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:Michał Gnatowski (Białystok) 

żydzi Białostocczyzny w okresie okupacji hitlerowskiej 
(GŁOWNE PROBLEMY) 

1 . Wstęp

Celem mmeJszego referatu j est przedstawienie wybranych, zdaniem 
autora, i.stotnych problemów tematu. Rozwiną je i wzbogacą zapewne 
kolejne referaty i komunikaty przewidziane w programie konferencji. 
Całościowe, s yntetyzuj ące ujęcie tematu jest j eszcze niemożliwe, nie poz
wala na to zarówno aktualny stan badań, j ak i dostęp do źródeł i litera
tury. Wprawdzie ukazało się sporo publikacji o Żydach Białostocczyzny 
w latach o kupacji hitlerowskiej, nie ujmują one jednak dostatecznie grun
townie i wszechstronnie nawet głównych problemów tematu 1. Ich wartość 
poznawcza i naukowa j est różna. 

Pierwszą pracę o białostockim getcie wydał Szymon Datner już w 
1 946 ,r. 2• Na początku lat 50-tych problemom białostockiego getta poświę
cil swoje prace B. Mark 3• Pozostawiła na nich swoje piętno sytuacj a po
lityczna owych lat oraz wąska, w części jednostronna, baza źródłowa, ode
grały one j ednak ważną rolę w popularyzacji t ematyki żydowskiej okresu 
okupacj i  na Białostocczyźnie. Problemy Żydów białostockich występują 
też w pracach poświęconych ogólnym problemom kraju, zwłaszcza w wy
danej w 1961 r. pracy A. Eisenbacha 4• Duże zasługi w badaniu dziejów 
Żydów na Białostocczyźnie w omawianym okresie wniósł Sz. Datner, który 
badania te zapoczątkował i do dziś publikuje prace w których potrafi ze 
znawstwem łączyć wiedzę uczestnika i bystrego obserwatora ówczesnych
wydarzeń z rzetelną wiedzą źródłową 5• 

Na omawiany temat ukazało się też sporo nowych prac, zwłaszcza ar
tykułów i wspomniień, w zagranicznych ośrodkach żydowskich. Niestety, 
z różnyc;h powodów, nie są one dostępne nie tylko polskiemu czytelnikowi
lecz nierzadko również polskim badaczom. Sądzę, że pierwszym krokiem 
do przezwycięż.enia tych trudności powinno być opracowanie pełnej bi
biliografii dziejów Żydów na Białosłcczyźnie, w której okrns okupacji 
stanowiłby odrębny rozdział. 
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Tematyka referatu obejmuje dzieje Żydów na Biastocczyźnie w okre- Ski 
sie okupacji hitlierowskiej. Wyjaśnić zatem należy, co autor rozumie Pod róv 
pojęciem „Białostocczyzna" lub zamiennie „region białostocki". Używająe poV 
tych pojęć mam na myśli ówczesne podziały administracyjne regionu tj. 
również te obszary, które w 1 944 r. odeszły do ZSRR oraz po refo� 
administracyjnej 1 975 r. weszly w skład województw lomżyński�g<J1 i su-
walskiego. 

W omawianych latach na obszarze Białostocczyzny mia

.

ly miejs�.!ti 
darzenia CJ daleko idących konsekwencjąch. W 1 939 r. w skomplik0-'!m 
sytuaji politycznej region białostocki z ostal oderwany od reszty kraju nY< 
i rozczłonkowany : powiat suwalski z częścią gmin powiatu augustows.\M 
go został okupowany przez Ntemców i włączony w sklad Prus Wschod- tall 
nich, zaś pozostałe obszary weszly wraz z Zachodnią Białorusią w skład 
ZSRR. W konsekwencji tych wydarzeń na Suwalszczyźnie wprowadzony 
zostal już w październiku 1 939 r. okrutny reżym hitlerowski, zmierzaJfl el 
do wyniszczenia ludności nieniemieckiej i germanizacji tych ziem: Na nie 
ziemiach włączonych w sklad ZSRR dokonywano, niestety w sposób sche� 
matyczny, wniesione z zewnątrz i skondensowane w czasie przeobraź• odi 
o charakterze socjalistycznym. Dokonując zmian nie uwzględniono dosta� tal: 
tecznie specyfiki tych ziem i dopuszczono. się wielu innych blędów w po- t: 
lityce, charakterystycznych dla ówczesnych stosunków polityczny-4 w lan 
ZSRR, określanych skrótowo jako „kult jednostki". bel 

Sytuacja zmieniła się radykalnie po napaści Niemiec na ZSRR. W koń- odi 
cu czerwca 1 9 4 1  r. Bialost;occzyzna zastała ponownie okupowana przez zni 
Niemców. Z okupowanych obszarów regionu utworzony. zostal okręg spec-
j alny „Bezirk Bialystok" o charakterze rejencji. Nie wchodził on formalnie 
w sklad Prus Wschodnich, byl jednostką samodzielną, chociaż powiąza- ·ao1 
ny byl z Prusami nie tylko unią personalną. cze: 

Polityka okupacyjna w okręgu białostockim zbliżona byla do polityki 
na tzw. ziemiach wcielonych. Okupant dążyl doraźnie do maksyma"- du: 
eksploatacji .okręgu, a w perspektywie zakladal jego wcielenie do Prus 
Wschodnich. Mieszkańcy tych ziem pozbawieni zostali wszelkich praw ka; 
obywatelskich i narodowych, dostępu do oświaty i dóbr kultury, skazani 
na wyniszczenie i niewolniczą pracę dla III Rzeszy. Powszechnie stosow&- pla 
no krwawy terror wprowadzając m.in. zbiorową odpowiedzialnośe oraz m.i 
system zakładników. Chcąc złamać opór pod różnymi pretekstami zbioroW& Tn 
i indywidualnie rozstrzeliwano ludność, pacyfikowano wsie. · sp� 

Dla wszystkich mieszkańców Białostocczyzny był to więc okres nie-
zwykle ciężki. Najokrutniejszy jednak los spotkał zamieszkujących tu li- niE 
cznie Żydów, którzy skazani zostali na zagładę zgodnie z zasadami ra- �y 
sistowskiej ideologi<i faszyzmu i ludobójczą politykę zmierzającą do roz- ele 
wiązania tzw. kwestii żydowskiej. 
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skazując Żydów w pierwszej kolejnośoi na zagładę okupant wprowadzial 
równocześnie na tych obszarach karę śmierci i faktycznie zbiorową od,
powiedzialność za naruszenie zarządzeń antyżydowskich i ()kazywaną po
:moc. Tak drastycznych kar, póza Polską i okupowanymi obszarami ZSRR, 
nie stosowano.

