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Wst ę p

Antologia prezentuje wybór tekstów z Konspiracyjnego Archiwum 
Getta Warszawy (ARG)  1. twórcą ARG był Emanuel Ringelblum (1900–
1944), przed drugą wojną światową wybijający się historyk żydowski 
i działacz społeczny, w getcie zaś faktyczny przywódca niezależnego 
sektora samopomocy. Mamy do czynienia z bezprecedensową kolekcją 
źródłową z czasów Zagłady. Historyczna i kulturowa wartość ARG 
jest nieoszacowana i wymyka się kwalifikacjom. Kolekcja archiwal
na, tworzona według ścisłych zasad metodologicznych i realizowana 
jako projekt badawczy przez zespół fachowców dokumentalistów oraz 
ludzi nauki, literatury, kultury i społeczników, nie ma sobie równych 
w Europie. W żadnym bowiem miejscu okupowanej Europy, w żad
nym skupisku żydowskim egzystującym pod niemieckim terrorem 
nie podjęto inicjatywy na tak wielką skalę. Archiwum Ringelbluma, 
gromadzone i opracowywane przez grupę, która nazwała siebie „Oneg 
szabat” (czyli Radość soboty, od dnia, w którym zazwyczaj się spo
tykała), powstało w getcie warszawskim, ale zebrana dokumentacja 
dotyczy nie tylko tego największego getta, lecz także innych wspólnot 
żydowskich. Z jego kart wyłania się panoramiczny obraz losu Żydów 
w czasie Zagłady. W 1999 roku Komitet UNESCO, w uznaniu niezwykłej 

1 Skrót ARG po raz pierwszy pojawił się przy nazwie biuletynu prasowego 
„Wiadomości”, wydawanego od listopada 1942 do stycznia 1943 r. Oznacza 
Archiwum Getta, czyli konspiracyjną nazwę Archiwum Ringelbluma.
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VI Wstęp 

wartości Archiwum Ringelbluma, podjął decyzję o umieszczeniu go 
na liście „pamięć Świata” (Memory of the World).

Wstęp do antologii spełnia trzy podstawowe zadania. po pierwsze – 
wskazuje na kontekst historyczny, w jakim ARG było gromadzone, 
opracowywane i w końcu pieczołowicie ukryte, prezentuje ludzi za
angażowanych w działalność dokumentacyjną, a także uzmysławia, 
jak duża część historii zagłady Żydów polskich jest tam utrwalona  2. 
po drugie – opisuje fenomen ARG jako szczególnego typu instytucji, 
jej tradycje ideowe i metodologiczne, zwraca uwagę na niezwykłe 
bogactwo tego zasobu archiwalnego. po trzecie wreszcie – przedstawia 
koncepcję antologii oraz kryteria i motywacje, jakimi kierowali się 
edytorzy przy wyborze tekstów. Wstęp został podzielony na trzy części, 
odpowiadające zakreślonym powyżej zagadnieniom.

Część pierwsza przybliża kontekst historyczny. przywołuje ona 
w najogólniejszym zarysie dzieje zagłady Żydów na ziemiach polskich. 
porządkuje najważniejsze fakty i wydarzenia, do których w ten czy 
inny sposób odnoszą się ocalone w Archiwum Ringelbluma doku
menty. Nie stanowi jednak kalendarium i nie jest całościową narracją 
historiograficzną o zagładzie polskich Żydów. Cel był inny: pokazać los 
Żydów w okupowanej przez Niemców polsce przez pryzmat świadectw 
zebranych w podziemnym Archiwum Getta Warszawy, ponieważ 
znaczną część tej historii da się opowiedzieć dzięki tekstom tam właś
nie zgromadzonym. Ostatnie dokumenty ARG pochodzą z początku 
lutego 1943 roku, więc nie mogły już objąć dalszego okresu: powstania 
w getcie warszawskim i tragicznego epilogu Zagłady – dlatego prezen
towany we wstępie przebieg wydarzeń z konieczności wykracza poza 

2 Zob. pierwszy zarys monograficzny tych zagadnień: D. Libionka, Zagłada 
Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki, Lublin 2017.

Archiwum_Ringelbluma.indb   6 2019-11-14   12:09:45



 Wstęp VII

ramy chronologiczne działalności grupy „Oneg szabat”. Zarysowany 
w tej części kontekst historyczny, potrzebny do uchwycenia swoistości 
Archiwum Ringelbluma, obejmuje również początek i koniec jego dzia
łalności, zabezpieczanie i ukrycie dokumentów oraz ich odnalezienie 
po wojnie. Dopełnia tę część historyczną opowieść o ludziach: krótkie 
biogramy wybranych współpracowników „Oneg szabat”, ukazujące 
ich różnorodne drogi życiowe, ideologiczny rodowód i rozmaite funk
cje, jakie pełnili. Chodziło nie tylko o prezentację osób najbliższych 
i najbardziej znanych, lecz także o wydobycie z cienia tych, o których 
w publikacjach popularnych zazwyczaj się nie wspomina.

Część druga wskazuje na krąg najbliższych twórcom ARG inspiracji 
ideowych i metodologicznych. Odwoływali się oni do prac Żydowskie
go Instytutu Naukowego w Wilnie (JIWO), z którym Ringelblum był 
ściśle związany jako członek sekcji Historycznej i Komisji Historii 
Żydów w polsce (agendy JIWO w Warszawie), do nurtu historiografii 
żydowskiej określanego jako Churban Forszung (czyli badań zniszcze
nia, katastrofy). ta część zawiera też podstawowe informacje na temat 
różnorodności gatunkowej i tematycznej dokumentacji ARG, struktury 
organizacyjnej, rodzaju wykonywanej pracy i głównych kierunków 
działania „Oneg szabat”, z jego najważniejszym projektem badaw
czym – „Dwa i pół roku wojny”. Zakres aktywności osób związanych 
z ARG był szeroki: od pozyskiwania, spisywania i redagowania relacji 
świadków, gromadzenia dokumentacji o charakterze autobiograficz
nym, urzędowym, konspiracyjnym, przez tworzenie samodzielnych 
opracowań poszczególnych zagadnień, aż do kopiowania dokumentów, 
porządkowania ich i ochrony. Wielu członków „Oneg szabat” prowa
dziło również własne dzienniki i zapiski osobiste.

Część trzecia objaśnia przyjętą koncepcję, kryteria wyboru tekstów, 
zasady ich uporządkowania oraz specyfikę prezentowanej antologii, 
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VIII Wstęp 

czyli to, co odróżnia ją od istniejących już wyborów dokumentów z ARG. 
Materiały zgromadzone w podziemnym Archiwum Getta Warsza
wy są bezcennym źródłem historycznym, ale są także świadectwem 
doświadczenia Zagłady, rozumianym w kategoriach moralnych i eg
zystencjalnych. są świadectwem doświadczenia radykalnie nowego, 
wobec którego dotychczasowe formy wyrazu zawodzą i wobec które
go język wydaje się bezradny. Ukazanie tych wymiarów świadectwa 
to podstawowy cel antologii. Nie chodzi tu bowiem o wyczerpujące 
i reprezentatywne przedstawienie rozległego spektrum podejmowa
nych przez „Oneg szabat” zagadnień ani o prezentację przykładów 
wszystkich rodzajów dokumentów archiwalnych. Konstytutywny dla 
koncepcji tej antologii jest sposób zapisu doświadczenia, gatunkowa 
formuła świadectwa, jego językowa nadorganizacja, szczególne upo
rządkowanie stylistyczne, kompozycyjne czy narracyjne. Wiele miejsca 
zajmują interpretacje wybranych treści zamieszczonych w antologii, co 
pozwala uchwycić ich gatunkową, językową czy narracyjną specyfikę 
i uzasadnia, dlaczego w zbiorze znalazły się te, a nie inne teksty.

