли жителів єврейської національності німці
називали „акціями”. Таких акцій в Тернополі було шість: 1) 23 березня
1942 р. близько шестисот чоловік виділено „Юденрадою”, під приводом
переселення в іншу місцевість вивезено в Янівський ліс, де їх було
знищено; 2) 31 серпня 1942 р. гестапівці оточили ґето і, зібравши
близько 2 600 євреїв, вивезено на станцію Бельзац, де всіх розстріляли;
3) 30 вересня 1942 р. аналогічно до другої акції; 4) у жовтні 1942 р.
чоловіків до 45 років відправлено в табори, а всіх решта вивозили
на станцію Бельзац; 5) 8–9 листопада аналогічно до четвертої акції;
6) у червні 1943 року ліквідовано ґето, всіх євреїв відправлено в село
Петрики, де їх було розстріляно. Після ліквідації ґето на стінах будинків
були написи „Юденрайн”, тобто Тернопіль звільнений від євреїв. За
наявними даними реєстраційного бюро, станом на 20 квітня 1942 року
в Тернополі проживало 11 350 євреїв, а на 13 січня 1943 р. залишилося
5 246 чол.19.
Після останньої „акції”, кого з євреїв арештовували, того або вбивали
на місці, або невеликими групами вивозили в село Петрики і там вбивали.
23 липня 1943 р. німцями повністю було ліквідовано табір20.
Винищувальні акції німців цим не вичерпуються. Географія масових
екзекуцій місцевого населення німецьким окупаційним режимом
значно ширша. Так, у Копичинському лісі розстріляно понад 8 тис.
мешканців міста Копичинці, навколишніх сіл та сіл інших районів21.
Так, у с. Пробіжна німцями заарештовано 1 105 євреїв. З них 300 чол.
відправлено в концтабори. Решту погружено на автомашинах і вивезено
у Копичинський ліс, примусово роздягнено, загнано в ями і розстріляно.
У центрі Бережан гітлерівці утворили концтабір, куди звозили і зганяли
заарештованих з усього району. Масові розстріли відбулися на цвинтарі.
Тут загинуло 16 600 чол. У місті Підволочиську німці розстріляли 3 600
18
19
20
21
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чоловік мирного населення, спалили 220 будинків. На площі Ринок у
Борщові гітлерівцями з 26 вересня 1942 р. по 18 серпня 1943 р. проведено
вісім масових розстрілів мешканців міста Борщів і сіл Борщівського,
Мельниця-Подільського і Скала-Подільського районів. Розстріляно
4 557 чол. У Монастирську німці розстріляли 2275 чоловік єврейського
населення. У Золотому Потоці гітлерівцями розстріляно 200 чоловік.
Ґето, місця на околицях населеного пункту, лісові масиви, яри ставали
місцем спочинку для євреїв. Тому усвідомлюючи приреченість на смерть
у гетто, євреї вдавались, якщо була можливість, до збройного опору.
Одне з перших організованих повстань відбулося у Кременецькому ґето.
За свідченням сучасників, у Кременці єврейський загін самооборони мав
вогнепальну зброю і гранати. Під час перших спроб німців і поліцаїв
увірватися у ґето бійцями єврейського руху опору було знищено
16 нападників. На третій день повстанці підпалили ґето з усіх боків.
Відомо про повстання в’язнів-євреїв і в Борщові22.
Багато євреїв переховувалося в лісах. Наприклад, станом на грудень
1943 р. у лісах поблизу сіл Поточани, Нараїв, Гута, Куропатники,
Баранівка Зборівщини існували великі скупчення євреїв, яких зодягало
і годувало місцеве населення23.
Окремими заходами німецькі каральні органи виловлювали євреїв у
їхніх сховищах. Так, 16 грудня 1943 р. в лісі біля с. Демня Бережанського
округу силами німецької жандармерії і української поліції з Бережан
проведено облаву на євреїв. У виявленій криївці знайдено шість євреїв
і одного німецького військовика – дезертира, що укривалися разом від
квітня 1943 р.24.
Німці запроваджували, навіть, викуп в населення представників
єврейської національності. Так, німець Ціприк, що приїхав з Бережан в
с.Шибалин 27 листопада 1941 р., пропонував обміняти одного єврея на
одну ялівку25.
Українці, жертвуючи своїм життям, надавали допомогу євреям. Так
єврейською громадською організацією Яд Вашем було визнано 2441
особу праведниками в Україні. Оскільки багатьох рятувальників вже не
було в живих, то важливим джерелом стали розповіді їх дітей, онуків,
Ф. Левітас, Євреї України в роки Другої світової війни, Київ 1997, с. 46, 47.
Центральний державний архів вищих органів влади (далі – ЦДАВО), ф.3836, оп.1,
спр.3, арк.18.
24
ЦДАВО, ф.3833, оп.1, спр.134, арк.80.
25
ЦДАВО, ф.3833, оп.1, спр. 34, арк.50.
22
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інших родичів, сусідів, в деяких рідких випадках – повідомлення,
що з’явились у пресі. В архіві знаходяться листи-свідчення жителів
Тернопільської області Ю.М. Лози, С.Г. Гелецької, Г.І. Андрушевської,
Л.Й Вертепної, Н.Й. Славіної, Є.А. Завислянської, Б.М. Доманського та
інших, де описано злочини окупаційної влади і факти порятунку євреїв
місцевим населенням.
Зокрема, Лоза Юліана Максимович, уродженець села Петриків
Тернопільського району, 1927 р. свідчить про масові винищення
єврейського населення та окремі випадки їхнього порятунку у селі
Петрикові з нагоди відкриття у селі пам’ятника жертвам геноциду, де
поховано більш ніж 20 тисяч євреїв26.
Згідно Листа Бергеру Емануїлу Наумовичу Гелецької Софії Григорівни,
жительки м. Заліщики Тернопільської області дізнаємось про порятунок
її батьками – Івасюком Григорієм Васильовичем та Івасюк Анною
Василівною, які проживали у селі Стрілківці Борщівського району – 2-х
чоловіків-євреїв, жінку-єврейку та її сина, 38 євреям дорослим та дітям
допомагали продуктами у 1941–1944 роки27.
Зі Листа Тернопільському обласному товариству єврейської культури
«АЛЕФ» Андрушевської Анни Іванівни, 1919 р.н., жительки с. Ступки
Тернопільського району стає відомо про порятунок нею єврея Касірера
Беньо, який знаходився у Ступецькому єврейському концтаборі у
1942 році28.
Цінними є свідчення врятованих євреїв про допомогу українців.
Зокрема, у відомостях Купервасера Якова, єврея, який народився у
м. Тернопіль є дані, що він був врятований під час німецької окупації
родиною Середюка Онуфрія протягом 23.07.1943 р. – 10.03.1944 р.; сім’єю
Мажарських (с. Янівка, Тернопільський район), у яких перебувало ще
10 євреїв (13.03.1944 р.–30.03.1944 р.). А у спогади-свідченнях Клейнера
Леона, 1928 р.н., єврея, який народився у м. Тернопіль, мовиться про
порятунок їхньої сім’ї родиною Тимушів у 1942 році (Товсте)29.
На основі спогадів-свідчень у 1994 р. тернопільчанин Емануїл Наумович
склав поіменний список усіх відомих йому праведників Тернопільщини.
В результаті проведеної роботи вдалося виявити 94 особи. Кількох із них
німці розстріляли за переховування євреїв.
26
27
28
29
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Отже, євреї як одна з численних національних груп залишилася на
грані винищення. У цьому напрямку німецькими каральними органами
проводився цілий комплекс заходів. Якщо на початку окупаційного періоду
німецькі карателі намагалися обережніше поводитися з українським
населенням, спрямовуючи репресії переважно проти комуністів і євреїв,
то незабаром все населення стало жертвою принципу колективної
відповідальності.
Таким чином, національна окупаційна політика нацистської Німеччини
на українських землях визначалася расизмом і ксенофобією, що призвело
до знищення значної чисельності цивільного населення. Виконавцем цієї
політики став розгалужений німецький карально-поліцейський апарат.