2 . . Martyrologia ludnośd żydowskiej w regionie. 

Ludność żydowska zamieszkująca w regionie została, tak j ak i na in'
nych okupowanych obszarach, odizolowana od pozostałej ludności, na
piętnowana i zamlmięta w gettach, które stanowiły przejściowy etap nr 
talnej zagłady, stając się j ednocześnie miej scem grabieży mienia i źródłem 
niewolniczej siły roooczej . Zanim jednak ludność żydowska .Białostocczyz
ny znalazła się w gettach, została poddana bestialskim prześladowaniom 
i eksterminacji. Bialostooczyzna była tym obszarem, pa którym najwcześ
nl.ej w sposób zorganizówany i masowy rozpoczęto ekSterminację Żydów. 

W -Obwodzie suwalskim Żydów zlikwidowano już w końcu 1939 .r . W 
odróżnieniu od reszty regionu nie tworzono tu w ogóle_ gett. Ludność zos
tała z obwodu brutalnie wysiedlona a jej mienie skonfiskowane. Z ponad 
8 tys. Żydów zamieszkujących do wojny .na Suwals:ziczyfo1e część rozstrze
lano na miejscu, pozcstałych zaś wywieziono do -Obozów Z1agłady w Lu
belskiem. Część Żydów ewakuowano do Litwy. Na początku 1940 r. � jak 
odnotowano w sprawozdaniu .policji niemieckiej „Żydzi z ·terenu zupełnie 
zniknęli" 6• 

Wkroczenie w czerwcu 1941 r. Niemców na pozostałe obszarT Biało
stocczyzny oznaczało dla 1 16 kolejnych większych skupisk ludności ży
"dowskiej całkowitą lub częściową ich zagładę. ZamieszkiwaŁo w nich wów
czas 350 tys. Żydów. Ustalenie dokładnej liczby jest niezmiernie trudne. 
Na przeszkodzie stoi nte tylko bra:k danych statystycznych, lecz również
duże trudności w dokonaniu nawet szacunków, gdyż na tych obszarach 
w tym czasie kiłkakrotnie zmieniały sii.ę władze i granice i następowały
każdorazowo znaczne przemieszcżenia ludności. 

· Wchodząc na obsza:ry Białostocczyzny Niemcy dokonali w sposób za
.planowany i zorganizowany masowy.eh pogr-omów ludności żydowskiej 
m.in. w Białymstoku, GO!Iliądzu, Jedwabnem, Suchowoli, Szczuczynie, 
Trzciannem i Radziwiłowie. Zamordowano wówczas w okrutny sposób lub 
spalono żywcem ponad 20 tys. osób. 

Dokonując tych zbrodni Niemcy, podobnie jak w Mafopolsce Wschod
niej a później na Litwie, star.ali się wciągnąć do udziału w pogromach 
Żydów także miejscową ludność. Część nacj.onalistycznych i kryminalnych 
elementów uczestniczyła w ruektóryich miejscowościach w organizowa.:.. 
nych przez Niemców pogromach Żydów. Były to jednak tylko jednostki. 
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P.omimo usilnych starań ·okupantowi n:ie udało się dok·onać zbrodni cu� 
dzymi rękami. Latem 1 941 r. zlikwidowana została też doszczętnie Wię.... 
kszość skupisk ludności żydowskiej w rejonie Puszczy Białowieskiej oraz 
na północnych, graniczących z Prusami W.schodni.mi, obszarach dkręrot
Dokonując pogromów Niemcy starali się w pierwszej kolejności likwido· 
wać komunistów i inteligencję żydowską. 

Ogólna liczba ofiar wśród ludności żydowskiej w okresie do zamknię.J 
cia jej w gettach .szacowana jest na około 40-50 tys. osób. SpowodoWS!IP 
to znaczny ubytek ludnośd żydowskiej w okręgu (o około �50/o), który
w części tylko był rekompensowany nielegalnym napływem Zydów z in� 
nych okupowanych obszarów, zwłaszcza z Generalnego Gubernator. 
i Wilna. 

La_tem 1941 r. władze okupacyjne utworzyły w regionie ponad 90 gett; 
głównie zamkniętych, w których przebywało ok. 250-300 tys. osób. Admi� 
nistracyjny i policyjny nadzór nad gettami sprawowała w okręgu admi
nistracja cywilna i podległe im piony policji :  żandarmeria i Schupor� W 
listopadzie 1 942 r. nadzór nad gettami przejęła policja bezpieczeńs� 
·i SD. Orgnami pomocniczymi okupanta w gettach byly Judenraty (rady
żydowskie) oraz policja gettowa.

W polityce władz okupacyjnych okręgu wobec Żydów przez pewien 
czas występowały sprzeczności i wahania między chęcią szybkiej ich li-:
kwidacji .a potrzebami wyzyskania siły roboczej dla potrzeb gospocia.Jjj 
i frontu. Szef Zarządu Cywilnego okręgu E. Koch - jak odnotowąt w 
Dzien,niku J. Tamarof - „nie ·chciał jednak Żydów w swoim gau" 7• 

Zagłady Żydów dokonywano w regionie etapami, w pierwszej kol�j
ności likwidując ludność nie :nadającą się do pracy, co było swoistys.t. 
kompromisem między wymłenionymi tendencj ami. Po likwidacji Żydów 
Suwalszczyzny i pogroma.ch latem 1 941  r. w okresie wkraczania na ob
szary Białostocczyzny, j esienią tegoż roku dokonano większych wysied1ęlf 
We wrześniu i listopadzie 194 1  r. z getta w Białymstoku wysiedlonfłl do 
Prużan ok. 4,5 tys. nieprncujących Żydów i ich rodzin. Część z nich po
wróciła później nielegalnie do Białegostoku. 

W rok później, 2 listopada 1942 r. okupant dokonał w jednym czasie 
likwidacj i wszystkich gett w ·Okręgu, skupiając Żydów w 5 przejściow. 
obozach zbiorczych. Akcji dokonano według jednolitego planu pod kie"." 
rownictwem sztabu w Białymstoku i skierowanych do komisariatów spee
}a1nych peł,ncmocników. Do obozów przejściowych spędzono wówcz?l§ 
okolo 1 00 tys. Żydów. Obozy przejściowe - jak stwierdza Sz. Datner -
były w rzeczywistości prawdziwymi obozami zagłady. Różniły się od nich. 
jedynie tym, że nie posiadały krematoriów i że, za wyjątkiiem obo:z;tt W 
Wołkowysku, nie z:.atrudniano osad:wnych w nim Żydów. Głód, chłód, 
ciasnota, brud i epidemie, z;nęcanie się ·straży i mordercze bicie powo� 
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waly tysiące śmiertelnych ofiar, a u pozostałych lainaly wolę walki i prze
ciwstawienia się 8• 