Antologia składa się z trzech części wyodrębnionych według kryte
rium gatunkowego: literatura dokumentu osobistego, teksty literackie, 
teksty religijne.

I.  Kontekst  historyczny

„A więc wojna!”  3 Wojdysławski, którego imienia nie znamy, zaczyna 
swój prowadzony w języku polskim dziennik następująco:

3 Początek specjalnego komunikatu o rozpoczęciu wojny, odczytanego 
przez Józefa Małgorzewskiego na antenie Polskiego Radia 1 września 1939 
o 6.30 rano. Cyt. za: J. Chrobaczyński, „Nie okrył się niesławą naród polski”. 
Społeczne aspekty września 1939 roku, Kraków 2002, s. 45.
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 I. Kontekst historyczny IX

1 września 1939
Z przekopanych ulic, rowów strzeleckich, z zasypanych piaskiem 

okien, z obwieszczeń mobilizacyjnych ułożyło się jedno, jedyne, ok
ropne słowo:

Wojna!
[…] Gdzieś wysoko, prawie niewidoczne, ukazały się trzy srebrne 

maszyny. Zwiastuny. Macki wyciągnięte nad miasto. […]
Wojna!
[…] Zaskoczyła wszystkich.
Wypowiedzenie jej przyszło tak niespodziewanie, tak nagle, że wszy

scy ludzie potracili głowy, jeszcze zanim w nie trafił niemiecki szrapnel  4.

tekst ocalał w Archiwum Ringelbluma.
Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej rozpoczął się najtragicz

niejszy okres w dziejach społeczności żydowskiej w polsce. Mało kto 
zdawał sobie wówczas sprawę, że będzie to ostatni akt wielowiekowej 
obecności Żydów na ziemiach polskich. W granicach Drugiej Rzeczy
pospolitej żyła wtedy największa społeczność żydowska w Europie 
(wyłączając tereny ZSRR). szacuje się, że w 1939 roku liczba Żydów 
wynosiła około 3 milionów 300 tysięcy, co stanowiło mniej więcej 10% 
mieszkańców polski. Międzywojenna Warszawa stała się zaś najwięk
szym skupiskiem Żydów w Europie i drugim – po Nowym Jorku – na 

4 [Wojdysławski], Wspomnienia, szkice i  refleksje, w: Archiwum Rin-
gelbluma, t. 5, s. 2–3. (Zastosowana tu lokalizacja – Archiwum Ringelbluma, 
t. 5 – jest skrótowym zapisem odsyłającym do kolejnych tomów [w tym 
przypadku – tomu nr 5] kompletnej edycji dokumentów ARG. Pełny zapis 
bibliograficzny wszystkich tomów edycji Konspiracyjnego Archiwum Getta 
Warszawy – Archiwum Ringelbluma czytelnik znajdzie w niniejszej antologii 
w części Bibliografia).
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X Wstęp 

świecie. W roku 1938 w stolicy mieszkało blisko 370 tysięcy Żydów  5. 
Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec Warszawy był Żydem.

1 września 1939 na bezchmurnym niebie pojawiły się samoloty 
Luftwaffe. Wielu było przekonanych, że to ćwiczenia polskiego lotnic
twa. Dopiero kiedy zaczęły spadać niemieckie bomby, iluzja prysła. 
tym, którzy prowadzili wtedy dzienniki czy kronikarskie zapiski, sam 
moment wybuchu wojny jawił się w szczególnej aurze podwójności. 
spodziewano się wojny, ale gdy stała się ona faktem, przyjęto ją z zasko
czeniem. sporządzane wówczas na gorąco zapisy odsłaniają paradoks: 
urzeczywistnienie przeczucia, a jednocześnie niewiara w to, co się 
dzieje; zaskoczenie, a jednocześnie spełnienie tego, co oczekiwane. 
skupmy się na tym, co zanotowali warszawscy Żydzi.

Piątek, 1 IX 39 r.
Wojna!
Mówiło się o niej wciąż, ciągle się jej spodziewano, w końcu przyszła 

z całą grozą i potęgą niszczycielską. Do ostatniej chwili byli tacy, którzy 
twierdzili, że wojny nie będzie. Tymczasem stało się inaczej, a stało 
się tak szybko, że trudno się było zorientować, co się właściwie dzieje.

Pierwszy alarm lotniczy. Wszystkich gnębi jedno pytanie: czy to 
próbny alarm, czy też prawdziwy pierwszy nalot nieprzyjacielskich 
samolotów? Nie, teraz to nie są już więcej ćwiczenia, w jednej chwili 
dla wszystkich staje się jasne, że wojna już się zaczęła. Wojna stała się 
faktem dokonanym. Teraz nie ma już po co się łudzić  6.

5 Zob. G. Zalewska, Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywo-
jennym, Warszawa 1996, s. 53; A. Stankowski, P. Weiser, Demograficzne skutki 
Holokaustu, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, 
M. AdamczykGarbowska, Lublin–Warszawa 2011, s. 15.

6 N. N., Wspomnienia z września 1939 r. Obrona Warszawy, w: Archiwum 
Ringelbluma, t. 15, s. 23.
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 I. Kontekst historyczny XI

 – tak nieznany autor rozpoczął swoje spisywane po polsku notatki 
relacjonujące oblężenie stolicy. tekst ocalał w Konspiracyjnym Ar
chiwum Getta Warszawy.

Chaim Aron Kapłan, wybitny pedagog i hebraista, prowadził dzien
nik od 1935 roku. Zapisy urywają się na dacie 4 sierpnia 1942. Ostatnie 
zdanie, jakie zapisał, brzmi: „Jeśli zakończę życie – co stanie się z moim 
dziennikiem?”  7. Bruliony dziennika, przemycone na stronę aryjską, 
ocalały. pod datą 1 września 1939 zanotował:

I  tak stoimy dziś w  przededniu nowej epoki w  dziejach świata. 
Co prawda, wojna przyniesie zniszczenie kultury ludzkiej. Ale to kul
tura, która dożyła końca i zasługuje na zniszczenie. Nie ma wątpliwo
ści, że nazizm hitlerowski zostanie wyeliminowany, bo koniec końców 
cywilizowane ludy powstaną w obronie wolności, z której niemiecki 
barbarzyńca chciał ograbić człowieczeństwo. Nie jestem pewny, czy nie 
polegniemy w tej krwawej wojnie. Po pierwsze – pociski wypełnione 
gazem trującym, zabijające wszystko, co żyje. Po drugie głód – z braku 
źródeł zarobkowania. Z czego będziemy się utrzymywać?  8

Diarysta już pierwszego dnia rozpoznaje istotę tej wojny: rodzi się 
nowa era w historii świata, hitlerowski nazizm prowadzi do zagłady 
cywilizacji i chociaż w ostatecznym rachunku będzie pokonany, przy
niesie niewyobrażalne żniwo śmierci. proroczo wręcz brzmią słowa 
Kapłana o umieraniu z głodu i o trującym gazie.

Emanuel Ringelblum pojechał do Genewy na XXI Kongres syjoni
styczny, obradujący od 16 do 25 sierpnia 1939. Wojna stała już u bram 

7 Scroll of Agony: The Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan, transl., 
ed. A. I. Katsh, foreword I. Gutman, Bloomington–Indianapolis 1999, s. 400 
(tłum. J. L.).