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ALINA SKIBIŃSKA
(Przedstawicielka Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie)

Materiały dotyczące pomocy udzielanej
Żydom podczas Zagłady w zbiorach
Amerykańskiego Muzeum Pamięci
Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM)
W 1979 r. Prezydencka Komisja do spraw Holokaustu w USA (powołana rok wcześniej przez prezydenta Jimmy’ego Cartera) przedstawiła raport,
w którym zarekomendowała powołanie Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. W ramach tej placówki miało zostać utworzone archiwum, które
„umożliwi zarówno ogółowi społeczeństwa, jak i wyspecjalizowanym badaczom studiowanie dokumentów dotyczących Holokaustu” (w oryginale: „enable both the general public and specialized scholars to study the records of the
Holocaust”). Kolejnym krokiem było przekształcenie Prezydenckiej Komisji
na The U.S. Holocaust Memorial Council, która podjęła się budowy muzeum.
Uroczyste otwarcie tej instytucji pod nazwą: United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) miało miejsce 22 kwietnia 1993 r. Od tego czasu
realizuje ono swoją misję polegającą m.in. na dokumentowaniu, badaniu i interpretowaniu historii ofiar cywilnych II wojny światowej.
Oprócz funkcji edukacyjnej do podstawowych zadań muzeum należy gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie naukowe materiałów dotyczących
zagłady Żydów oraz historii prześladowania innych grup etnicznych w okresie
II wojny światowej. Wydawać by się mogło, że USHMM gromadzi materiały
dotyczące niemal wyłącznie zagłady Żydów, tak jednak nie jest. Kompleksowej
kwerendzie poddawane są liczne zespoły archiwalne w celu zidentyfikowania
materiałów do następujących tematów: losy Żydów europejskich i polskich
w okresie 1939–1945, w tym pomoc im udzielana; losy innych grupy religijnych i etnicznych (np. Romów, Świadków Jehowy, duchowieństwa chrześcijańskiego), prześladowanych i mordowanych przez nazistów i ich kolaborantów; losy innych grup prześladowanych i mordowanych przez nazistów (np.
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radzieckich jeńców wojennych, chorych psychicznie, ułomnych fizycznie);
motywowane nazizmem akcje germanizacyjne, a także zbrodnie popełnione
na dzieciach; ruch oporu na terenie Polski (partyzantka, działalność intelektualna, opór religijny, ruch oporu wygnańców i emigrantów) oraz jego zwalczanie; nazistowskie prześladowania inteligencji polskiej; praca przymusowa
i przesiedlenia obywateli polskich; szeroko rozumiane dzieje i losy Żydów
europejskich przed 1939 r. (w Polsce od 1918 r.) i w latach 1945–50 (instytucje, gminy, partie, stowarzyszenia, cechy, szkoły, itp.), w Polsce w szczególnych przypadkach do 1968 roku (np. kampania antysemicka 1968 r.); polityka
rasowa Trzeciej Rzeszy, tzw. badania „naukowe” nad rasami, działalność tzw.
instytutów rasowych, eksperymenty, publikacje z tym związane itp.; stosunek ludności polskiej do Żydów i ich eksterminacji; kwestie związane z tzw.
aryzacją mienia należącego do Żydów oraz szeroko rozumiany jego rabunek
pod okupacją niemiecką; wszelkie materiały z okresu 1918–1939 dotyczące
gmin żydowskich oraz wszystkie inne zawierające dane osobowe Żydów –
przyszłych ofiar Holokaustu lub z niego ocalałych, informacje o życiu kulturalnym, politycznym, gospodarczym i innym; materiały Urzędów Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego z okresu 1918–1945; powojenny wymiar
sprawiedliwości (materiały dotyczące zbrodni popełnionych podczas okupacji
i osądzonych po wojnie); straty wojenne, uznanie za zmarłego itp. inne materiały. Jak widać zakres tematyczny gromadzonych materiałów jest bardzo
szeroki zarówno z uwagi na ich lokalizację, jak i charakter muzeum. Dotyczy
on nie tylko ziem polskich, ale praktycznie wszystkich krajów europejskich
oraz wielu innych, do których trafili uchodźcy oraz ocalali. Zapisy Holokaustu
(„records of the Holocaust”) są rozproszone i znajdują się praktycznie w każdym kraju, są też bardzo liczne ponieważ odzwierciedlają ogrom przestępstw,
ich przyczyn i konsekwencji. Z tego powodu materiały dotyczące pomocy Żydom stanową jedynie fragment wielkiego i różnorodnego zasobu USHMM.
Dla historyków Zagłady na ziemiach polskich najważniejsze są zbiory archiwalne, biblioteczne, fotograficzne, filmowe oraz relacje nagrane
w ramach różnych projektów historii mówionej (oral history). W muzeum
działa unikalny oddział pod nazwą: Międzynarodowe Programy Archiwalne (International Archival Programs Division, IAPD), którego celem
jest prowadzenie kwerend i kopiowanie do zbiorów USHMM materiałów na wyżej wymienione tematy. Jego zadania są realizowane na wszystkich pięciu kontynentach, w ponad 50 krajach, w których mówi się około
30 językami. W Polsce program archiwalny USHMM jest realizowany od
1990 r. do dziś. Muzeum gromadzi zarówno oryginalne materiały, pocho132
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dzące przede wszystkim ze zbiorów osób prywatnych i rodzin ocalałych
z Zagłady, mieszkających w Stanach Zjednoczonych, jak i kopie materiałów
archiwalnych wykonywane na zlecenie muzeum w setkach instytucji na całym
świecie.
Ze względu na ogromny i wciąż rosnący, a zarazem bardzo zróżnicowany
zasób muzeum konieczne jest przedstawienie podstawowych zasad dotyczących struktury materiałów źródłowych oraz sposobów ich przeszukiwania.
Zasób archiwalny USHMM podzielony jest obecnie na 89 grup zespołów
(w języku angielskim: record groups, w skrócie RG). Podstawą ich wyodrębnienia jest proweniencja, czyli kraj pochodzenia materiałów. Litera „M” w sygnaturze akt oznacza, że pierwotnym nośnikiem kopii był mikrofilm. Litery
Acc. (akcesja) w sygnaturze oznaczają datę napływu materiałów do USHMM.
Obecnie trwa proces digitalizacji wszystkich mikrofilmów, co umożliwi udostępnianie ich w formie elektronicznej. Proces ten, ze względu na ilość zgromadzonych mikrofilmów, uważanych za najtrwalszy nośnik, z pewnością będzie trwał jeszcze długo. Ze względu na znaczenie badawcze i przydatność
źródeł dla zagadnienia pomocy Żydom w czasie II wojny światowej wymienić
można następujące grupy zespołów (RG) w USHMM:
RG-02* relacje
RG-03* gminy żydowskie
RG-04* obozy
RG-05* getta
RG-06* śledztwa i procesy
RG-09* wyzwalanie obozów
RG-10* spuścizny i małe kolekcje prywatne
RG-11* materiały pochodzące z archiwów rosyjskich
RG-14* materiały pochodzące z archiwów niemieckich
RG-15* materiały pochodzące z archiwów polskich
RG-19* uchodźcy i przesiedleńcy
RG-31* materiały pochodzące z archiwów ukraińskich
RG-50* historia mówiona (pod sygnaturą RG-50.488* zarejestrowane są 324
wywiady ze świadkami Zagłady w Polsce).
Zbiory można przeszukiwać wpisując dowolne hasło na stronie startowej
(https://www.ushmm.org), w okienku „search” lub bezpośrednio w zakładce „zbiory” (collections) pod adresem: https://collections.ushmm.org/search.
Strona daje możliwość wyszukania informacji o dowolnych materiałach źródłowych w zbiorach USHMM. Należą do nich dokumenty papierowe i ich kopie, obiekty muzealne, w tym trójwymiarowe, zdjęcia, wywiady audio i video,
133

Alina Skibińska

nagrania muzyczne, filmy. Uzupełnieniem tych materiałów są zbiory biblioteki
USHMM gromadzącej publikacje na temat historii powszechnej i zagłady Żydów, antysemityzmu, losów ludności cywilnej podczas wojny, prześladowania
różnych kategorii ludności, ludobójstw, historii II wojny światowej, pomocy
udzielanej prześladowanym i na wiele innych pokrewnych tematów w wielu
językach. Wśród nich znajdują się także druki unikalne, a przez to trudno dostępne. Główny katalog biblioteczny USHMM dostępny online (https://catalog.ushmm.org/) pozwala nie tylko na wyszukanie danej publikacji, ale także
na opracowywanie wielojęzycznych bibliografii określonego zagadnienia.