Sytua,cję i atmosferę w obozach przejściowych wiernie odtwarza do
kument spisany na żywo przez świadków i przesłany do Delegatury RP� 
ze względu na jego autentyczność przytaczam obszerne fragmenty : „W
l{iełbasinie - czytamy - strzela się do stłoczonej ciżby bez przerwy, 
przy czym okolicznością zasługującą na podkreślenie jest metodyczność 
i przemyślany co najdrobn1ejszych szczegółów system wywołania i spo
tęgowani,a uczucia stra.chu i zupełnej bezradności. Teren obozu jest poz
bawiony baraków, latryn i innych najniezbędniejszych urządzeń. Oto� 
czony zasiek.ami z drutu kolczastego i wieżami obserwacyjnymi z ciągle 
strzel.ają.cymi karabinami maszynowymi, wystawiony jest plac obozowy 
na działanie mrozu, zawiei śnieżnych i wichrów. O pryczach czy nawet 
deskach do spania marzyć nie można; matki z niemowlętami przy pier
siach, dzieci, st.ar.cy, chorzy i wszyscy inni leżą na śniegu i lodzie. Strzały 
'i jęki wypełnają powiietrze. N a bi.ałyrrn t.le śniegu odcinają się czerwone 
plamy krwi ludzkiej potok·iem s1ę lejącej . Dobrze wymierzone strzały go
dzą w niemowlęta, w dzieci przytulone do rodzri.ców, w osoby szukające 
ratunku i wolności. Ogrodzenie z drutu kolczastego nadziane jest trupami 
śmiałków - zdesperowanych, zr·ozpaczonych, którzy odważyli się szukać 
wolnośd. Uzyskali ją, ale po uprzednim postrzale w brzuch, klatkę pier
siową, w narządy płciowe. Straszne bóle na skutek tych wymyślnych po� 
strzałów towarzyszą upragnionej, wyśnionej śmierd, ·która wreszcie wyz
wala biedne istoty ludzkie z męczar;ni życia. Stoją, opierają się, leżą te 
trupy o wykrzywionych cierpieniami przedśmiertnych twarzach, a obok 
nkh wywalone wnętrzności, jelita, zamarznięta krew. Ciągle nowi ludzie 
szrukają wolności poza drutami piekła obozowego. Straszne noce postę
pują za nie mniej strasznymi dniami. Olbrzymie reflektory oświetlają 
miejsce masowych tortur. Różno:foremne gwiazdki śniegu tańczą w świet
le ,strumien1 światła reflektorów, .a biel ich staje się bardziej wyraźna, 
bardziej soczysta. PowoLi opadają by niczym symbol przykryć najbar
dziej nieszczęśliwych, bo bezbronnych ludzi. Stłoczona, zbita masa ludzka 
-czyni w powod:z11 światła nocnego w;s;trząsające wrażenie. Sen pełen przy
widzeń, przerywany jękami i krzykami trafionych ofiar, żałosnym kwi
lentem przymarzniętych nti:emowląt i dzieci, a nade wszystko przejmują
·ce zimno, które wypełnia ws�ystkie trzewia i nerwy, paraliżujące wszel
ką chęć oporu i walki. Kaiżda noc przynosi szereg ofiar mrozu i głodu -
ci są bodajże najszczęśiiwsi wśród tysięcznego tłrumu. Nie - Treblinka
aest dla tych „ obozowiczów" tylko formalnym zakończeniem procesu dą...; 
gle :po.stępującej śmierci. Posiłek dzienny to jeden wielki koszmar. Obo
ww;icze (niemowlęta, dzieci, matki, staircy, kaleki) j edzą rękami z koryt
świńskich str.awę, stanowiącą m1eszaninę przegotowanych obierków, z
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kartofli i b:rukwi. 21 dni ohow.iązkowego pcbytu w obozach etąipOwY.lfl 
zabij a w ·ofiarach instynkt życia i chęć w.alki. Tyfus, dezynteria, chol� 
Tynka, ch<Jr.oby umysłowe i Wlieże strzelnicze w ydatnie zmniej szają trans-
port do Tveblinki: Obłęd ---:- ale metodyczny i logiczny - hitleryzm� 9, 

Straty ludn'ości żydowskiej podczas likwidacji gett · w regionie szacuje 
się na ok. 120-130 tys. osób. Po „akcji listopadowej " pozostały w okręgll 
w stanie niien.aruszonym tylko getta w Białymstoku, Jasionówce i Pruźa-
nach oraz częściowo uszczuiplone w Grodnie, Krynkach i Sokóke. W sty-
czniu 1943 r. za  wyjątkiem Gr,adp,a i one przestały istnieć. Wyw1eziii!I 
w tym miesiącu do obozów zagłady okolo 25 tys. Żydow..

Kol:ejną akcję likw;idacyjną przeprow.adztmb w lutym 1943 r. Objęła 
ona czĘściowo ,g1etto w Białymstoku i getto w Grodnie. W Białymst-Oa 
„pierwszą akcj ę" likwidacyj ną przeprawadzono w dniach 5-12 lutegiiw 
Akcja lutowa w Białyrnstoku objęła ok. 10-12 tys; osób wywiezio4 
do obozów zagłady i około 1 tys. zastrzelonych na miejscu. Sami Niemcy 
uznali ją jednak za nie w pełni udaillą. Żydzi stawiali opór i uciekali, Nie 
pomo;gły też zabiegi Jutlenratu, o których pisał później Sz. Datner : „Ba-
rasz . . .  szedł z listą w ręku na, czele z gestaipo wywołać :z domu skazanJll 
na śmierć. Barasz wierzył, że wydając na śmierć 6000 swoich braci urat� g 
pozo.stałe 50 OOO. Że posZ!edł na tą potworność, że zawierzył N"emcom, 
oszukując jednocześnlie masy, które :w niego wierzyły, to j est jego naj- c 
większa zbrodnia. Odtąd prysł nimb inż. Barasza „człowieka, który· wsz�� z 
tko może". Odtąd byl to już zwykły wspóJ.nik morderców narodu żydow>- 'v' 
skiego" 10• Okola 40% Żydcw przewidzianych do deportacji ukrył� się r 
\v getcie lub zbiegło podczas transportu. n 

Po zakończeniu akcji w Białymstoku rozpoczęła się ·likwidacja. getta 
w Grodnie, której ofiarą jpadlo ponad 4 tys. osób. 12 marca 1943 r. resztę E 
Żydów z Grcdna skie-rowano do getta w Białymstoku, któr.e bylo już· os- !F 
tatnim skupiskiem Żydów w regionie. Przebywało w nim jeszcze około .c 
40-50 tys. Żydów, w tym ponad 5 tys.. niele;g.alnie. 