8 Ch. A. Kapłan, Dziennik 1939. Megila życia, tłum., oprac. B. Górecka, 
Warszawa 2019, s. 59.
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XII Wstęp 

Europy. Ringelblum bez wahania wrócił do polski. W notatkach, które 
zaczął sporządzać od samego początku wojny, zapisał:

Wyjazd do Genewy. […]
Kongres pod znakiem wojny. Strach przed odcięciem od kraju. […]
Temperatura wzrasta [i] osiąga punkt kulminacyjny, gdy Niemcy 

zawierają pakt o nieagresji. […]
Trudności z powrotem. […]
Jedziemy w wagonie sypialnym 30 godzin do Warszawy.
Alarm. Myśleliśmy, że próbny.
Straszliwa dezorganizacja. Ogromne tłumy okupują stacje. Ludzie 

zwisają z pociągów, [jadą] na dachach. Niektórzy próbują dostać się 
do naszego wagonu. Antysemickie pozdrowienia w kraju. Nasze posta
nowienie powrotu do kraju podyktowane poczuciem obywatelskim  9.

Obowiązek moralny, misja, posłannictwo – to słowa klucze opisu
jące późniejszą działalność Ringelbluma. Od razu wiedział, co robić: 
pisać, notować, sporządzać dokumentację wydarzeń.

Ringelblum był świadomy również, jak radzić sobie w sytuacji ka
tastrofy spowodowanej drakońską polityką antyżydowską trzeciej 
Rzeszy. Doświadczenie w działaniach samopomocowych zdobył – 
i sprawdził się znakomicie – rok wcześniej w Zbąszyniu, gdzie tysiące 
polskich Żydów, wygnanych z terytorium trzeciej Rzeszy, utknęło na 
granicy, ponieważ władze nie godziły się początkowo na ich wpusz
czenie do polski. Ringelblum kierował wtedy szeroko zakrojoną akcją 
samopomocową  10.

 9 E. Ringelblum, Notatki, w: Archiwum Ringelbluma, t. 29, s. 1–3.
 10 W marcu 1938 r. polski Sejm uchwalił ustawę pozbawiającą obywatelstwa 

osoby przebywające poza krajem, które „utraciły więź z państwowością polską”. 
Paszporty zachowywały ważność do 30 października. Polskim władzom cho
dziło o Żydów i komunistów. Niemcy nakazali polskim Żydom niezwłoczne 
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 I. Kontekst historyczny XIII

Separacja i  izolacja. Getto. polska stanęła wobec agresji nie
mieckosowieckiej i wojny na dwa fronty, broniąc się zaciekle przez 
cztery tygodnie. Kampania wrześniowa zakończyła się klęską. Na obu 
frontach poległo niemal 70 tysięcy żołnierzy (w tym około 7 tysięcy 
Żydów), ponad 130 tysięcy zostało rannych, a blisko 650 tysięcy dostało 
się do niewoli (w tym około 60 tysięcy Żydów)  11. Na terytorium polski 
ustanowiono dwie okupacje: niemiecką i sowiecką. Obie oznaczały 
terror i represje, jednakże na innych zasadach kształtował się w nich 
stosunek do Żydów. trzecia Rzesza dążyła do „ostatecznego rozwiąza
nia kwestii żydowskiej”, jakkolwiek w 1939 roku najprawdopodobniej 

opuszczenie terytorium Rzeszy, zanim jeszcze utracą oni obywatelstwo. Roz
poczęła się tzw. Polenaktion. W przygranicznym Zbąszyniu na polską stronę 
w nocy 28 października oraz następnego dnia Niemcy przegnali siedem tysięcy 
Żydów. Groziło to katastrofą humanitarną. Natychmiast zjawiła się na miejscu 
komisja żydowska z Jointu, której przewodził Emanuel Ringelblum. Nie tylko 
borykał się on z najbardziej palącymi problemami (zakwaterowanie, aprowi
zacja), lecz także dbał o wsparcie psychiczne dla wygnańców. Jego zasługą jest 
włączenie ich do działań samopomocowych, co zapobiegało nastrojom apatii 
i depresji. W grudniu 1938 r. Ringelblum pisał do przyjaciela: „W ciągu owych 
pięciu tygodni […] założyliśmy całe miasteczko, z działami zaopatrzenia, 
usługami ciesielskimi, krawieckimi, szewskimi, fryzjerskimi, wydziałem porad 
prawnych, biurem emigracji i własną pocztą […]” (cyt. za: J. Tomaszewski, 
Preludium zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 
1998, s. 277–280). Pomoc okazali też – co trzeba podkreślić – mieszkańcy 
Zbąszynia i lokalne władze. W sumie w wyniku Polenaktion wygnano z Trzeciej 
Rzeszy około 17 tysięcy Żydów – (wciąż jeszcze) obywateli polskich.

11 Zob. W. Grabowski, Raport. Straty ludzkie poniesione przez Polskę 
w latach 1939–1945, w: Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod 
dwiema okupacjami, red. W. Materski, T. Szarota, Warszawa 2009, s. 19–20; 
R. Żebrowski, Kampania wrześniowa (1939), w: Polski słownik judaistyczny, 
www.jhi.pl/psj/kampania_wrzesniowa_(1939) (dostęp: 8 VI 2019).
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nikt jeszcze nie potrafił sobie wyobrazić, co to oznacza. ZSRR, głosząc 
hasła internacjonalistyczne, przyznawał Żydom – przynajmniej nomi
nalnie – pełne równouprawnienie. W sowieckiej strefie okupacyjnej 
terror stosowano z pobudek klasowych, a nie rasowych. Żydzi byli 
więc prześladowani – na równi z innymi grupami – jako „kapitaliści”, 

„burżuje”, kupcy, rzemieślnicy, działacze polityczni, społeczni, religijni, 
ale nie jako Żydzi. Do  wschodnich województw Rzeczypospolitej, 
które dostały się pod okupację sowiecką, napływały rzesze uchodźców 
z  centralnej i  zachodniej polski, ogarniętej przez wojska niemiec
kie. Byli to w  większości Żydzi, chroniący się przed niemieckimi 
prześladowaniami. szacuje się, że od wybuchu wojny do początków 
1940  roku na wschód uciekło około 200 tysięcy Żydów. Mieli oni 
oczywiste powody, aby bać się Niemców. Dobrze wiedziano, co się 
działo w trzeciej Rzeszy.

terror stosowany przez Niemców wobec ludności okupowanej pol
ski od początku różnicował polaków i Żydów. społeczeństwo polskie 
karmione było niemiecką propagandą antysemicką, a okupacyjne 
dekrety i rozporządzenia prowadziły do narastającej separacji i izolacji 
polaków od Żydów. Grabież, upokarzanie, znakowanie obywateli pol
skich pochodzenia żydowskiego – to pierwsze elementy niemieckiej 
strategii. Od 1 grudnia 1939 wszyscy Żydzi z Generalnego Guberna
torstwa powyżej dwunastego roku życia musieli nosić białe opaski 
z niebieską gwiazdą Dawida na prawym rękawie ubrania. Na tere
nach włączonych do Rzeszy podobną funkcję pełniła żółta gwiazda 
przypięta z przodu i z tyłu do ubrania. Od stycznia 1940 roku Żydom 
zakazano zmiany miejsca zamieszkania. W większości miast prze
prowadzono obowiązkową rejestrację Żydów, zablokowano ich konta, 
depozyty bankowe i oszczędności, skonfiskowano żydowskie majątki, 
przedsiębiorstwa objęto przymusowym zarządem komisarycznym.
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Ostatni element separacji stanowiło utworzenie gett. Konieczność 
izolacji Żydów w gettach uzasadniano powodami zdrowotnymi – nie
miecka propaganda przedstawiała Żydów jako roznosicieli chorób. 
W okupowanej polsce powstało około sześciuset gett. Niektóre dzia
łały krótko – ich mieszkańców wywieziono do większych miast lub 
prosto na zagładę; w innych Żydzi byli zamknięci kilka lat. Za mury 
przywożono też Żydów spoza polski, głównie z Niemiec, Czech, Austrii. 
Getta różniły się wielkością i stopniem odizolowania. Otaczano je 
wysokim murem, oddzielano parkanem, płotem, zasiekami z drutów 
kolczastych bądź jedynie określano granicę obszaru, której Żydom nie 
wolno było przekraczać.