Przeszukując zbiory muzeum można wpisać w okno wyszukiwarki nazwę
zespołu (także w języku polskim lub języku kraju, z którego materiały pochodzą), jej fragment lub sygnaturę (z archiwum pierwotnego lub sygnaturę
USHMM). Przykładowo, po wpisaniu „pamiętniki Żydów” lub „sygn. 302”,
w obu przypadkach system wyszuka zespół o sygnaturze 302 z Archiwum
Żydowskiego Instytutu Historycznego o nazwie „Zbiór pamiętników Żydów
ocalałych z Zagłady”, który został wiele lat temu zmikrofilmowany do zbiorów USHMM. Można także wpisać w wyszukiwarkę jakiekolwiek inne hasło,
np. nazwisko, nazwę miasta, urzędu itp. Możliwe jest również przeszukiwanie
po „grupach zespołów” (RG) związanych z proweniencją materiałów (państwem pochodzenia), np. „RG-15” (materiały z archiwów polskich); „RG-31”
(materiały z archiwów ukraińskich itd). W takim przypadku uzyskamy listę
wszystkich zespołów z danego państwa skopiowanych do zbiorów USHMM.
Dużą pomocą dla użytkowników jest Przewodnik po zespołach archiwalnych USHMM opublikowany po raz pierwszy w 2002 r. Jego najnowsze zaktualizowane wydanie w formie tradycyjnej (papierowej) miało miejsce w 2014 r.
Duży przyrost materiałów pozyskiwanych do muzeum każdego roku sprawia,
że publikacja szybko się dezaktualizuje. W związku z tym najbardziej aktualne dane znaleźć można w wydaniu elektronicznym (https://www.ushmm.
org/online/archival-guide/list.php) oraz za pomocą wyszukiwarek na stronie
internetowej. Według stanu na 2019 r. zasób USHMM liczył 2865 zespołów
(RG) z całego świata, z tego niemal 700 pochodzących z Polski.
Grupa materiałów dotyczących tematu pomocy Żydom w czasie II wojny
światowej może być identyfikowana za pomocą słów kluczowych. Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową (https://collections.ushmm.org/search/) słowa
kluczowego „righteous” (sprawiedliwy) otrzymujemy 5,259 wyników dotyczących wszystkich kategorii zbiorów w muzeum, w tym zdjęć, publikacji, obiektów muzealnych. Hasło „hidig” (ukrywanie) obejmuje 16,846 wyników; „aid”
(pomoc) – 10,744 wyników; „rescue” (ratowanie) – 11,684 wyników; „help”
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(pomoc) – 18,221 wyników; „assistance” (pomoc, wsparcie) – 13,973 wyników. Tak duża liczba wyników wyszukiwania według słów kluczowych powoduje konieczność korzystania z filtrów i wyszukiwania zaawansowanego. Filtry
zastosowane dla hasła „righteous” informują, że spośród 5,259 wyszukanych
materiałów 3,822 zostało już poddanych digitalizacji, a 231 z nich posiada
transkrypt (chodzi o wywiady audio lub wideo). Największą grupę stanowią
dokumenty osobiste („personal stories”): w tym 233 pamiętniki, 21 dzienników
oraz 722 wywiadów. Wszystkich filmów oraz nagrań audio i wideo zarejestrowanych pod hasłem „righteous” (sprawiedliwy) jest 730, w tym 564 wywiady
wideo, 211 wywiadów audio, 33 filmy dokumentalne i 9 filmów historycznych.
Zdjęć z takim hasłem jest ogółem w USHMM 2,925, zaś obiektów muzealnych
trójwymiarowych 375, w tym 21 ubrań dziecięcych, 40 narzędzi i przyborów,
33 dzieła sztuki, 7 sztuk biżuterii, 6 mebli i wiele innych. Wśród wszystkich
dokumentów tekstowych, których jest pod tym hasłem 1,150, znajdziemy 3 publikacje uznane za rzadkie, 971 publikacji innych, 3 tytuły prasowe i 179 materiałów niepublikowanych (archiwaliów sensu stricte). Listę wyników w każdej
z powyższych kategorii można wyświetlić i wybrane pozycje zaznaczać za pomocą „bookmark”. Wyniki można sortować na kilka różnych sposobów, m.in.
po tytule, numerze RG (wg kolejności numerów dopływu), numerze zespołu
w archiwum macierzystym („call number”) itp. W przypadku przeszukiwania
zaawansowanego po wpisaniu „righteous” i „Poland” otrzymamy 333 wyniki,
które dotyczą wszystkich kategorii materiałów.
Zgromadzone w USHMM materiały są zróżnicowane zarówno ze względu
na ich formę, treść, jak i objętość. Niektóre zespoły (kolekcje) są bardzo niewielkie, składają się z zaledwie kilku zdjęć lub jednego dokumentu, inne to
zbiory obszerne, zawierające setki lub tysiące stron dokumentów.
W zestawieniu poniżej podano przykładowy wybór materiałów archiwalnych
różnych kategorii dotyczących szeroko rozumianej kwestii pomagania i ratowania Żydów w Polsce oraz innych krajach w okresie II wojny światowej.
RG-15.044M Delegatura Rządu Rzeczypospolitej na Kraj. Rada Pomocy
Żydom “Żegota”. Zespół z Archiwum Akt Nowych o sygn. 202/XV-XVIII
zmikrofilmowany do zbiorów USHMM w 1995 r.
RG-15.499 Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, 1968–1969. Zespół z Archiwum Akt Nowych o sygnaturze
1521. Są to 18 j. a., ogółem 3,777 stron, forma kopii wykonanej dla USHMM skany w pdf. Zespół posiada dokładny inwentarz z indeksami. Składają się na
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niego: ankiety, zdjęcia, korespondencja, oświadczenia, wycinki prasowe i inne
materiały zgromadzone przez ZBoWiD w latach 1968–1969. Najważniejsze
spośród nich to ankiety z odpowiedziami na 18 szczegółowych pytań, np.:
• W jakiej formie udzielono pomocy: przechowanie stałe; czasowe; czy pomoc polegała na dostarczaniu żywności, opału, odzieży itp. Żydom ukrywającym się w lasach, górach, podziemnych schronach, wąwozach, dostarczaniu fałszywych dokumentów, ułatwianiu zatrudnienia jako „aryjczyka“,
pomocy lekarskiej itp.?“,
• Czy pomoc polegała na skontaktowaniu ukrywających się Żydów z organizacją konspiracyjną, bądź z oddziałem partyzanckim? Kiedy i gdzie to
nastąpiło? Jaka to była organizacja, bądź jaki oddział partyzancki? Czy
weszli oni w skład oddziałów partyzanckich? Czy dostarczono im broni
i amunicji?“ itd.
Acc.1992.106.6 Kolekcja Tadeusza Sarneckiego i Ewy Sarneckiej, kurierów Polskiego Państwa Podziemnego i “Żegoty”, dar dla USHMM z 1992 r.
Skany materiałów dostępne online.
RG-31.049 Documents related to the righteous gentiles in the former USSR
(Dokumenty związane ze Sprawiedliwymi w byłym Związku Radzieckim).
Dokumenty (678 skanów) pochodzą z Judaica Institute w Kijowie, głównie
z lat 1989–1997 i były gromadzone przez organizacje: The Jewish Foundation
of Christian Rescuers, The Association of Jewish Organizations and Ukrainian
Community World of the Righteous, Social History Instruction Center on Babi
Yar. Zespół zawiera: listy, koperty, relacje i wspomnienia, oświadczenia, fotografie, paszporty, dokumenty związane z odznaczeniami za pomoc, formularze Żydów, obywateli byłego ZSRR oraz osób, które im pomagały. Inwentarz
dostępny online informuje, że są to relacje, wywiady i listy w językach angielskim, hebrajskim, litewskim, rosyjskim, polskim i ukraińskim.