Getto biialcstockie ooeniane jest w literaiturZ:e jako dobrze z Tganizo- F 
wane i sprawnie funkcjonuj ące. w zyciu getta znaczną, aczkolwiek kóJ'i- a 
trowersyjną i trudną do jednoznaczmej oceny rolę odegrał Judenrat, kie- ć 
rowany przez inż. E. Barasza 11. 

Białostocki J udenirat uruchomił w getcie szereg zakładów przemyS\11 
wych produkuj ących dla potrzeb gospodarki Rzeszy i frontu, które w z 
1942 r:· zatrudniły ok. 15-20 tys. robotników. Kilka tysięcy robo.tnik"1 r 
żydowskich praćowalo - również .poza gettem. Robotnicy żydowscy byli 
zmuszeni do ni0ewolniczej pracy za gfodowe racje żywnościowe. Robotruł$: � 
żydowski nie otrzymyw.al bowiem żadnej zapłaty, pracował· po pros� i: 

· za ,;zaświadczenie na życie". Zakłady przemy.słowe uważane za „kota. ra'.' 

tU111kowe" getta, były otaczane stalą troską Judenratu, który upows2l4 n 
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Jliał pogląd, że posłuszeństwo _ wob�c okupanta, wzorowa praca i przy-"
darność zawcd9wa � uc,bironią _choci.aż_ część ludności od z.agŁady. Wystę

Pował więc przecjwk_o ucieczkom i kontaktom ze światem ;:oewnęfrznyin,
a zwłaszcza z podziemiem antyfas,zystowskim. Funkcj e porządk1owe w get
cile spelni.ała policja .gettowa (OrdnU111gsdien.st) licząca około 200 mundu
rowych funkcj onariuszy, czynne było więzienie, funkcj onowało sądow
nictwo. Działały _też szkoły, służb.a zdrowia i opieka społ:eczna. 

Formalnie Judenrat miał .rozległe kompetencj e w zakresie aprowi
zacji, opieki zdrowotnej i spolecznej oraz cirg.aniZacji produkcji w zakła
dach gettowych. Przekazane Judenratowi kompetencj e :samorządowe były 
nieporównywalne do sytuacji Polaków. Wywoływało to u większości Ży
dów w gęttach i u części w wolnych krajach fałszywe złudzenie i ocenia
ne było pozytywnie. Nie dostrzegano wówczas, jak trafnie to określił Cz. 
Madajczyk, że był to sall'IiOii'ząd typu więziennego. Okupant zanim zlikwi
dował fizycznie . Żydów stara.l się siać wśród nich zrudzenia, łamać ich 
psychicznie i moralnie, poniżać, niszczyć podstawy człowieczeństwa, wię.:: 
zi międzyludzkie, sprowadzając ich na dno upodlenia. 

Zycie w getcie białostockim, po.dobnie j ak w innych g.ettach przebie
gało wieloma nurt.am.i. Społeciność żydowska rozwars.twtona wewnętrznie 
i zepchnięta na dno ,poniżenia pogrążo-na była ,w apatii. Obok JStanowią
cych większość wygłodzonych, znajdujących się w skiraj11Jej nędzy i ska
zanych na poniewierkę Żydów, żyły rodziny zamożne, funkcj onowały ka
wiarnie i lokale z programami rozrywkowymi, rozwij ał się handel. Zróż
nicowa!ly l;iył również stosunek ludności żydowskiej i działających wśród 
niej partii politycznych do dróg ocalenia. Szukano dróg ratunku, nie wy
łączając i !a.kich, których koszty r,ozkładaly się również na wspóJ:biraci.
Faktycznie poza kamtmistami i radykalną lewicą oraz częścią młodzieży 
IPO.Zosi!;ali byli w zasaclz1e przec:i.Wilii zorg.anizowanemti oporowi, zwłasz
{;Za walce zbrojnej . Kwestie te  wymag.aj ą dalszych, pogłębionych badań. 

Getto bi�lostockie :ma:jdowalo się w lepszej sytuacji materialn;ej od! 
pozostałych skupisk żydowskich. Stosunkowo sprawnie funkcj onow.ala 
aprowizacj.a: wewnątrz getta .oraz kon,taklty han;dlowe na zewnątrz, skąd
dostarczano żyWllość, Nie było w nim masowydh wypadków głodowej
śmierci jak w getcie w.arszawskim i innych. 

- Qceni.ając funkcj oil\OWanie białostockiego getta :nasuwa się być może 
zbyt pirzesadne i daieko idące porównanie. Byto ono czymś w rodzaju mi
niaturowego państewka więziennego o niewolniczym ustiroju, funkcj onu
jącego w O:Parciu o „ideologi:ę iluzj i i nadziei';, że posłuszeństwo wobec
kata i wzorowa praca pozwa1a, chociaż ezęści żyjącej _w nim społeczności, 
ptżetrwać wojnę. 

Bi.ałostocki Judenrat wskórał jedynie przedłużenie o 5 miesięcy wyko
nanie wyroku śmierci wydanego już wcześniej na Żydów. Zasiane iluzje 
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i swego rodzaju „jud'enratowska prosperity" utrudniały znaczn_ie przygo.; 
towani.a do oporu i potrafiły ,zmylić nawet tak wnikliwych obserwa�
rów jak żydowscy boj ownicy J. Tamarof i P. Kaplan. Zgodzić się zatem 
należy z krytyczną oceną bi.alostockiego ,Judenratu przez żydowskich h'i� 
storyków. Unikać należy jednak jednostronności i skrajnych ocen. Są to 
problemy złożone, trudne do jednoznacznych rozstrzygnięć. 

16  sierpnia 1943 r. rozpoczęta zostalła likwidacj a getta. Ludność .sta.: 
wiala opór, którego rozmiar i zaciętość zaskoczyły Niemców. Trzeba było 
wiele wysilku i str.ait, żehy go złamać. N astąpilo to dopiero po 26 si er� 
Rozstrz.elano wówczas na miejsou lub skierowano. do obozów zagłady 
więkiSZOŚĆ białostockich Żydów. Większość pozostałych zlikw'idowa� w 
pierwszej dekadzie września ·a inne grupy w kilkanaście dni później .  Ukry� 
wającycih się wyłaipano, na miej,scu rozstr.zeliwa.no lub osadzano w Bia� 
lostockim więzieniu. W październiku i listopadzie 1943 r. odeszły z Bia-
legootoku do obozów zaglady ostatnie transporty Żydów. Pozostały jUŻ 
tyl�o j.edncsfki ukrywające się po w.siach i lasach .oraz kHka grup ro-
boczych, m.in. tzw. „Komando 1005" do zacierania śladów zbrodni. Ura.;. 
tow:ał się tylko znikomy procent Żydów, ok. 0,50/o. i 