16 listopada 1940 zostało ostatecznie zamknięte największe getto 
okupowanej przez Niemców Europy – getto warszawskie. W paździer
niku 1939 roku w Warszawie było około 360 tysięcy Żydów. Do chwili 
zamknięcia getta do miasta przybyło około 90 tysięcy uchodźców 
żydowskich z ziem wcielonych do trzeciej Rzeszy. W styczniu 1941 
ludność getta liczyła około 400 tysięcy mieszkańców, a latem 1941 – 
w okresie największego zagęszczenia – sięgała do 460 tysięcy  12. Władzę 
nad gettem sprawowali żelazną ręką Niemcy – panowie życia i śmierci 
Żydów Warszawy. Bezpośrednie zarządzanie masą stłoczonych za 
murami ludzi okupant oddał samym Żydom. Już 21 września 1939 
wydano rozporządzenie o utworzeniu Judenratów, czyli Żydowskich 
Rad starszych, mających reprezentować lokalne społeczności wobec 
Niemców, a przede wszystkim czuwać nad wykonywaniem poleceń 
hitlerowców. Judenraty dostarczały władzom okupacyjnym siłę robo
czą do pracy przymusowej, płaciły nakładane raz po raz kontrybucje, 

12 Zob. B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieist-
niejącym mieście, wyd. 2 zmien., popr. i rozszerz., Warszawa 2013, s. 69–72.
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organizowały życie wspólnot żydowskich w gettach, zobowiązane 
były dbać o warunki bytowe, aprowizację, opiekę społeczną, przyjmo
wać rzesze przesiedleńców. stanęły wobec zadań niewykonalnych: de 
facto ubezwłasnowolnione, miały sprawować funkcje samorządowe 
w sytuacji totalnego dyktatu niemieckiego. W ostatecznym rachunku 
Rady Żydowskie stały się jednym z instrumentów Zagłady przepro
wadzonej przez Niemców.

4 października 1939 w okupowanej Warszawie Niemcy zatwierdzili 
Adama Czerniakowa na stanowisku przewodniczącego Judenratu. 
strukturę warszawskiego organu, niezmiernie rozbudowaną, skom
plikowaną i zmieniającą się w czasie, tworzyły liczne wydziały, ko
misje, referaty i agendy, obejmujące niemal wszystkie aspekty życia 
społecznego, ekonomicznego, religijnego. Na rozkaz władz niemiec
kich Judenrat utworzył Żydowską służbę porządkową (SP), zwaną po
wszechnie policją żydowską. Do czasu zamknięcia getta zwerbowano 
około tysiąca siedmiuset funkcjonariuszy. pierwsi policjanci żydow
scy pojawili się na ulicach 16 listopada 1940 przy dwudziestu dwóch 
bramach prowadzących do getta, gdzie pełnili straż razem z polskim 
policjantem „granatowym” i niemieckim żandarmem. Do obowiązków 
policji żydowskiej należało głównie patrolowanie granic getta oraz 
pilnowanie porządku na ulicach. przychylny początkowo stosunek do 
SP zmienił się, kiedy wiosną 1941 roku policjanci wzięli udział w brutal
nych łapankach mieszkańców getta, uchylających się od przymusowych 
wyjazdów do obozów pracy. Czarną kartą zapisała się policja żydowska 
podczas akcji likwidacyjnej między lipcem a wrześniem 1942 roku, 
czynnie uczestnicząc w wyłapywaniu, tropieniu i selekcji mieszkańców 
getta, doprowadzaniu ich na Umschlagplatz i ładowaniu do wagonów.

W styczniu 1940 roku ukonstytuowała się instytucja o nazwie Ży
dowska samopomoc społeczna – Komisja Koordynacyjna (ŻSSKK), 
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która stała się stopniowo ośrodkiem rozgałęzionej federacji auto
nomicznych komórek, jednocząc zarówno tradycyjne i działające 
już przed wojną stowarzyszenia opiekuńcze, jak i nowe organiza
cje. W kwietniu 1940 przy ŻSSKK powstała sekcja pracy społecznej, 
której przewodniczył Emanuel Ringelblum. podlegały jej komitety 
domowe, które stały się później podstawowym ogniwem działalności 
opiekuńczej w getcie. Dzięki autorytetowi przedwojennego działacza 
społecznego i organizatora samopomocy (chodzi przede wszystkim 
o organizowanie akcji pomocowej w Zbąszyniu) Ringelblum mógł 
sprawnie pokierować niezależnym od Judenratu sektorem samopo
mocy w getcie warszawskim i stać się jednym z jego przywódców.

Działalność samopomocowa w getcie koncentrowała się wokół 
trzech wielkich problemów: głodu, napływu uchodźców oraz tra
gicznego losu dzieci.

Głód w dzielnicy zamkniętej był widoczny, nadawał jej niezatarte 
piętno: opuchłe ciała konających na ulicach, szkielety dzieci błagają
cych o kawałek chleba, „chaperzy” atakujący przechodniów, wyry
wający im z rąk i pochłaniający wszystko, co przypominało jedzenie. 
Wyniszczał całe rodziny, powalał młodych i silnych, siał coraz większe 
spustoszenie. pomoc żywnościową w getcie niesiono przeważnie po
przez sieć różnego rodzaju kuchni społecznych („ludowych”) oraz 
organizując dożywianie w ramach akcji pomocy sąsiedzkiej prowa
dzonej przez komitety domowe. szczyt działalności kuchni przypada 
między majem a wrześniem 1941 roku, kiedy wydawano około 120 
tysięcy „zup” dziennie. Wśród dokumentów zachowanych w Archi
wum Ringelbluma jest bardzo dużo świadectw doświadczenia głodu, 
dlatego w prezentowanej antologii znalazły się cztery teksty na ten 
temat: od rozważań Racheli Auerbach, kierowniczki kuchni dla litera
tów na ul. Leszno 40, „Esse” i jedzenie – przyczynek do fizjologii głodu, 
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przez eseje Lejba Goldina Kronika jednej doby i Icchaka Berenszteina 
Warszawa 1941, po opowiadanie Jehudy Felda Sen matki.