RG-27.001 Kolekcja Juliusa Kühla zawiera kserokopie dokumentów
związanych z życiem i karierą dr. Juliusa Kühla, dyplomaty zatrudnionego
w polskiej ambasadzie w Bernie w Szwajcarii podczas II wojny światowej.
Kühl wraz z innymi polskimi dyplomatami w Bernie pomagał setkom Żydów
ratować się przed Zagładą dzięki dostarczaniu im paszportów państw południowoamerykańskich. Zespół zawiera także inne dokumenty dotyczące Żydów, a zwłaszcza Żydów polskich. Materiały zostały dostarczone do USHMM
przez anonimowego darczyńcę.
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RG-02.071.01 Relacja dotycząca rodziny Wos, która pomagała w ratowaniu Żydów w Warszawie.
Acc.2001.238.1 Kolekcja Anny Cheszes zawierająca materiały dotyczące
ukrywania jej jako dziecko we wsi Kowale.
RG-10.343 Kolekcja Józefa Reszki. Wśród listów z obozu znajduje się
protokół stwierdzający, że Reszka był członkiem „Żegoty”, został aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego.
Acc.2005.247.1 Fałszywa kennkarta na nazwisko Maria Szmigielska, dostarczona Mary Hrabowskiej przez „Żegotę”. Dar dla USHMM z 2005 r.
Acc. 1988.92.3 Kolekcja Joreka (Jurka?) Blochera. Są to wspomnienia pisane w latach 1945–1963 w j. jidysz. Ich autor pochodził ze wsi Michaliszki
na Białorusi. Dotyczą m.in. ukrywania Żydów przez Konstantyna i Elenę Dąbrowskich. Skany dostępne online.
RG-19.045M Aid to Jews in camps, International Committe of the Red
Cross (Pomoc dla Żydów w obozach, Międzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzyża). Zespół zawiera akta Hansa Bachmanna, osobistego sekretarza Carla
J. Burkhardta, dotyczące pomocy Żydom w różnych krajach i cywilnym więźniom obozów koncentracyjnych w Niemczech w latach 1939–1945; rejestry
administracyjne Departamentu Pomocy Specjalnej (DAS) dotyczące działań
na rzecz Żydów; zapisy dotyczące materiałów i pomocy moralnej Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (MKCK) w imieniu europejskich Żydów; ogólne
zapisy dotyczące gett, obozów internowania i obozów koncentracyjnych dla
Żydów; prośby kierowane do MKCK o interwencję w przypadkach łamania
prawa i konwencji; zapisy dotyczące emigracji Żydów z Europy do Palestyny
i innych krajów; zapisy dotyczące stosunków MKCK z Ligą Narodów w celu
zajęcia się kwestią uchodźców w Europie, w szczególności Żydów uciekających przed prześladowaniem w Niemczech; współpraca MKCK z żydowskimi i innymi organizacjami; zapisy dotyczące deportacji Żydów z krajów europejskich; zapisy dotyczące wniosków i projektów mających na celu poprawę
sytuacji Żydów w Europie; zapisy dotyczące zapytań i próśb o pomoc dla
Żydów więzionych lub deportowanych przez nazistów oraz negocjacji MKCK
z władzami niemieckimi na temat ofiar prześladowań na tle rasowym; zapisy
dotyczące wniosków osób fizycznych o pomoc dla prześladowanych Żydów;
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zapisy dotyczące wizyt przedstawicieli MKCK w obozach koncentracyjnych,
więzieniach i gettach; zapisy dotyczące misji dyplomatycznej MKCK w Iraku
w związku z konfliktem izraelsko-arabskim w latach 1949–1950.
RG-46.002.01 Rescue of Jews in Bulgaria (Ratowanie Żydów w Bułgarii). Zespół zawiera kserokopie artykułów, petycji, listów i innych dokumentów związanych z prześladowaniem i ratowaniem Żydów w Bułgarii podczas
Holokaustu. Zbiór pochodzi z kilku źródeł, w tym Centralnego Konsystorza
Żydów w Bułgarii; Świętego Synodu Kościoła bułgarskiego; Związku Lekarzy; oraz synów i żon żydowskich uczestników wojny wyzwoleńczej w latach
1877–1878. W zespole znajdują się także apele o pomoc od organizacji, które
ratowały bułgarskich Żydów oraz list opublikowany w prasie, napisany i podpisany przez byłych bułgarskich ministrów, prawników itp.
RG-44.011 Kolekcja Ole Barfoeda. Zespół pochodzi z Narodowego Archiwum Danii (Statens arkiver Denmark), obejmuje łącznie 4201 skany. Składa
się on z korespondencji i raportów, głównie pisanych przez Żydów, dotyczących ich ucieczki do Szwecji podczas II wojny światowej, kopii różnych dokumentów z archiwów i prywatnych notatek. W latach 50. XX w. Ole Barfoed
pracował z około 70 duńskimi Żydami, którzy uciekli do Szwecji w czasie
II wojny światowej i przekonał ich, by spisali swoje doświadczenia z tamtych
czasów. Większość tych relacji z pierwszej ręki napisali Żydzi, którzy byli dobrze zintegrowani ze społeczeństwem szwedzkim, i którzy również, w przeważającej części, mieli wyższy niż średnia status finansowy. Materiały te dają
nieoceniony wgląd w doświadczenia duńskich Żydów w 1943 roku. Część
z 70 indywidualnych relacji dotyczy losów wielu pokoleń Żydów duńskich
oraz prezentuje losy krewnych i przyjaciół autorów relacji.
Acc. 1994.A.0419 Kolekcja Maurice Rinde. Składają się na nią materiały
źródłowe dotyczące rodziny pochodzącej z Przemyśla. Fotografie są przedwojennymi i wojennymi rodzinnymi zdjęciami i kopiami zdjęć; dowody tożsamości zostały wystawione na fałszywe nazwiska Maurice’a i Stelli Rinde
jako Genowefa i Wiktor Kroczykowski (dwie oryginalne karty i kserokopie
dodatkowych kart); list, napisany przez Maurice’a Rinde, obiecuje ratującemu, że krewny w Stanach Zjednoczonych zwróci koszty ukrywania, jeśli pan
Rinde nie przeżyje wojny. W kolekcji znajduje się również oprawiony pamiętnik, liczący 106 stron, zatytułowany „Moje doświadczenie podczas II wojny
światowej”, autorstwa Maurice’a Rinde’a (alias Wiktor Kroczykowski). Autor
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opisuje w nim życie pod sowiecką okupacją, inwazję niemiecką z 1941 r., losy
swojej rodziny, w tym próby ukrycia się oraz ucieczkę z żoną i dziećmi do
Lublina, gdzie rodzina żyła pod fałszywymi aryjskimi tożsamościami.
RG-67.011M The World Jewish Congress New York Office. Series D. Relief and Rescue Department (Światowy Kongres Żydów Nowy Jork. Seria D.
Departament Pomocy i Ratownictwa). Zawiera dokumenty dotyczące pomocy
społecznej i działań ratowniczych, lokalizacji osób, które przeżyły, imigracji
i migracji, uchodźców, wysiedleńców, eksterminacji Żydów, reakcji na zagładę Żydów i stosunków z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi,
w tym UNRAA i Czerwony Krzyż. Kopie pochodzą z American Jewish Archives.
RG-68.126M Rescue Committee of the Jewish Agency for Palestine (S26)
(Komitet Ratowniczy Żydowskiej Agencji ds. Palestyny (S26). Zawiera różne
dokumenty i korespondencję dotyczącą sytuacji Żydów w okupowanej Europie oraz żydowskich uchodźców w Palestynie. Obejmuje sprawozdania przygotowane przez wysłanników w Stambule, korespondencję dotyczącą australijskich, argentyńskich, południowoafrykańskich, irackich i innych społeczności żydowskich, wnioski o poszukiwania zaginionych krewnych, wnioski
o pomoc od osób w Palestynie i za granicą, wnioski o uwolnienie więźniów
z obozu w Bergen-Belsen, korespondencję dotyczącą odszkodowań, pomocy
dzieciom i młodzieży oraz sytuacji żydowskich uchodźców po Holokauście.