W eksterminacji ludności żydow.sikiej w regionie aktywnie uczestni4 
il:a. administracja cywilna i podległe jej piony policji,- głównie żandarm:el'ft1 fic 
i SchUip-O. Większymi akcjami kierowała policja polityczna. W regioJi.ie
j ednak najwięcej Żydów zamordow,ano nie ipodczas tych akcji, lecz w co- ok 

dziennej walce prowadzonej przez żandarmerię, Schupo i Wehrmacht. Zgo-
dzić się zatem należy ze stwierdzeniem wwartym w materiałach procesu Pe 
E. Kocha, ·że w okręgu białostockim w ekStenninacji .Zydów „mózgie.&t kl.; 
w wielkich akcj.a,oh był czynnik polityczny, kierownikiem - policj a bez- ad 
pieczeństwa, a wykonawcą - policja porządkowa" 12•

Wraz z likwidacją biatłostockiego getta „�iszczone zostało totalnie bu 
- j<lk słusznie stwierdza Sz. Datnęr r- nie tylko skupisko żydowskie Bia- ży 
łostocczyzny, ale W;Taz .z nim zniszczone zootatły i instytucj e -społeczne, 
i wairtości gospoda.rczie wspóltwo·rzone przez Żydó'w ,..- bialositoczan. Z sa-" w: 
mego jedynie getta. białostockiego wymordowanoi ponad 100 leJrntzy', ki} 
ku.set nauczycieli, dziesiątki prawników, pisarzy, dziennikarzy, plastykóVlf do 
tysiące rzem1eślników, tysiace robotn'ików - .pionierów rozbudowy prze- de 

mysłu tekstylnego, manufakturowego, budowlanego, .ga.rbair.skiego, tysię- ny 
czne rzesze młodzieży" 13• to' 

M .' 3. Opór i walka.

Pomimo usilnych starań i bestialskich metod okupant nie zdołał ztlla- m. 
wić do końca cpc['U ludności ,żydowskiej. Jak wiadomo, również żydzi kii 
Białostocczyzny w różnych skupiskach, zwlasz.cza w getcie białostoc� 
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stawiali opór we wszystkich .możliwych formach, wlącznie z warką zbroj
ną. Opór tEn pod względem intensywności i zasięgu wpływów stawiany 
jest na drugim miejscu w kraju, tUiŻ po Wairszawi.e. Z wioelu względów 
nie był to jednak opór maisowy, obejrnujący większość Żydów. Konspi
racja żydowska była znaczni,e zróżnicowana politycznie i rozdrobniona 
-0rganizacyjni€. Jej wp�yw zatEJm na postawy i naistroj e społeczności ży
dowskiej nie był duży. 

Częstym przejawem oporu Żydów było uchylanie się od zarząd21eń 
okupanta„ ucieczki z giett, ukrywanie się i odmaw�anie wyjazdu w czasi.e 
wysiedleń oraz ucieczki z fu-asportu. Tylko w listopadzie 1 942 r. w tira�ciie 
likwidacji gett na prowincji zbiegło iZbioir,owo p<mad 6 tys. Żydów oraz 
dziesiątki indywidua·lnie i w grupach rodzinnych. 

Jednym z najbardziej charaktery.styoznych - jak ,pis2le Szymon Da
tner - „niemal unikalnych dla gett objawów oporu", byla w .okręgu -
przeprowadzana w •skali masowej i 't1r'wająca1 prze,z szereg miesięcy - po
moc radzieckim jeńcom w;_oj<ennym 14• W niesieniu pomocy radzieckim 
jeńcom woj ennym wyiróżniali się przede wszystkim komuniści żyd.owscy 
i inne osoby związane z Komitetem Antyfaszystowskim. Pomocą objęto 
również wdpwy i si,eroil;y po ,ofiarach pogromów oraz rodziny innych o
fiar hitlerowskiego terroru. 

Spora: część Żydów różnymi .sposobami bojkotowała zarządzenia' władz 
okupacyjnych i 1Judenratu lub ni'edbale spelniała1 nakladne 1powirmości. 
Jak wynika z ogłoszeń Judenratu, zj awis�o to występowało naigminni1e. 
Powszeahną formą ·oporu był 1szmugiiel, który - �ak stwierdza :się w do'
kumentach - „osiągnął arcymistrzow;skie formy, wobec których często 
administracj a niemiecka była bezsilna" 15• 

Do występ.ujących w getcioe istotnych f.prm dporu zaliczyć należy : 
budowę bunkrów, schron&w, -0rganizowanie tajnego nauczania, ośrodków 
życi;a kulturalnoego, słuchanie radia i rozpoW1Szechnianie wiadomo.ści ,o sy
tuacji na froncie, tpirzeciwdlziała.nie defocmacjom psychiczny'm. W g.etto
wy.ch fabrykaoh i IPrzeds.iębior.stwach miały miejsce sabotaże, często za
niżano produkcję lub ,oddawano ją z ukrytymi wadami. Robotnicy ży:.. 
dowscy, nawiązując .do tro.dycji, sięgneli nawet do takich form walki jak 
.cichy strajk. !Miał on rriiiejsce 1 maj a 1 943 r. 16• W materiałach archiwal
nych wspomina się też o strajku furmanów w getcie· białostockim. Zbun
towali się •tu nawet żydowscy pp1icjanci. 

Społeczność getta ostro potępiła zdrajców, konfidentów i rabusiów. 
Miały też miejsce akty sprawiedl'iwości \-- likwidacj a bardziej gorliwych
i wymierzanie kairy inny'm, których wolano zidentyfikować. Miafo to 
m.in. miejsce podczas pierwiszej akcji likwidacyjnej w getcie bialootoc
kim w lutym 1 943 r. 

Z dużą rezerwą ludność getta białostockiego przyjmowała jednak 
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hasła zbrojnego oporu. Nawet w kształtującym się podziemiu żydowsłl!i8 
istniała silna. cpozycj a 'przeciwko zbrojnemu ·oporowi. Długo więc' 'trw� 
wśród konspiratorów :getta białostocktego spór, czy podejmować zbrojr:t 
opór. Do polowy 1942 ir. wręcz uważano indywidualne incydenty zbrojnt. 
i (czynione głównie przez komunistów) nieśmiałe . jeszcze przygotow.� 
do walki - za prowokacje. Dopiero deport·acje do obo:zi.ów zagłady: znac� 
nej części Żydów i groźba całktowitej zagłady wszystkich sklupisk 1� 
żydow:skiej spowodowały, że w 1943 T. rozpoczęto przygotowania do zbrojr. 

nego oporu. Nie był to jednak konliec dylematów i sporów. Spór TOZgÓ>
rzał od nowa tym •razem wokół problemu;_ wychodzić do partyzantq do 
1ąsu czy .stawiać opór w getcie. Spory opóZ"nią.ły przygotowania d'O samo-
obrony i jej konsolidację. 