Najpierw do okupacyjnej Warszawy, a potem do zamkniętego już 
getta wciąż napływali Żydzi z ziem polskich wcielonych do Rzeszy, 
wysiedlani z gett prowincjonalnych Generalnego Gubernatorstwa, 
a wiosną 1942 roku także z terytorium Niemiec. Jest różnica między 
uchodźcą a przesiedleńcem. Uchodźcami ówcześni działacze opieki 
społecznej nazywali Żydów, którzy zostali wysiedleni z ziem wcielo
nych do Rzeszy, ale władze okupacyjne nie nakazały im osiedlenia 
w konkretnym miejscu. Mieli zatem prawo wyboru i przybywali naj
częściej tam, gdzie były już skupiska żydowskie, przede wszystkim 
do Warszawy. Natomiast przesiedleńcami nazywano tych Żydów, 
którzy już w okresie późniejszym byli deportowani z miejsc swojego 
zamieszkania do miejsc koncentracji w określonych gettach. Wobec 
katastrofalnej sytuacji mieszkaniowej problem ulokowania dziesiąt
ków tysięcy ludzi napływających za mury był nie do rozwiązania. 
Na potrzeby przesiedleńców adaptowano najróżniejsze pomieszczenia 
(zwane punktami dla uchodźców), których mieszkańcy masowo wy
mierali. O problemie uchodźców i przesiedleńców mówią trzy teksty 
zamieszczone w antologii: relacja nieznanego autora Pobyt w kwaran-
tannie, dotycząca deportacji Żydów z Jeziorny pod Warszawą do getta, 
dziennik Mordechaja Wassera, opiekuna schroniska dla uchodźców 
w getcie warszawskim, oraz opowiadanie Josefa Kirmana Z miasteczka 
uchodźców – Dzika i Niska.

panorama cierpienia, ostatecznego poniżenia i wyniszczenia dzieci 
żydowskich – to jeden z najlepiej utrwalonych w świadomości spo
łecznej wizerunków getta. Dzieci okutane w łachmany, brudne, prze
marznięte, opuchnięte z głodu, żebrzące z rozdzierającym lamentem 
na ulicach bądź konające bezgłośnie pod ścianami domów. Dzieci 
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osierocone, bezradne, chore, porzucone i zdane na łaskę losu. Dziecię
cy szmuglerzy, zaopatrujący mieszkańców zamkniętej dzielnicy w żyw
ność i utrzymujący swe głodujące rodziny przy życiu. paradoksalny 
obraz dzieckastarca wydaje się w sposób najpełniejszy, a zarazem 
najbardziej przejmujący symbolizować los dzieci getta. Oto Rachela 
Auerbach kreśli portret jednego z klientów swojej kuchni, dziewięcio
letniego Hersza Leiba: „te przesmutne oczy i ruchy człowieka dźwi
gającego brzemię życia. twarz starego Żyda, twarz człowieka, który 
ma już za sobą wszystkie doświadczenia i wszystkie rozczarowania”  13. 
Icchak Kacenelson tak opisuje dwuletnią dziewczynkę, niesioną na 
ręku w pochodzie Żydów gnanych na Umschlagplatz: „patrzyłem 
i patrzyłem na nią – chudziutką, bladą, smutnooką, / patrzyłem na 
nią, na dwuletnią, na starowinkę, babcię prawie, / Bo sto lat miała 
w swoim smutku, w powadze – jakże ciężkiej dla niej!”  14. W getcie 
warszawskim było około trzydziestu sierocińców i internatów, w tym 
Dom sierot Janusza Korczaka, przeniesiony z macierzystej siedziby na 
Krochmalnej za mury: najpierw na Chłodną 33, potem na sienną 16. 
pomimo nadludzkich wysiłków rzesz wychowawców, świetliczanek, 
działaczy społecznych – dzieci ginęły. „Oto raz widziałam na własne 
oczy – zapisuje Rachela Auerbach – trupa dziecięcego przykrytego 
płachtą plakatu «Miesiąc Dziecka» z napisem: «Ratujmy dzieci! Nasze 
dzieci muszą żyć!»”  15. W Archiwum Ringelbluma znajduje się ogrom
na dokumentacja dotycząca dzieci, od form jawnej i konspiracyjnej 
edukacji, systemu opieki i aprowizacji, przez rodzajowe scenki uliczne, 

13 R. Auerbach, Pisma z getta warszawskiego, oprac. K. Szymaniak, wyd. 2, 
Warszawa 2016, s. 119.

14 I. Kacenelson, Pieśń o  zamordowanym żydowskim narodzie, tłum., 
oprac. J. Ficowski, wyd. 2, Warszawa 1986, s. 41.

15 R. Auerbach, Dziennik (fragmenty) – w niniejszej antologii zob. s. 108.
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aż po tragiczne obrazy nędzy, agonii i śmierci. W antologii zamiesz
czamy cztery teksty o dzieciach i doświadczeniu dzieciństwa w getcie: 
fragmenty gazetki „Głos Domu Chłopców”, przygotowanej przez dzieci 
z internatu przy Gęsiej 6/8, relację Dory Wajnerman, pielęgniarki 
w szpitalu Dziecięcym im. Bersohnów i Baumanów, fragmenty od
powiedzi na ankietę skierowaną do dzieci Jakie zaszły u nas zmiany 
podczas wojny oraz sprawozdania Estery Karasiówny, świetliczanki 
ze schroniska dla dzieci uchodźców przy Śliskiej 28.

Rzesza oddanych pracowników opieki społecznej zdawała sobie 
sprawę, że ich heroiczne wysiłki nie mogą przynieść pożądanych 
rezultatów. Rachela Auerbach notowała w swoim dzienniku: „cała 
działalność naszych instytucji dobroczynnych nazwana być powinna 
śmiercią na raty, rozkładaniem śmierci na raty. Należy sobie nareszcie 
to uświadomić, że uratować kogoś od śmierci nie możemy, nie mamy 
czym. Możemy tylko tę śmierć odwlec, przewlec, ale nie zapobiec jej”  16. 
Emanuel Ringelblum pytał: „co czynić: dawać wszystkim po łyżeczce, 
wówczas nikt nie przeżyje, czy też pełnymi garściami, wtedy starczy 
tylko dla niewielu”  17.

Śmierć i trup – te wielkie tematy getta – to dla mieszkańców dziel
nicy zamkniętej zjawisko powszednie, by nie rzec: spowszedniałe. 
Epidemie, głód i terror sprawiają, że śmierć wdziera się w życie co
dzienne, wypełnia myśli i rozmowy. Jest stale obecna w mieszkaniu 
i na ulicy, wszechogarniająca do tego stopnia, że staje się domeną 
przyzwyczajenia, obojętności. Umieranie odarte zostaje z resztek ma
jestatu, godności i intymności. Ciała zmarłych leżące pod ścianami 
domów i na chodnikach, wśród gorączkowego ruchu przechodniów, 