Zawiera zeznania o ofiarach Holokaustu; pozyskiwanie funduszy na apele;
tajne raporty z okupowanych przez nazistów terytoriów w Europie; listy nazwisk kandydatów do imigracji do Palestyny; wykłady na temat sytuacji Żydów na okupowanych terytoriach; wywiady i przemówienia; zapisy dotyczące
niemieckich wypłat odszkodowań; telegramy przesłane przez Icchaka Gruenbauma dotyczące ratowania Żydów w Europie; wycinki z gazet dotyczące żydowskich uchodźców; broszury publikowane przez komisje pomocowe; listy
polskich uchodźców na Węgrzech, w Rumunii i Rosji; zeznania dotyczące żydowskiego podziemnego oporu i inne. Kopie mikrofilmowe zostały wykonane
w World Zionist Organization. Central Zionist Archives.
RG-20.010.01 Kopia manuskryptu pt. „Prawdziwi przyjaciele” („True
friends”) autorstwa Klausa Driessena. Dotyczy matki pisarza, Mati Driessen, niemieckiej projektantki kostiumów, która uratowała swoją przyjaciółkę
i partnerkę biznesową, Lilli Wolff, niemiecką Żydówkę, przed nazistowskimi
prześladowaniami.
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RG-20.021 The conspiracy of the righteous (Spisek sprawiedliwych). Opracowanie zawierające informacje o ukrywaniu Żydów podczas Holokaustu przez
mieszkańców Préenfrey-du-Gua we Francji, głównie przez rodzinę Guidi, właścicieli Les Tilleuls, preventorium dla pacjentów chorych na gruźlicę. Wstęp autorstwa Serge Klarsfelda. Uzupełnienie zachowanych materiałów stanowi kilka
artykułów dotyczących Żydów uratowanych w Préenfrey-du-Gua.
Historia mówiona (oral history):
RG-50.488.0025 Wywiad wideo z Władysławem Bartoszewskim, członkiem „Żegoty“ nagrany przez USHMM 6 lipca 1998 r. w Warszawie; wywiad
dostępny online wraz z transkrypcją w j. polskim.
RG-50.225.0002 Wywiad wideo z Krystyną Budnicką (Heleną Kuczer), ur.
1932 r., uratowaną z Holokaustu, która prawdopodobnie otrzymała pomoc od
“Żegoty”; wywiad nagrany przez USHMM w lipcu 1994 r., dostępny online.
RG-50.225.0006 Wywiad z Heleną Merenholc, ur. 1911 r., nagrany w lipcu
1994 r. w Warszawie m.in. na temat jej współpracy z “Żegotą”; wywiad dostępny online.
RG-488.0232 Wywiad z Tadeuszem Tomalą nagrany w kwietniu 2005 r.,
m.in. na temat uratowania przez jego ojca żydowskiego dziecka, za co został
odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
RG-20.003.01 Wywiad z Lucią (Lisą) Finkelstein (nee Altstock) nagrany
przez USHMM m.in. na temat jej ukrywania przez trzy lata przez Wiktorię
Głowacz, odznaczoną medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata; wywiad dostępny online.
RG-50.012.0046 Wywiad wideo ze Stefanem Korbońskim i Zofią Korbońską z 26 lutego 1988 r. w j. angielskim, opis z kodami czasowymi w j. angielskim; wywiad dostępny online.
RG-50.012.0085 Wywiad wideo z Wilhelmem (Polakiem) i Mary (Żydówką) Tarnawskimi z 2 lipca 1987 r. Oboje wychowywali się w Kopiczyńcach,
woj. tarnopolskie (obecnie Ukraina), pobrali się w 1939 r., ukrywali 18 osób,
w tym 6 dzieci, w 1957 wyemigrowali do Izraela. Wywiad w j. polskim i angielskim, dostępny online.
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RG-50.411.0001 Wywiad audio z Oskarem Schindlerem z 22 kwietnia
1970 r., 120 minut; transkrypt w j. angielskim i niemieckim.
Zdjęcia:
Zdjęcie numer 03183 przedstawiające Andrzeja Klimowicza, członka
„Żegoty”, przekazane do muzeum przez niego samego.
Zdjęcie numer 90072 przedstawiające Izabelę Bieżuńską, współpracowniczkę „Żegoty”, które było przez nią używane w kennarcie na fałszywe nazwisko Janina Truszczyńska. Odbitka zdjęcia ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Zdjęcie nr. 71012 przedstawiające troje bawiących się dzieci, dwoje z nich
to ukrywane żydowskie dzieci Mireille i jej brat Maurice, wykonane w 1943 r.
we Francji.
RG-19.063 i RG-20.017 Dwa zdjęcia: Stefania Burzmińska i Helena Burzmińska-Podgórka oraz informacja o ukrywaniu przez nie na strychu w Przemyślu 13 Żydów.
Acc. 1999.238.1 Kolekcja Haliny Masri (Wroncberg) – zbiór 103 fotografii
dokumentujących jej życie w Polsce przed wojną, okres ukrywania (z okresu
dzieciństwa) i lata powojenne.
Obiekty muzealne trójwymiarowe:
2004.484.1 Zielony sweterek z krótkim rękawem, noszony przez 7-letnią
Krystinę Chiger, z czasu jej ukrywania się w kanałach Lwowa od czerwca
1943 r. do lipca 1944 r.
Gdy ojciec Krystyny dowiedział się, że Niemcy planują zlikwidować getto
lwowskie w czerwcu 1943 r., zapłacił pracownikowi kanalizacyjnemu, Leopoldowi Sochowi, który wraz z dwoma innymi pracownikami, Stefanem
Wróblewskim i Jerzym Kowalowem, zgodził się pomóc im ukryć się w podziemnych kanałach. Krystyna i jej rodzice (Ignacy i Paulina) oraz jej trzyletni
brat Paweł ukryli się w kanałach z 17 innymi osobami. Dziesięciu członków
grupy zdecydowało się opuścić kanały z powodu okropnych warunków życia, zostali zastrzeleni wkrótce po wyjściu. Żydowska rodzina pod opieką Sochy i innych pracowników kanalizacyjnych przeżyła do 23 lipca 1944 r., gdy
Lwów został zajęty przez Armię Radziecką. 27 lipca Krystyna i jej rodzina
usłyszeli głośne pukanie do kratki ściekowej, był to Socha i inni, informują141
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cy, że są wolni. W marcu 1945 r. rodzina Chiger przeniosła się do Krakowa.
Wspomnienia Krystyny Chiger i jej ojca zostały opublikowane, a na ich podstawie Agnieszka Holland nakręciła film pt. „W ciemności”. W 2004 r. Krystyna Chiger (Keren) podarowała swój zielony dziecięcy sweterek do zbiorów
USHMM.
Acc.1990.296.1 Duża drewniana skrzynia używana przez członków “Żegoty” do przechowywania fałszywych dokumentów. Dar przekazany w 1990 r.
do USHMM przez Wandę Wójcik.
Acc. 1992.240.1 Duży drewniany stół warsztatowy, z domu Stefana Petri
w Wawrze koło Warszawy. Stefan, jego żona, Janina i ich syn Marian byli
polskimi katolikami. Po wybuchu wojny, nie wiedząc, co może się zdarzyć,
Stefan zbudował kryjówkę w piwnicy, ukrył ją za szafką. Kiedy w połowie
1942 r. Stefan dowiedział się, że jego przyjaciel, dentysta dr Szapiro, jego
żona Ela i ich dorośli synowie, Jerzy i Marek, uciekli z getta, gdzie byli od jesieni 1940 r. poczuł się zobowiązany do uratowania ich i postanowił ukryć ich
w swoim domu. Sąsiedzi nabierali podejrzeń i informowali gestapo o ukrywaniu Żydów. Stefan został pobity, a jego dom był dwukrotnie przeszukiwany
przez gestapo z psami tropiącymi, ale kryjówka nie została odkryta. Jednak
kilka osób wiedziało o jej istnieniu, dlatego na początku 1943 r. Stefan wykopał drugą kryjówkę poniżej, była dostępna przez wejście umieszczone pod
stołem warsztatowym, zawalonym dla niepoznaki częściami maszyn i narzędziami. Jadwiga, miejscowa sklepikarka, pomagała zaopatrywać ukrywaną
rodzinę w żywność. Rodzina Szapiro przebywała w kryjówce w domu Stefana
przez dwa lata, aż do 11 września 1944 roku. W 1992 r. rodzina Petri przekazała stół do zbiorów USHMM.