· 

Dopiero w czer,wc'u 1943 r. antyfaszystowski front walkti. powołał or
ganizację Samoobrony Żydowski:ej, która rozpoczęła przygotowa,nifl do 
zbrtojnego cporu, propag·owała wśród ludności getta idee zbrojnej walki 
z okupantem, gromadziła broń i szkoliła grupy bojow:e. Podjęto też próby 
·szukania pomocy u polskich organizacji konspiracyjnych. Początk:owąi .nie 
dały one oczekiwanych rezultatów. Do,piero po 1nterwencJi w KG AK get
to otrzJmało niezr..aczną i;klmcc materialną. Śc;:iślejsze k_ontakty- obwód 
miejski AK utrzymał natomiast z powołaną w getcie białostockim w koń'
cu 1941 r. przez byłych oficerów WP pochodzęnia żydowskiego grupę Zy�
dowskiego Związku Walki. Grupa t.a korzystała z pomocy .AK, m.tn, z ko-. 
mórk.i legaliza;cyj'nej tej organizacji. Była to jednak nieliczna grupa-· i nie. 
odegrała w1ększej roli w przygotowaniu &amoobronxgetta.

P.rzygotowując się do samoobrony konspiratorzy wysyla:li jedno�
nie niewielkie grupy partyzanckie efo okolkznych lasów celem nawi.ą� 
zania kontaktu z miejscowym podziemiem i przygoto:Wania: te:renii na 
przyjęcie Żydów po. likwidacji getta. Latem 1943 r.  w lasach kOlo Białe
gostoku było już ponad 100 partyzantów - uchodiców z getta. 

ŻydOIWscy konspiratorzy przeprowadzili w 1regionie kilka.naście;, akcji 
zbrojnych i potyczek. M.1n. w styczniu 1943 r. dokonanó w Grooni� ia'
machu na dowódcę ni·emieckiej policji przeprowadzającej likwidacj� get
ta. Zamach nie pow.iódł si·ę. W literaturze .i w re1acjach wspomi� -się 
o buncie Żydów, który wybudtl 27 1stycznia 1943 r. podczas transpciiia
do Treblinki i o opoTze Żydów w Krynkach. Zbrojne incydenty ,nrialy. t�ż 
miejsce podcz·as pierwszej akcji 1ilkwidacyjnej getta białostockiego w'lu ... 
tym 1943 r. Szerokim echem qdbił się w getcie desperacki czyn robotni-
ka Icchaka Malrrneda 17_

Kulminacyjnym jednak etapem w działalności żydowskiej ·konspiracj i 
w regionie była zbrojna samoobrona zorganizowana pod:czas likwid4 
,g€tta białostockiego, zwana w liter-aturze powstaniem. Ponieważ na te
mat walk w getcie bia1ostockim istnieje bogata 1iteratura nie zachodzi 

304 

ż: 

cl 
:kobie 
dziali 
· W 
oddz,i 

il: 
ż: 

dziali 
innyc 
stoku 

ktl 

u 

nizov 

•a 

przył 



potrzeba relacj onowania w tym miejscu k�h przebiegu. Prngnę .natomiast
wyrazić opinię, że część autorów przecenia jego aspekty woj:skowe. Słabo 
uzbroj.e.ni i zaskoczeni żydowscy bojownicy, podejmując walkę w - odru� 

chu rozpaczy nie mogli łiczyć na powodzenie. Dyskiusyjna wydaje się też 
te:za, że przebieg zbrojnej samoobrony przebiegał 'według przyjętego 
wcześniej planu. Ma r-ację Sz. Datner, który stwierdza, że bojownicy ży
.dowscy zostali zaskoczeni i podjęli walkę niedostatecznie przygotowani 18 • 
. Znacz.en.ie puwstani.a w getcie polega przede wszystkim ;na tym, że stało 
się ono symbolem ·żydowskiego oporu; „N aród, który szedł na śmierć miał 
w osta.tnkh mc.mentach swoją straż hono:rową" - stwterdził po latach 
żydowski historyk i uczestnik ówczesnych wydarzeń 19• 

Z walczącego g€tta zdołało przebić się do lasu okola 70 1żyd0w. Część
z nich dołączyła się do działaj ących w lasach wokół Białegostoku żydow
skich grup ,partyzanckich, .pozostali ukrywali się u lJudności lub w lasach. 
Latem 1943 r .. zreal:iz9iwana została podjęta wcześniej (w marcu 1 943 r.) 
decyzj a utworzenia żydowskiego oddziału partyzanckiego. Liczący około 
30 partyz1antó'w cd.dział otrzymał nazwę „N aprzód" („Forojs") i działał
w Puszczy Knyszyńskiej .

Żydowskie grupy partyzanckie działały również na innych obszarach 
regionu. W okolicy Brańskoa działała 7-osobowa żydowska grupa party
zancka, która ·opiekowała .się 80-osobową gnupą zbiegów z gett, głównie 
:kobiet i. dzieci. W 'lai.sach w okolicy Zambrowa i Łomży aż do wyzwolenia
działała żydowska grupa partyzancka braci Stupników. 

· W materiałach ruchi'walnych spotykamy też. wzmianki o żydowskich
oddziałach na wschodnich ob<Szarach regionu, w okolicy Skidla i Miarcin:
kaniec. 

Żydzi obok własnych inicjatyw i or,g,anizacji konspiracyjnych współ
działali lub uczestniczy1i w działalności istniejących na Białostocczyźnie 
innych organizacji, zwłaszcza w Komitecie Antyfaszystowskim w Białym
stoku oraz w raadzieckiim ruchu podziemnym i partyzanckim. Komitet 
Antyfaszystowski do wiosny 1944 r. działał samodzielnie jako organizacja, 
w której wspóldziałali konspiratorzy różnych narodowości : Polacy, Ros.,
janie, B�aloru$ini, Żydzi oraz niemieccy i austr:iaccy antyfa:szyści. Komi
tet utrzymywał łączność i wspóŁd,ziałał z o.rganizacją antyfaszystowską 
w getcie. Nie miał on sprecyzowianej stru!ktury organizacyjnej i zorga
nizowanego kj.erownic'Uwa. Początkowo kiierownictwo spoczywało w rę-:
kach A.  Jakubowskiego 20, który przez pewien czas mieszkał nawet w get
Cie, ia po jego śmierci F. Lorka i W. Nieśmiałka. Po nawiązaniu łączności 
z radzieckim ruchem podziemnym i party,zanckim Komitet wszedł w jego 
struktury. Na przewodniczącą Komitetu wyznaczona została Ełiza C:oap
nik, występującą wówczas pad nazwiskiem Maria Marozoiwska, która 
przybyła do B,ialegoi.Stoku z getta w Grodnie. Komitet działał aż. do wyz-
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wolenia, prz.ekaziując partyzantce broń i informacje, prowadząc działał;;. 
ność ińformacyjną i prqpagandową wśród ludnośd oraz sabotaż ,j dy� 
wersje w mieście. Szczególnie cenne okazały ·Się .informacje przekażai.'Jj 
Armii Czerwonej za pośrednictwem partyzantów .rad!zieckich o niemiet!
kich planach obrony w mieście, uzyskane dzięki współpracy niemieck� 
antyfaszystów. 