16 R. Auerbach, Pisma z getta warszawskiego, s. 113.
17 E. Ringelblum, op. cit., s. 361.
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wyładowane zwłokami wózki zakładu pogrzebowego pinkierta, ma
sowe groby kirkutu na Okopowej zasypywane wapnem – takie i po
dobne obrazy, notowane przez świadków na gorąco, stawały się już 
wtedy symbolicznymi wizerunkami getta. sami mieszkańcy dzielnicy 
zamkniętej nazywali ją nieraz wielkim cmentarzem. Abraham Lewin 
używa formuły „martwe miasto” i natychmiast dodaje: „w pełnym 
znaczeniu tego słowa”  18, Rachela Auerbach pisze o „śmierci spaceru
jącej w biały dzień po ulicach zamkniętego miasta”  19. Wozy śmierci 
zmierzały z różnych stron ku cmentarzowi, a wykopane tam ogromne 
doły wypełniały się masą ciał. Cmentarz rozciągający się wzdłuż Oko
powej, z bramą przy ul. Gęsiej, staje się w zapisach Racheli Auerbach 
jakimś trupim oceanem: „napływają zewsząd wozy śmiertelne pełne 
ładunku.  […] Wszystkimi drogami i dróżka{mi} opadającymi ku 
Gęsiej płyną ż{wa}wo czarne wozy i wózki. Co krok. Niby strumyki, 
dopływy do wielkiej rzeki, która wszystko pochłania…”  20. Najbar
dziej spektakularnym pogwałceniem religijnych i kulturowych reguł 
są – wymuszone nadzwyczajną sytuacją – sposoby obchodzenia się 
ze zwłokami oraz deprecjacja pogrzebu. Według świadectwa Ringel
bluma podczas masowych pogrzebów „wrzucają ich [tj. zmarłych] 
jak psy do grobów […], w nocy rozkopują groby, wyciągają niebosz
czykom złote zęby i  ściągają z nich śmiertelne całuny”  21. W Kon
spiracyjnym Archiwum Getta ocalały dwa dokumenty, w których 
cmentarna szopa staje się przedmiotem długiego, wnikliwego opisu. 
Oba są fragmentami dzienników, w obu odnajdujemy podobny motyw 
poszukiwania zwłok wśród stosu ciał. Autorem rękopisu w  języku 

18 A. Lewin, Dziennik, w: Archiwum Ringelbluma, t. 23, s. 145.
19 R. Auerbach, Dziennik (fragmenty), s. 95. 20 Ibidem, s. 107–108.
21 E. Ringelblum, op. cit., s. 299.
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jidysz jest najprawdopodobniej Nechemiasz tytelman, drugi tekst 
to pisany w języku polskim dziennik Racheli Auerbach. W antologii 
prócz wymienionych świadectw znajduje się jeszcze esej Icchaka 
Berenszteina W obliczu śmierci.

Żydzi na różne sposoby próbowali przetrwać. Oprawcy zgotowali 
swoim ofiarom los, który nie miał historycznego precedensu. Ofiary 
zaś tworzyły – równie bezprecedensową – historię oporu. Od 15 paź
dziernika 1941 Żydom groziła kara śmierci za samowolne opuszczenie 
getta, śmiercią karani mieli być też polacy, którzy udzielali Żydom 
pomocy. W świecie, w którym praktycznie wszystko jest zabronione, 
w którym Żydowi zabroniono żyć, już sama decyzja, by przetrwać, jest 
aktem oporu. W sferze materialnej było to zdobywanie jedzenia i środ
ków do życia, a więc szmugiel  22, handel uliczny, ale także wytwórczość, 
usługi, przemysł gettowy. W sferze duchowej – konspiracyjne życie 
religijne  23, edukacja  24, działalność polityczna, ale także rozrywka 
i kultura  25: koncerty, recitale, spektakle teatralne.

Różnorodne sposoby przetrwania to właśnie dzieje żydowskiego 
oporu, przybierającego wielorakie formy, w tym jedną z najbardziej 
niezwykłych manifestacji oporu i niezgody na Zagładę, czyli Archi
wum Ringelbluma.

22 Zob. reportaż Pereca Opoczyńskiego Szmugiel w getcie warszawskim – 
w niniejszej antologii s. 730.

23 Część III antologii zawiera teksty dotyczące życia religijnego, medytacje 
religijne i modlitwy.

24 Zob. sprawozdanie świetliczanki Estery Karasiówny pt. Świetlica przy 
ul. Śliskiej 28 – w niniejszej antologii s. 309.

25 Zob. esej Stanisława Różyckiego Polscy pisarze oraz fragment innego 
szkicu tego autora To jest getto! (Reportaż z inferna XX wieku), pt. Życie kul-
turalne i towarzyskie – w niniejszej antologii s. 757.
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Emanuel Ringelblum
(1900–1944)

Historyk i twórca Archiwum Getta. Więcej zob. Wstęp, s. XLIII.

Ringelblum napisał opracowanie w brulionie w kratkę (na okładce 
zeszytu wydrukowano portrety czterech królów z dynastii Piastów), 
w  języku  jidysz, czarnym atramentem, dwustronnie na dwudziestu 
siedmiu kartach (łącznie pięćdziesiąt cztery strony). Zdarzają się skreś-
lenia i poprawki, charakter pisma jest pewny, a tekst wygląda na pisany 
pośpiesznie. Zeszyt zachował się w bardzo dobrym stanie, widać jedynie 
drobne ślady rdzy po zszywkach i gdzieniegdzie drobne przebarwienia 
papieru.

Opracowanie pt. „Oneg Szabat” (fragmenty)

[Grudzień 1942 – styczeń 1943]

„O [ N E G ]  s Z [ A BAt ]”
W ciągu 3½ lat wojny grupa „Oneg szabat” stworzyła Archiwum 

Getta. ta dziwna nazwa wzięła się stąd, że narady tej grupy odbywały 
się w sobotę – dlatego całą instytucję, ze względów konspiracyjnych, 
nazwano „Oneg szabat”. pierwsze podwaliny pod archiwum położy
łem w październiku 1939. Atmosfera w Warszawie była wtedy bardzo 
przygnębiająca. Każdy dzień przynosił nowe restrykcje wobec Żydów. 
Obawiano się represji politycznych, drżano przed rewizjami natury 
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politycznej. Lękano się kartoteki Komisariatu Rządu i Defensywy  1. 
strach panował przez długie miesiące, lecz okazał się bezpodstawny. 
Niemiec nie szukał pojedynczych „przestępców”. Mierzył i godził 
w społeczność. trafiał w całe grupy, różne zawody, ale nie w jednostki. 
W pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji, szczególnie zaś w stycz
niu 1940, wśród inteligencji miały miejsce masowe aresztowania i praw
dopodobnie również masowe egzekucje. Aresztowano na podstawie 
list z odpowiednich korporacji ([Naczelna] Izba Lekarska, Związek 
Inżynierów itd.). Aresztowania nie były połączone z dokładnymi rewi
zjami. Niemcy w ogóle nie prowadzili żadnych dochodzeń, rozstrzeli
wali „w przyspieszonym trybie” wszystkich, którzy wpadli im w łapy.

Rewizje przeprowadzali co prawda, bardzo często i bardzo grun
townie, ale szukali czegoś zupełnie innego: waluty, złota, brylantów, 
kosztowności, towarów itp. tego rodzaju rewizje odbywały się w ciągu 
całych 3½ roku wojny i trwają po dziś dzień.

Zatrzymaliśmy się nad charakterem rewizji, ponieważ oddziaływało 
to na przetrwanie dokumentów rękopiśmiennych z czasów wojny. 
W pierwszych miesiącach ludzie byli strasznie sterroryzowani i drżeli 
ze strachu przed rewizjami. palono wtedy wszystko, nawet niewinne 
książki, których i Hitler nie uważałby za trefne. Zniszczono wówczas 
większość socjalistycznych książek z bibliotek i prywatnych mieszkań, 
potem ucierpieli pisarze niemieccy, [znajdujący się] na emigracji, jak 
tomasz i Henryk Mannowie, Feuchtwanger, Ludwig  2 i in. Ludzie bali 

1 Defensywa – potoczna nazwa Oddziału  II Sztabu Generalnego WP, 
zajmującego się do 1939 r. wywiadem i kontrwywiadem, w tym obserwacją 
obywateli polskich podejrzewanych o sympatie komunistyczne.