Acc. 2013.312.1 Pierścionek wykonany przez Abrahama (Bumka) Grubera
w 1942 r. z kryształów i niklu, imitujący pierścień z brylantem, użyty jako
zapłata za ukrycie w czasie II wojny światowej.
W 1943 r. Bumek pracował jako rzeźnik w obozie rafinerii ropy naftowej
w Galicji. Tego lata w lesie Bronica zginęli jego żona i córka. Bumek zamierzał oddać się w ręce Niemców w czasie następnej akcji, ale spotkał Tusię i jej
4-letnią córką Felę. Powstała między nimi więź spowodowała, że zmienił zdanie i postanowił ukryć się z nimi w Młynkach Szkolnicowych, gdzie kiedyś
żyła jego rodzina. Poszedł na farmę Jana i Zofii Sawińskich i zaoferował im
pierścionek w zamian za ukrycie go i jego nowej rodziny. Jego siostra Laura
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wraz z mężem Jakubem i dziećmi, 9-letnim Marcelem i 7-letnią Milą, również byli ukrywani przez Sawińskich. Zimą ukryli się w podziemnej ziemiance z sześcioma innymi Żydami uratowanymi przez Sawińskich. Doczekali do
7 sierpnia 1944 r., gdy Armia Radziecka zajęła te tereny. Pierścionek został
przekazany do zbiorów USHMM w 2013 r. przez Marcela Drimera i Irenę
Drimmer Wysoki, siostrzeńca i siostrzenicę Bumka Grubera.
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Ghetto der Stadt Petrikau – plan z okresu 1940-1941
(z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim)
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Mur getta warszawskiego przy ul. Grzybowskiej (z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie)
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Getto warszawskie – szkoła rzemieślnicza przy ul. Grzybowskiej (z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie)

Getto w Warszawie – mur przy ul. Koźlej
(z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie)
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Szyld w getcie warszawskim (z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie)

MARCIN URYNOWICZ
(Biuro Badań Historycznych IPN, Warszawa)

Materiały do zagadnienia pomocy Żydom
w świetle akt Żydowskiego Instytutu
Naukowego (YIVO) w Nowym Jorku 1
Instytut YIVO2 oraz jego zbiory archiwalno-biblioteczne dotyczące wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce na ziemiach polskich jest pod wieloma względami unikatem w skali światowej. Mamy oto bowiem do czynienia
z instytucją powstałą na terytorium jednego państwa, przeniesioną następnie
do innego kraju, a zajmującą się sprawami kultury i historii społeczeństwa
dziś już nie istniejącego, którego potomkowie zamieszkują trzecie z kolei
państwo. Co więcej, kraje te nie leżą obok siebie, nie są sąsiadami, nie ma
możliwości stosunkowo łatwego przemieszczania się, nie mówiąc o swobodnym przenoszeniu zbiorów. Oddalone są one od siebie o tysiące kilometrów,
a każdy z nich położony jest na innym kontynencie. Istotne jest również to, że
instytucja, o której mowa powstała w mieście, które zmieniło później przynależność państwową, a najważniejsze jej zbiory nie zaczęły trafiać do niej
wiele lat po wydarzeniach, lecz były gromadzone już na bieżąco. Instytut
założono w 1925 r. w Wilnie, mieście stanowiącym wówczas jeden z najsilniejszych ośrodków kultury polskiej i żydowskiej na terytorium odrodzonej
II Rzeczypospolitej. Od 1939 roku, po zajęciu i podziale ziem polskich pomiędzy hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki, rozpoczęto przenoszenie
zbiorów Instytutu do Nowego Jorku. Akcja ta zakończyła się powodzeniem,
dzięki czemu Instytut funkcjonuje do dziś w nowej siedzibie na Manhattanie
(15 West 16th Street)3.
Niniejszy artykuł powstał na bazie doświadczeń z dwukrotnego pobytu autora (łącznie około
20 dni) w YIVO Institute w roku 2006 oraz 2018.
2
Skrót od nazwy w języku jidysz: Yidisher Visinshaftlekher Yinstitut – Żydowski Instytut Naukowy.
3
O działalności YIVO Institute zob. m.in. C.E. Kuznitz YIVO and the Making of Modern Jewish
Culture. Scholarship for the Yiddish Nation, Cambridge University Press 2014.
1
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Zbiory Instytutu mają ważne znaczenie dla badacza dziejów polskich Żydów, także w zakresie omawianego tutaj tematu, to jest pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie II wojny światowej. Należy jednak podkreślić,
że w obecnej siedzibie YIVO w Nowym Jorku mieszczą się także inne instytucje i organizacje o pokrewnym profilu działania, tj. zajmujące się badaniem
historii i kultury europejskiej (a w niewielkim stopniu także amerykańskiej)
społeczności żydowskiej. Należą do nich: American Jewish Historical Society,
American Sephardi Federation, Leo Baeck Institute oraz Yeshiva University
Museum. Razem z YIVO tworzą one odrębny byt instytucjonalny występujący pod nazwą Center For Jewish History (CJH). Takie połączenie stanowi nie
tylko ułatwienie dla funkcjonowania każdej z wyżej wymienionych organizacji, ale także korzyść dla badaczy. Wystarczy porównać strony internetowe
każdej z tych instytucji oraz portalu należącego do CJH. Te pierwsze, tak jak
strona YIVO4, służą wyłącznie celom informacyjnym, dopiero strona poświęcona CJH pozwala na stosunkowo dokładne zorientowanie się w zasobie archiwalno-bibliotecznym5.
Część zbiorów CJH stanowi pokaźnych rozmiarów zasób archiwalny, którego przejrzenie i analiza zajmuje badaczom miesiące pracy. Całość podzielona jest na kolekcje (co najmniej 750) i zespoły (Record Groups, łącznie ponad
1000), a te ostatnie dzielą się na foldery (Folders). Oznacza to, że każdy badacz
staje przed poważnym wyzwaniem, z którego bez stosownych pomocy inwentarzowych nie ma szans wyjść zwycięsko. Zespołom (tj. RG) nadano kolejne
numery seryjne w następującym ogólnym porządku: numery 1–99 to kolekcje
zgromadzone przez YIVO jeszcze w okresie międzywojennym, numer 100 zarezerwowano dla materiałów dotyczących wewnętrznej historii samego archiwum, numery 101–199 zostały nadane zespołom tematycznym gromadzonym
przez YIVO w okresie po II wojnie światowej, numery od 200 wzwyż są nadawane w kolejności chronologicznej w porządku wpływania ich do archiwum.
Istnieją dwie podstawowe metody orientowania się w zbiorach YIVO/CJH
(nazwy te będą używane w dalszej części tekstu zamiennie). Pierwszym źródłem informacji jest opublikowany w Nowym Jorku w roku 1998 „Przewodnik po archiwach YIVO” (Guide to the YIVO Archives). Został on sporządzony
i zredagowany przez dwójkę pracowników Instytutu, Frumę Mohrer i Marka
Weba6. Drugim sposobem uzyskania poszukiwanych informacji jest korzyhttps://yivo.org/
https://www.cjh.org/
6
Pracownicy ci, obecnie emerytowani, pojawiają się nadal w archiwum, co stanowi okazję do
rozmowy i zadania pytań w kwestiach problematycznych.
4
5
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stanie ze strony internetowej CJH umożliwiającej wyszukiwanie zarówno poprzez całość
zbiorów, jak też poprzez poszczególne pomoce inwentarzowe. Wyszukiwarka działa tylko
z poziomu strony internetowej CJH, nie jest
natomiast dostępna poprzez stronę YIVO.
Wspomniana wyżej wyszukiwarka – wbrew
oczekiwaniom użytkowników – nie przyspiesza
znacząco dotarcia do interesujących informacji.
Powodem tej sytuacji są wciąż niedostatecznie
opracowane inwentarze oraz fakt, iż kwestia
pomocy świadczonej Żydom przez Polaków pozostaje tematem niszowym. Do tego dochodzą
YIVO GUIDE
niedostatki samej wyszukiwarki. Przykładowo
hasło „Poles” (Polacy) w wyszukiwarce on-line
CJH („search the collection” ) daje odniesienie do 152 rekordów, przy czym
wszystkie z nich zawierają dane o publikacjach. Do tematu pomocy Żydom
podczas wojny odnosi się zaledwie 10 pozycji spośród wyszukanych tytułów.