Udział Żydów w ruchu 1partyzancki!m był w regionie białostockiał 
liczniejszy niż na fonych obszarach. Oddział „Naprzód'' i grupy party
zanckie przet:rwaly do wi•osny 1 944 r. Następnie w większości weszł� w 
skład 1party:zantki radzieckiej , która na te obszary skierowała swoje od
działy. W s,zeregach radzieckiej partyzant'ki w regionie walczyło wielu 
Żydów, w tym również 'zbiegów z gett. Tyl:ko w oddziałach brygad „W 
Imię Ojczyzny" i im. K. Kalinowskiego walczyło 153 Żydów. 

Żydzi t ich organizacje konspiracyjne znajdowały solidarne wsparcie 
i pomo<: nie tylko od radZlieckiego podziemia. Miej:scowa ludność i dzia
łające tu ogD.iwa polski€go ruchu opor1U okazywały Żydom nie tylko 
współczucie i solidarność, lecz r6wnież pomoc, na ile była wówczas możli
wa. 

Prawdy o ·okazywanej ·Żydom pomocy nie mogą przesłonić jedno
stkawe \vypadki - o czym już wspomniałem - wykorzystywania tra
giczm�j sytuacji Żydów. Wypadki t akie, chociaż rzadsze, zdarza� się 
też wśród samej społeczności żydowskiej . Wydaje się jednak, że polskm 
podziemie w sposób niezbyt skuteczny, mało aktywny, zwalczało wszel
kiego •vodzaju  f>'Szmalcnwników" i 'kolaborantów. Różne były tego przy
czyny. Wydaj-e się np. , że w regionie pewien wpływ m1ała na to 1postawa 
części Żydów w okresie władzy radzieckiej oiraz zachowany w propa
gandzie podziemia obozu londyńskiego stereotyp „żydokomuny". 

4. Zakończenie.

Zasygnalizowane w ·referade problemy, j ak i wiele innych wymagaj% 
dalszych, szczegółowych, wnikliwych badań. Niektóre z nich ,zapew.M
przy- niedostatku źródeł tmdno będzie jedno.znacznie roistr.zygnąć. Zbyt
często jeszcze n21sza wiedza o tycih wydarzeni;ach pochodzi głównie z re-
1acji, często składanych po ·wielu już latach, gdy zmieniły się nie tylkó 
okolicznc5ci, 'lecz pir;zed.e wszystkim ludzie składający relacje.  ,Nie może 
!to _nie mieć wpływu n a  :ich 'treść. pytuacja ta n.ie powi1nna jednak zni� 
chęoać 'badaczy. W·ręcz odwrotnie - powinna mobilizować 1do szers� 
niż dotychczais kornfrontacji tej ·interesującej, .chociaż zawodnej , kat� 
gorj,i źródeł z innymi źródłami oraz innymi xelacjami. 

Sądzę, że istnieją obecn�e sprzyjające warunki do intensyfikowam 
badań. Pozwala na to .zarówno aktualny ich stan, zwłaszcza os-:-
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tatnie prnce źródłowe Sz; D!:ttńeta, jak i -szerszy dostęp do źródeł oraz 
z;agranicznej 'literatury. ·Pfżede wszystkim dokonać należy krytycznej
oceny 1do'tychczas.owegó-' cfafo:bku ba.cfa.wczego. Część problemów zbada
·nych wymaga bowie.fu sŻerśzegÓ, pełniejszego omówienia, :sprecyzowania
ocen, część ocen _s:f&miUloW'anych pod wpływem czynników przemij.ają
cych - zweryfikoW'�ia. Podjąć też należy problemy nowe, zarówno te 
jednostronnie _  uj'fńówańe, jak i nie podejmowane dotychczas, głębiej wn:ii
knąć w ich u'watttnkci'W.ania sięgając .głęboko w historię ,obu naszych na
rodów. 

Referat nłntej:Sz.y ,oczywiście .nie spelnhl, bo nie imógl jeszcze .spełnić, 
wszystkkh tyeh oczekiwań. Sąid,zę jednak, .że przypomnłenie dotychcza
sowych uistałe:fi oraz wymiana poglądów podczas ·obrad będzie dobrym 
początkiem rta tej drodze. 

1 Vide : Sibliogralia regionu białostockiego, Białystok 1 964, t. I ,  1 944-1 962 ; Białystok 
1971,  t. fi, 1 963-1 967 ; Białystok 1 983, t. I l i ,  1 968-1 974. 

2 Walka i zagłada białostockiego getta, Łódź 1 946. 
3 Ruch oporu w · getcie białostockim. Samoobrona-zagłada-powstanie, Warszawa 1 952 ; 

W 1 5-tq rocznicę powstania w getcie białostockim, Białystok 1 958 ; Życie i wałka mło
dzieży w gettach w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944, Warszawa 1 961 . 

4 Hitlerowska po.'ityka zagłady Żydów, Warszawa 1 961 . 
5 Przyczynek do dziejów Żydów w „Bezirk Bialystok", „Bleter Far Geschichte", t. 5, 1 952, 

z. 4, s. 69-109 ;  Eksterminacja ludności żydowskiej w Okręgu Białostockim, „ Biu letyn 
żydowskiego Instytutu Historycznego" („B ŻIH"). 1 966, nr 60, s. 3-50 ; Szkice do stu
diów nad dziejami żydowskiego ruchu partyzanckiego w okręgu białostockim (1941-
1 944) „B ż lH",  1970, nr 73, s. 3-46. 

6 Sprawozdanie SD z Tylży, z 5 .Vl. 1 940 r., Archiwum I nstytutu Zachodniego w Poznaniu 
(AIZ). Dok. 1 -1 53, Zał. 2, s. 23. 

7 Akta procesu Kocha, t. XI ,  k. 845, Archiwum Głównej Kom isji Badania Zbrodni Hitle
rowskich w Polsce - Instytut Pa mięci Narodowej. 