2 Emil Ludwig (właśc. Emil Cohn, 1881–1948) – pisarz niemiecki, autor 
popularnych psychologizujących biografii; od 1940 r. na emigracji w Stanach 
Zjednoczonych.
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się wówczas pisać, gdyż spodziewali się rewizji. Z czasem uspokoili się. 
terror stale się wzmagał, lecz – jak już poprzednio wspomniałem – 
mierzono w całe grupy, warstwy. Co Żyd robi u siebie w domu, Niem
ców nic nie obchodziło. Więc Żyd wziął się właśnie do pisania. pisali 
wszyscy: dziennikarze, literaci, nauczyciele, działacze społeczni, mło
dzież, nawet dzieci. Większość pisała dzienniki, w których oświetlała 
tragiczne wydarzenia przez pryzmat osobistych przeżyć. Napisano 
bardzo wiele, ale ogromna większość została zniszczona wraz z zagładą 
warszawskich Żydów w czasie wysiedlenia. pozostał tylko materiał, 
który przechowywany jest przez „O[neg] sz[abat]”.

przystąpiłem do zbierania materiałów o obecnych czasach jesz
cze w październiku 1939. Jako kierownik Żyd[owskiej] samopomocy 
społecznej* (wtedy Komisji Koordynacyjnej Organizacji społecznych 
i Opiekuńczych) miałem codziennie żywy kontakt z otaczającym 
życiem. Dochodziły do mnie wiadomości o wszystkim, co się działo 
z Żydami w Warszawie oraz na przedmieściach. Komisja Koordyna
cyjna była mutacją Jointu*, do którego niemal codziennie przybywały 
delegacje z prowincji i opowiadały o ciężkich przeżyciach ludności 
żydowskiej. Wszystko, czego się w ciągu dnia nasłuchałem zapisywa
łem wieczorem i zaopatrywałem w swoje uwagi. Z tych codziennych 
notatek zebrała się z czasem pokaźna książka o stu gęsto zapisanych 
kartkach, które są odzwierciedleniem tego okresu. te  codzienne 
notatki z czasem zamieniłem na tygodniowe, a później na miesięczne 
przeglądy [wydarzeń]. postąpiłem tak wtedy, kiedy „Oneg szabat” miał 
już liczny sztab współpracowników.

Już w  pierwszych miesiącach po podjęciu przeze mnie pracy  
w  „Oneg szabat” przyciągnąłem do współpracy kilka osób, ale 
nie było z  tego wielkiego pożytku. Dopiero w  momencie wciąg
nięcia do współpracy młodego historyka, rabina szymona Huber 
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banda  3, „Oneg szabat” pozyskał jednego z najlepszych współpracow
ników. Niestety, rabin Huberband pisał swoje notatki w formie uwag 
na różnych księgach [religijnych], żeby sprawiały wrażenie komenta
rzy do tekstu. Dopiero później rabin Huberband dał się przekonać, że 
nie trzeba się bać notowania wszystkiego i że nie trzeba pisać w spo
sób zakamuflowany, jak to czynił początkowo.

W maju 1940 uważałem za celowe nadać tej nader ważnej pracy 
charakter społeczny. Dobrałem odpowiednich ludzi i dzięki temu 
praca rozwinęła się we właściwym kierunku oraz prowadzona była 
we właściwym zakresie. sekretarzem „O[neg] sz[abat]” został wyzna
czony przez ówczesne gremium kolega Hersz W[asser]  4, który pełni 
tę funkcję po dziś dzień. Kolega W., sam uchodźca z Łodzi, dzięki 
działalności społecznopolitycznej posiadł konieczne zrozumienie 
do tego rodzaju pracy. Jego codzienne kontakty z setkami delegacji 
uchodźców ze wszystkich zakątków kraju umożliwiły powstanie setek 
monografii miast, co stanowi najcenniejszy skarb „O[neg] sz[abat]”.

Finanse na właściwym poziomie utrzymywał [nasz] serdeczny 
towarzysz Menachem K[ohn]  5.

W Warszawie zaczęło się rozwijać ożywione życie społeczne. Odby
wały się odczyty, akademie i koncerty. to stworzyło grunt do rozsze
rzenia i pogłębienia działalności „O[neg] sz[abat]”.

Utworzenie getta, zamknięcie Żydów za murami zwiększyło szanse 
na pracę dokumentacyjną. przekonano się, że Niemców mało obcho
dzi, co ludzie robią między sobą. Miały więc miejsce odczyty na takie 
tematy i przedstawiane [w takim świetle], że nie dałoby się o tym 

3 Szymon Huberband – zob. Wstęp, s. LVI.
4 Hersz Wasser – zob. Wstęp, s. XLV.
5 Menachem Mendel Kohn (Kon) – zob. Wstęp, s. XLIX, oraz Dziennik, 

s. 195.
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pomyśleć przed wojną. W każdym Komitecie Domowym*, w każ
dym lokalu stołówek, w każdym lokalu instytucji społecznych bez 
żadnych zakłóceń wygadywano wszystko, co tylko ślina przyniosła 
na język. Żydowscy gestapowcy byli zajęci wynajdywaniem bogatych 
Żydów, składów z towarami, szmuglu itp. polityka mało ich intere
sowała. Doszło do tego, że nielegalne wydawnictwa wszystkich kie
runków ukazywały się niemal zupełnie jawnie. Czytano je prawie 
otwarcie w kawiarniach, zbierano pieniądze na fundusze prasowe, 
polemizowano z wydawnictwami przeciwników – jednym słowem, 
postępowano niemal tak jak przed wojną. W warunkach takiej „wol
ności”, która panowała wśród niewolników getta, nic dziwnego, że 

„O[neg] sz[abat]” miał sprzyjające warunki rozwoju. praca także 
rozrastała się. Dziesiątki ludzi zostało współpracownikami „O[neg] 
sz[abat]”, część jako stali, inni jako tymczasowi współpracownicy. 
Rosły stosy materiałów. Rozszerzono działalność, była ona jednak 
nadal zakonspirowana. szukano sposobów nadania tej pracy legal
nych form. W tym celu ogłoszono wśród kilkudziesięciu literatów, 
nauczycieli, w ogóle wśród inteligencji, konkurs z pewną liczbą nagród 
pieniężnych. Nagrody te, ufundowane z  jednorazowej subwencji 
Jointu, wzbogaciły archiwum w wiele cennych prac, jak np. praca 
t[urko]wa  6 o teatrze żydowskim podczas wojny, monografia Estery  

6 Jonas Turkow (1898–1988) – reżyser i aktor scen żydowskich. W get
cie kierował Centralną Komisją Imprezową, występował w teatrze Femina 
i w Nowym Teatrze Kameralnym. Po wielkiej akcji ukrywał się wraz z żoną, 
aktorką Dianą Blumenfeld, po stronie aryjskiej. Po wyzwoleniu był m.in. twórcą 
audycji radiowych w języku jidysz. W 1946 r. opuścił Polskę i wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, a następnie do Izraela. Opublikował dwa tomy wspo
mnień z czasów okupacji: Azoj iz es gewen (Buenos Aires 1948) oraz Noch der 
bafrajung (Buenos Aires 1959).
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M[angel]  7 i jej męża, szd, o żydowskim życiu we Lwowie za czasów 
radzieckich  8, dzieje rodziny żydowskiej podczas wojny pióra poetki 
Henryki Łazowertówny  9, praca rabina Huberbanda o obozie pracy 
w Kampinosie  10.