Nie są natomiast w ten sposób wyszukiwane żadne rekordy archiwalne.
Niewiele daje też wpisywanie takich haseł jak: „polish help” czy polish
assistance”. W tym przypadku otrzymujemy bowiem wynik, który nawiązuje do wszystkich elementów w bazie mających związek ze słowem „polish”
lub „help” (ewentualnie „assistance”), zapisanych oddzielnie. Przede wszystkim wyświetlą się zatem rekordy związane z polskimi Żydami oraz z pomocą
gdziekolwiek i przez kogokolwiek udzielaną. W praktyce przekłada się to na
informacje o działalności żydowskich instytucji charytatywnych i opiekuńczych, czy innych samopomocowych. Konieczność przeglądania kilku tysięcy
haseł (w przypadku zakładki „archival finding aids” jest to około 2530 rekordów), w praktyce zajmuje tyle samo czasu, co przeglądanie publikowanego
przewodnika, o którym wyżej mowa.
Opisane powyżej uwarunkowania pokazują, że optymalną metodą prowadzenia poszukiwań jest korzystanie z obu pomocy – zarówno tradycyjnej w postaci
książkowego Przewodnika, jak też strony internetowej. Ta ostatnia jest także
niezbędna dla szybkiego zamawiania materiałów. Po znalezieniu interesującej
nas pozycji należy wybrać opcję „Request item” a następnie wypełnić pola:
„Username” i „Password”. Można także przeglądać zdigitalizowane wersje inwentarzy, a nawet skany materiałów, dostępne w przypadku niewielkiej części
kolekcji. Generalnie skanów są udostępniane na miejscu, co oznacza koniecz151
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ność bezpośredniego odwiedzenia Instytutu
w Nowym Jorku.
Poszukując materiałów dotyczących kwestii
pomocy świadczonej Żydom w czasie II wojny światowej należy poddać analizie przede
wszystkim te zespoły (RG), których tytuły lub
opisy inwentarzowe sugerują, iż takową zawartość mogą posiadać. Dla przykładu, zarówno
w zbiorach bibliotecznych, jak i archiwalnych
są kolekcje oraz zespoły zawierające relacje
z pierwszej (czasami drugiej lub trzeciej) ręki,
pochodzące od uczestników i świadków wydarzeń ocalonych z II wojny światowej. W części
Bibliografie
przypadków autorami relacji są członkowie rodzin, znajomych lub badaczy. W tego rodzaju materiałach w pierwszej kolejności znaleźć możemy interesujące nas informacje.
W przypadku zbiorów bibliotecznych najważniejsze znaczenie dla tematu
ma komplet tzw. „Ksiąg Pamięci” (obecnie dostępny także on-line na stronach
New York Public Library7), seria „Dos Poylishe Yidntum” oraz inne publikacje
wspomnieniowe lub nawiązujące do zagłady polskich Żydów. Warto przy tym
wskazać na bogaty księgozbiór podręczny zawierający liczne pozycje o charakterze bibliograficznym oraz wydane drukiem inwentarze w różnych językach.
W większości były one rzadko wykorzystywane przez polskich badaczy, mimo
ich znacznej przydatności. Do tego typu publikacji należą m. in. Bibliografie fun
Artiklen vegn Churbn un Gwure in Yidishe Periodike8 (NY 1966), czy licząca
ok. 800 stron Bibilography on Holocaust Literature by Abraham J. Edelheit
and Hershel Edelheit (London 1986), w której znajdują się podrozdziały takie
jak “Hasidei umot HaOlam”9, “Poland”, “Jewish-Gentile Relations”. Znaczną
wartość informacyjną mają także: kilkutomowa seria Guide to Jewish History
Under Nazi Impact by Jacob Robinson I Philip Friedman (Nowy Jork 1973),
Guide to Unpublished Materials of The Holocaust Period, pod redakcją Jacoba
Robinsona i Yehudy Bauera, The Historiography of the Holocaust Period, auhttps://digitalcollections.nypl.org/collections/yizkor-book-collection#/?tab=filter (Dostęp z dnia
29.05.2019); Jak informuje strona internetowa w przypadku Polski zgromadzono najwięcej, bo aż
548 Ksiąg Pamięci. Druga pod tym względem jest Ukraina z liczbą prawie o połowę mniejszą - 292,
a trzecia Białoruś – 189. Ibidem.
8
Jid. – Bibliografia Artykułów o Zagładzie i Męstwie w periodykach żydowskich.
9
Hebr. – „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.
7
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Inwentarz relacji Seria I

torstwa Yisrael Gutman i Gideon Greif (Jerusalem 1988) oraz The Oryx Holocaust Sourcebook by William R. Fernekes (London 2002).
Jeśli chodzi o wyszukiwanie w zbiorach archiwalnych odbywa się ono na
zasadach analogicznych do kwerendy bibliotecznej. Bardzo rzadko bowiem
natrafić można w inwentarzach na wpisy bezpośrednio nawiązujące do kwestii
pomocy udzielanej przez Polaków ludności żydowskiej. Przykładem może być
potencjalnie najbardziej przydatny pod tym względem zespół relacji z okresu
wojennego („Eyewitness Accounts of the Holocaust Period 1939–1945” RG
104). Podzielony on jest na trzy części zwane seriami. Seria I zawiera 1143 relacje z pierwszych lat po wojnie (1945–1948), z czego przeważająca część
dotyczy Polski. Niektóre z nich mają pochodzić z Żydowskiej Komisji Historycznej10, jaka działała w Polsce tuż po wojnie i przekształciła się w Żydowski Instytut Historyczny. Inwentarz podaje miejsce wydarzenia, pochodzenie
autora, jego imię i nazwisko, język relacji oraz czasami datę powstania. Niewiele więcej informacji zawiera inwentarz serii nr III, zawierającej ponad 300
relacji zbieranych od roku 1960. Opisy poszczególnych pozycji w inwentarzu
uzupełniono w większości przypadków o jednozdaniowy komentarz o różnej
O tej Komisji zob. min. Noe Grüss Rok pracy Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej,
Łódź 1946 oraz http://www.jhi.pl/psj/Centralna_Zydowska_Komisja_Historyczna_(CZKH) (dostęp z dnia 29.05.2019).
10
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Inwentarz relacji Seria III

przydatności np. „About Stanisław
Opoka-Loewenstein who died in Auschwitz”, czy lakoniczne „From Lodz”
lub „In Auschwitz”. Co interesujące,
wśród tych relacji zdarzają się jedynie
nagrania audio, które trzeba odsłuchać.
W najmniej przystępnym dla użytkowników stanie jest inwentarz serii nr II,
zawierającej 500 relacji z roku 1954.
Ma on postać inwentarza kartkowego,
spisanego tylko w j. jidysz, z informacjami o imieniu i nazwisku autora,
Kartoteka relacji Seria
jego wojennej lokalizacji oraz języku
materiałów. Całość wymienionego zespołu zawiera łącznie ok. 2 tysięcy relacji. Można mieć nadzieję, że w najbliższej przyszłości YIVO pójdzie śladami Żydowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie, który wydał 7-tomowy inwentarz z rozbudowanymi opisami
każdej relacji. Należy przy tym przypuszczać, że część relacji przechowywanych w YIVO w Nowym Jorku znajduje się także w zasobie ŻIH, natomiast
154
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Abraham Peller i Polacy dzięki którym ocalał (RG 104)

Fragment ankiety A. Pellera z wymienieniem Polaków szkodzących i pomagających
(RG 104)

większość z nich gromadzi także Instytut Yad Vashem w Jerozolimie i Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie11.