S Sz. Datner, Eksterminacja żydów„„ s. 26. 
9 Central ne Archiwum Pa rtyjne w Warszawie, 202(11) 28, k. 81 -82. 

10 „Jedność Narodowa", 1 945, nr 41 ,  z. 23-25. VI I I .  
11 F. Friedl - oficer gestapo odpowiedzi alny za getto w odpowiedziach na ankietę Ży

dowskiego Instytutu Historycznego w następujący sposób ocenił prezesa Judenratu : 
„„.Barasz był bardzo wykształconym człowiekiem.„ był również energicznym i zdolny� 

orga nizatorem. Był przedsiębiorczy i rozszerzał fabryki (np. zakałd wul kanizacyjny, 
fabrykę waty, zakład, w którym przetwarza no obierki ka rtoflane na klej) . Dzielem 
wprost mistrzowskim było zmontowa nie w ciągu niewiel u dni wielkiego wa rsztatu stel
machowskiego, w którym wykończono ok. 500 wozów dla Wehrmachtu". („B ŻI H" 1 966, 
nr 60, s. 1 05). 

12 Akta procesu Kocha, t. IX, k. 349. 
13 Sz. Datner, Opinia biegłego w procesie szefa Referatu żydowskiego w białostockim 

. gestapo (1 942-1944) Fritza Gustawa Fried/a, „B ŻlH" 1 976, nr 3, s. 56. 
14 Sz. Datner, Szkice do studiów nad dziejami żydowskiego ruchu partyzanckiego w okręgu 

białostockim (1941-1 944), „B żl H", 1 970, nr 73, s. 5.
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15 Akta procesu kocha, t. IX, s. 259. 
16 „Przyszliśmy <lo procy wszyscy - wspomina S. Nqrnbefg-Przytyk - usiedl i  przy stolach 

ole nie procował n ikt. Były referaty,, pieśni rew()lucyjne. Ten dzień charak.teryzod 
powaga i siła. Tak było we wszystkich fabrykach. Strajkowa l i  za. ideę, która nie zna 
dyskryminacji rasowej i nienawiśd między narodami .  Strajkowały tysiące a le nie zno
la'zł się an i  jeden zdrajca. Okupant riie dowiedział się o akcji pierwszdmajowej, o orga
nizatorach wspa niałego strajku róbotńików żydows kich" (S. Nornberg-Przytyk, Koliil'llłlf 
Samsona, Lubl in 1 966, s. 76). 

17 5 l utego gdy Niemcy weszli do domu przy u l icy Kupieckiej 29, I .  Malmed oblał kwasem 
solnym funkcjona riusza Kri po, Muntera, który natychm iast oddał k i lka strzałów_ zobi· 
jając swego kompana Wilhelma Fritscha - asystenta Kripo. I Mal med zdoła( zbiec. 

18 Sz. Datner stwierdza m. in. : „W getcie późno, zbyt późno, niemal przed samą l ikwi
dacją, doszło do zjednocze nia grup bojowych w jede n antyfaszystowski front bojowy. 
Broni było rozpaczliwie mało, getto nie miało jed nak pójść potulnie do Treblinki_ 
Organizacje bojowe były najzu petniej zaskoczone wydarzeniam i". (Opinie bieg/ego.;;, 
s. 51) .

1 9  Akta procesu Kocha, t. IX, k .  340. 
20 Antoni Jakubowski został „zjudal izowany" ; Nie mcy dal i  mu żydowski dowód no naz

wisko Abrahama Lewina, . opaskę z gwiazdą Dawida i wysła l i  do getta. · Miała to być 
kara (Vide : Ten jest z Ojczyzny mojej. · Po/aey z pomocą tydom, 1 939- 1945. Opr, W. 
Ba rtoszewski i Z. Lewi nówna, Kraków 19()6, s .  255). W innych źródłach i relacjach 
stwierdza się, że teren getta był do 1943 r. obszarem bezpieczniejszym dla działalności 
konspiracyjnej i A. Jakubowski przeniósł się do getta „aby podnieść na duch!J ży
dowskich towarzyszy, ·odciętych od zewnętrznego świata i pomóc im przy montowaniu 
organizacji". (Ruch oporu w getcie bia/ostockim, s. 95).

Michał Gnatowski 

The Jews of the Białystok Region During 
the Nazi Occupation (MAIN PROBLEMs>

In the fi.rst part of the paper devoted to the martyrdom of J ews 'in 
the iregion it is demonstrated 1with -exampJ.es that the extermiłlaf
tion ,()f J ews in it:hiS area was carried out in certaim stages. Mass perse
cutionis .st•arted ,when .1jhe Gemnans entered the Biały.stok region, that is 
on the 22nd of June 1941 .  ,Only in tpe Su'wałkt district which. becarnfl a 
part of East P.llliSsia in 1939 Jews were :killed in execuUons or taken. away 
to extermination camps till the end fuat year.

Entering 1!he region in J111ne and 'July 1941 the invader 'carried {)Ut 
mass pcgroms imur<\ering about -40 OOO - 50 OO� J ews . 'l!he remairi� 
abóut 200 OOO were cori.fłned to 90 ghettoes most .of which 'were suppres
sed at the beginning of N.ovember 1942, wi.th several tempor:arily left in 
big towns. During the destruotiOn of 'the ghettoes in the region aibout 
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120 OOO to 130 OOO Jews were killed. At the beginning of 1 943 the rema

ining ghett oes were suppressed, while the largest one in Białystok was 
left for 5 more mont,hs. 

The Bi ałyst1ok _gh etto had the population of about 50 OOO to 60 OOO 
persons. Althou.gh it did not suffer as badly frnm .stairvation and di:sease
as other big ghettoes, 'the situation remained difficult. Isolated, humi
liated and internally deeply divided pO(pui1ation of the g'hetto was su
bject to apathy 1anid illusions sustained by the Judenrat wihi ch claimed 
that fautless work and professional usefullness of Jews would protect 
them from destruction. 

Only a small active group ,of Jews, :llrequently associated witlh leftist 
political movements, unde.rtook resistance and prepared for fight. In t!he 
second part of the pa.per various :fprms and p)etihods of Jewish resistance 
are dis0ussed, as well as ,the con.t-roversies connected with this subject. 
Armed resistance during the so called „liquidation" of the ghetto star
ted on the 1 6th of August 1 943 is known as the August Uprisirig of the 
Białystok J.ews . A 1P,t of attention is devoted ·to Je'wish parti1San. war in 
the area around Białyst ok. As far as range and intensity are coricerned, 
the resistance of t!he Białystok Jews is conisidered second to that in 
Warsaw. 

J ewish people, despite threatenin.g punishments, extended help to 
J ewish · iighters ·who received as.sistance als o from Polish and Soviet 
resistance movements. 