„O[neg] sz[abat]” rozrósł się. Zgromadzono tyle cennych materia
łów, że wszystkim nam wydawało się, iż nadeszła już pora jeśli nie na 
dokonanie syntezy, to w każdym razie na dokonanie pewnego pod
sumowania różnych zagadnień i ważniejszych zjawisk w żydowskim 
życiu. Gdyby plan został zrealizowany, byłby to nader cenny wkład do 
historii Żydów za czasów Hitlera. Na wielkie nieszczęście wykonana 
została tylko część zaplanowanej pracy. Zabrakło spokoju, który nieod
zowny jest dla pracy o tak szerokim zakresie. Autorzy, którzy podjęli się 
opracowania tego lub owego rozdziału, nie mieli możliwości doprowa
dzenia swej pracy do końca. Niejeden z pisarzy poszedł na Umschlag
platz* (pani słapakowa  11, rabin Huberband, [stefa] szereszewska  12).  

7 Estera Mangel (1895–1942) – doktor filozofii UJ, działaczka syjonistyczna, 
publikowała w warszawskim „Hajncie”.

8 Brak takiego opracowania w ARG. Zachowały się inne relacje dotyczące 
Lwowa. Zob. Archiwum Ringelbluma, t. 3, dok. 30–36, 40, 42–43.

9 Brak takiego opracowania w ARG. Henryka Łazowertówna (1909/10–
1942) – poetka; w getcie warszawskim współpracowała z ŻSS i „Oneg Sza
bat”. Zginęła w czasie wielkiej akcji, ponieważ nie chciała opuścić matki na 
Umschlagplatzu.

10 Zob. [rabin Chitowski], Relacja „Kampinos”, w: Archiwum Ringelbluma, 
t. 24, dok. 63.

11 Cecylia Słapakowa (1900–1942) – tłumaczka; w ramach prac „Oneg 
Szabat” zbierała materiały do monografii o kobietach żydowskich. Zob. Opra-
cowanie pt. „Kobieta żydowska w Warszawie…”, s. 323

12 Stefa Szereszewska – współpracowniczka ARG, autorka opracowania na 
temat komitetu domowego przy ul. Gęsiej 19; robiła także odpisy.
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Niejeden padł od kuli (Menachem Linder  13, szmuel Bresław  14, Józef 
Kapłan  15), niejeden przeszedł na tamtą stronę.

13 Menachem Linder (1911–1942) – pochodził ze Śniatyna, ukończył stu
dia prawnicze we Lwowie; następnie aspirant JIWO*, skoncentrował się na 
badaniach położenia gospodarczego Żydów w Polsce; w późniejszym okresie 
przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w CEKABE*, został sekretarzem 
warszawskiego oddziału JIWO i redaktorem pisma JIWO „Di Jidisze Ekonomik”, 
a także autorem wielu prac z dziedziny historii gospodarczej. Propagator języka 
i kultury żydowskiej. Po wybuchu wojny działacz ŻSSKK, kierownik Wydziału 
RejestracyjnoStatystycznego, następnie kierownik Wydziału Statystycznego 
ŻKOM*, działacz JIKOR*. Jeden z głównych twórców „Oneg Szabat”, członek 
kolegium redakcyjnego projektu „Dwa i pół roku wojny”. Został rozstrzelany 
w nocy z 17 na 18 kwietnia 1942.

14 Samuel (Szmuel) Bresław (1920–1942)  – działacz HaSzomer ha
Cair*; w warszawskim getcie jeden z przywódców szomrowych i redaktor 
pism (głównie polskojęzycznych) wydawanych przez HaSzomer haCair. 
Do połowy lipca 1942 r. skrupulatnie prowadził (razem z Mordechajem Anie
lewiczem) biuletyn z nasłuchu radiowego. Od 1942 r. współpracował z „Oneg 
Szabat”. W ARG zachowało się kilka jego tekstów (m.in. wywiad z Ireną Ada
mowicz – zob. Relacja pt. „Polacy o Żydach”, s. 355 oraz raport Kolumna 
dezynfekcyjna, w: Archiwum Ringelbluma, t. 5, dok. 29). Jeden z założycieli 
ŻOB*. Zamordowany 3 września 1942 przez Niemców na ul. Gęsiej, kiedy szedł 
zbadać  miejsce przetrzymywania Józefa Kapłana, którego aresztowano tego 
samego dnia.

15 Josef (Józef) Kapłan (1913–1942) – działacz HaSzomer haCair; w czasie 
okupacji umacniał struktury organizacji w wielu miejscowościach. Redaktor 
prasy podziemnej, współpracownik „Oneg Szabat”. Pisał dziennik, którego nie 
zdążył przekazać do ARG. Jeden z organizatorów ŻOB. Latem 1942 r. zaczął 
pracę w kancelarii szopu* OBW. Aresztowany przez Gestapo na terenie szopu 
3 września. Więziony na Pawiaku, zdołał przesłać towarzyszom gryps wzy
wający do stawienia zbrojnego oporu Niemcom. 11 września zabity w bramie 
kamienicy przy ul. Dzielnej.
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plan ten nazywaliśmy popularnie „Dwa i pół roku”, gdyż zamierza
liśmy dać zarys oraz podsumowanie żydowskiego życia w Warszawie 
w okresie tych 2½ roku wojny. praca podzielona została na trzy czę
ści: ogólną, gospodarczą, kulturalnonaukowoliterackoartystyczną 
oraz [na] część poświęconą pomocy społecznej. pracą, zainicjowaną 
z początkiem 1942, kierowało kolegium redakcyjne [złożone] z autora 
niniejszych słów, Menachema Lindera i Lipy L. B[lo]cha  16. piszący 
te słowa wziął pierwszą i trzecią część, Linder część gospodarczą, 
a Lipa B. pomoc społeczną. praca miała nosić na wpół legalny cha
rakter. przyciągnięto do współpracy nowe siły, specjalistów z róż
nych dziedzin życia. pracę zamierzono na ponad 100 arkuszy i miała 
ona stanowić jeden z najważniejszych dokumentów z czasów wojny. 

16 Eliezer Lipe Bloch (1888–1944) – urodził się w Humaniu na Ukrainie. 
Był dyrektorem Keren Kajemet (Żydowskiego Funduszu Narodowego), gro
madzącego środki finansowe na zakup ziemi oraz na zasiedlenie Palestyny. 
Jako zwolennik języka hebrajskiego współprowadził przed wojną Tarbut – sieć 
syjonistycznych szkół hebrajskich. W czasie wojny Bloch pracował w ŻSS, gdzie 
zaprzyjaźnił się z Emanuelem Ringelblumem. Według relacji Wassera był 
obecny na zebraniu założycielskim „Oneg Szabat” w mieszkaniu Ringelbluma. 
Do końca istnienia grupy Bloch należał do jej ścisłego kierownictwa, przy czym 
angażował się głównie w działalność koncepcyjną. Po rozpoczęciu projektu 
badawczego „Dwa i pół roku wojny” Bloch współtworzył komitet redakcyjny. 
Po tzw. akcji deportacyjnej latem 1942 r. pracował w szopie Hallmanna, gdzie 
stworzył z Ringelblumem organizację samopomocową. Przed powstaniem 
w getcie zbierał fundusze dla ŻOB. W czasie powstania został schwytany przez 
Niemców i wysłany do obozu pracy w Budzyniu pod Lublinem. Chociaż miał 
możliwość ucieczki z obozu, nie skorzystał z niej, bo z piętnastoma innymi 
Żydami (był wśród nich rabin Kalonymus Kalman Szapiro) złożył przysięgę, 
że niezależnie od okoliczności pozostaną razem. Latem 1944 r. Bloch został 
wysłany do obozu Mauthausen, gdzie zmarł.
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