Za potencjalnie przydatne zespoły archiwalne, to jest zawierające informacje z lat 1939–1945 i mogące się odnosić do terytorium lub tematyki polskiej, uznano łącznie 69 zespołów archiwalnych. 17 z nich w ocenie autora
11

United States Holocaust Museum (strona internetowa: https://www.ushmm.org/)
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ma szczególną wartość dla badaczy omawianego tematu. Należą do nich następujące zespoły archiwalne: Eyewitness Accounts of The Holocaust Period
(RG 104); Hirszhaut Julian 1908–1983 (RG 720); Friedman Filip (1901–1960)
(RG 1258); Eichler Benjamin (RG 1097); Displaced Persons Camps and Centers in Austria (RG 294.4) Germany (RG 294.2) Italy (RG 294.3); Berliner
Collection (RG 215); Territorial Collection (Poland I, II i III) (RG 116); Silkes
Genia (1914–1984) (RG 1187); Sutzkever, Abraham-Kaczerginski, Szmerke
(RG 223); American OSE Committee (RG 494); Archiwum Bundu (RG 1400);
Dobroszycki Lucjan (1925–1995), (RG 634); German Jewish Children’s Aid,
(RG 249); Institut Der NSDAP Zur Erforschung Der Judenfrage (RG 222);
Kehilat Haheredim (France), (RG 340); Kilbert Leon (RG 1204); Territorial
Photographic Collection POLAND 1939–1945, (RG 120).
Spośród nich poniżej zamieszczono opisy wybranych najbardziej interesujących materiałów:
Zespół Friedman Filip (1901–1960), RG 1258, l. 1930–1959. Są to materiały
znanego historyka pochodzącego z Polski, który przeżył okres wojenny na ziemiach polskich, we Lwowie. Wśród jego spuścizny znajdują się foldery bezpośrednio odnoszące się do tematyki pomocy Żydom w okresie II wojny światowej,
np.: 605 – Righterous Germans, 649 – Polish and other Help for the Jews. Folder
649 zawiera m. in. tekst zatytułowany: „The Technique and the Danger of Hiding
a Jew”. W inwentarzu brak informacji o zbiorze relacji, o których mówi Przewodnik, są one zatem najprawdopodobniej rozproszone po różnych folderach.
Poza tym kolekcja zawiera dzienniki i wspomnienia pisane w różnych językach:
foldery: 984–987 w j. polskim, 988 – w jidysz, 989 – w j. angielskim. Philip
Friedman był także autorem książki „Their Brothers Keepers”, NY 1957.
Zespół Poland II. Territorial Collection, RG 116, 1600–1970. Zespół Poland RG 116, jest częścią większej kolekcji zwanej „Territorial Collection”,
która zawiera materiały uporządkowane geograficznie z bardzo wielu krajów
Europy, Ameryki i innych kontynentów, dotyczące lokalnych spraw żydowskich. Część polska została podzielona na 3 części: okres przedwojenny (Poland I), okres wojenny (Poland II) i okres powojenny (Poland III). Jest to jeden
z nielicznych zespołów, które ostatnio zostały zaopatrzone w nowe inwentarze
ułatwiające dość szybką orientację w zasobie. Materiały te nie stanowią większej całości, są zbiorem najróżniejszego rodzaju oraz jakości źródeł, które łączy jedynie to, że odnoszą się do życia ludności żydowskiej w Polsce.
Zespół Archiwum Bundu, RG 1400 (1870–1992). Zespół ten jest jednym
z potencjalnie najbardziej interesujących, ale kwerenda w nim jest bardzo
trudna ze względu na brak odpowiednich pomocy archiwalnych. Brak jest
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inwentarza do tego zespołu, istnieją jedynie robocze spisy materiałów, które są niekompletne oraz bardzo lakoniczne. Większość materiałów dotyczy
struktury i organizacji BUNDU, jak też polityki rządu wobec tej organizacji.
Z dokumentów wynika, że Bund równie krytycznie oceniał politykę Rządu
Polskiego w Londynie, który w jego ocenie nie robił wystarczająco dużo
na rzecz ratowania ludności żydowskiej w Polsce, jak również syjonistów
w Palestynie, którzy mieli podejmować kroki ze szkodą dla Żydów polskich,
o ile służyło to celowi budowy państwa żydowskiego po wojnie.
Zespół Territorial Photographic Collection POLAND 1939–1945, RG
120. Zespół ten składa się z fotografii wykonanych w czasie II wojny światowej, pochodzących z ziem polskich. Są to zarówno zdjęcia oryginalne, jak
również różnego rodzaju i jakości kopie oraz wycinki z prasy. Dzięki ostatnio
opracowanemu inwentarzowi odnaleziono kilka fotografii tematycznie związanych z kwestią pomocy Żydom. Są to m. in.:
• dwa zdjęcia osób zamordowanych za pomoc Żydom: Jadzia (brak nazwiska) z Wilna, oraz Kruk12 z Przemyśla;
• fotografia pokazująca handlującą matkę z synem, którzy nadaremnie oczekują na przyjście klientów, okolicznych chłopów, bowiem ci ostatni – jak
podano w opisie – nie przychodzą, gdyż są za to karani przez władze niemieckie;
• fotografie ratowanych dzieci żydowskich.
Kopie wszystkich zdjęć znajdują się obecnie w United States Holocaust
Memorial Museum w Waszyngtonie.
Zespół Displaced Persons Camps and Centers RG 294.4 (in Austria),
RG 294.3 (in Italy), RG 294.3 (in Germany). W zespołach tych powinny
znajdować się relacje zbierane przez komisje historyczne od osób przebywających w obozach dla uchodźców i przesiedlonych, jednak wymienionych
materiałów nie odnaleziono. W zespole zachował się jedynie wzór ankiety
jaka była przedkładana do wypełnienia osobom znajdującym się czasowo
w obozach.
Drobne wzmianki o pomocy na rzecz ludności żydowskiej znajdują się ponadto
w następujących kolekcjach:
Dobroszycki Lucjan (1925–1995), RG 634 – Kolekcja Lucjana Dobroszyckiego zawiera kilka wspomnień dotyczących Warszawy, m. in. wspomnienia
byłego funkcjonariusza żydowskiej SP, zawierające ogólne informacje o kilku
Chodzi o Michała Kruka por. biogram na stronie Muzeum im. Rodziny Ulmów: https://muzeumulmow.pl/pl/ratujacy/ratujacy-zamordowani/kruk-michal-2/ .
12
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Polakach, którzy ze względu na swą obecność w getcie zginęli lub zostali wywiezieni w okresie Wielkiej Akcji do Treblinki.
Eichler Benjamin, RG 1097 – Kolekcja Eichlera Beniamina zawiera tekst
poświęcony pomocy Żydom na Słowacji w okresie wojny.
Schwarz Leo Collection, RG 294.1 – Kolekcja Leo Schwarza obejmuje
nieliczne wspomnienia i relacje z okresu wojennego, w których także mowa
o pomocy Żydom. Niektóre relacje są zachowane w bardzo złym stanie fizycznym i przez to prawie nieczytelne.
Podsumowując krótki przegląd materiałów źródłowych z Instytutu YIVO
do kwestii pomocy Żydom w latach II wojny światowej należy stwierdzić,
że instytucja ta jest miejscem, które powinien odwiedzić każdy badający tę
tematykę. Ze względu na niedostateczny stopień opracowania zasobu i brak
pomocy archiwalnych do części kolekcji do kwerendy w Instytucie należy
przygotować się wcześniej, wykorzystując m. in. informacje dostępne online
na stronach internetowych. Podjęty wysiłek badawczy może się jednak opłacić, gdyż wstępne rozpoznanie przeprowadzone w zachowanych materiałach
archiwalnych wskazuje na ich znaczący potencjał informacyjny.

158

Getto w Wilnie – Wąska uliczka J. Klaczki (Jatkowa II) w getcie.
Widoczny wóz konny z drewnem, 1940 r.
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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Warszawskie getto - grupa Żydów z łopatami na ramionach w drodze
na miejsce pracy przechodzi przez ul. Marszałkowską. W tle kamienica
Harczyków (z wieżyczką) przy ul. Marszałkowskiej 108 róg ul. Chmielnej
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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Getto w Warszawie - Dwoje Żydów przechodzi przez zasieki z drutów kolczastych
(z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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Warszawa, 1946 r. Panorama ruin getta - widok od strony ul. Leszno. Z prawej ruiny kamienicy przy ul. Leszno 54.
W tle kościół św. Augustyna (z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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