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DanielBoćkowski

Żydziw białymstoku
w okresieokupacjisowieckiej
1939–1941

1. Wojna

1września1939r.mieszkańcówBiałegostokuobudziłyinformacjeo atakuIIIRze-
szy na Polskę oraz pierwsze bomby zrzucone przez samoloty Luftwaffe w  okolicach
dworcakolejowego i koszar.Uszkodzonychzostałokilkadomóww przylegającejdo
torówi dworcadzielnicydomkówjednorodzinnych.Niktchybanieprzewidywał,że
wojnazawitadonaszegomiastaw ciągudwóchtygodni.

Początkowo,pozaniewielkimistratamiw wynikuatakówniemieckiegolotnictwa,
naszemiastonieodczuwałodziałańwojennych.Wydanowprawdzierozkazyo zaciem-
nieniuBiałegostoku, jednakżycietoczyłosięw miaręnormalnie.Pierwszymisymp-
tomamipogarszającejsięsytuacjibyły:wzrostcenpodstawowychartykułówspożyw-
czychorazzamykaniesklepówwcześniej,niżbytowynikałoz wiszącychnadrzwiach
ogłoszeń.Próbyspekulacjizostałydośćszybkoukrócone,jednaknastrojemieszkańców
niepoprawiłysię,gdyżdomiastazaczęlinapływaćpierwsiuchodźcywojenniz tere-
nówobjętychjużwalkami.Wszyscymieszkańcysolidarniestaralisięzapewnićopiekę
i wsparciezrozpaczonymi załamanymludziom.Dotyczyłototakżegminyżydowskiej.
Wrazz pierwszymiuchodźcaminiedotarłyjeszczewieścio bestialstwieatakujących
oddziałówniemieckichorazo prowadzonejprzezIIIRzeszęwojnietotalnej,w której
ludnośćcywilnabyłaczęstotakimsamymcelemjakoddziaływojskowe.

Dopieropo10wrześniadomiastazaczęlinapływaćuchodźcyz Łomży i  innych
pobliskich miast i  miasteczek, przywożąc ze sobą hiobowe wieści o  klęsce polskich
oddziałówwojskowychw obliczuprzeważającejtechnologiczniei liczebniearmiinie-
mieckiej.Mniejwięcejw tymsamymczasiedoBiałegostokuprzybylipierwsiuchodźcy
z centralneji zachodniejPolski.Przynieślizesobąwstrząsającerelacjeo okrucieństwie
Wehrmachtu.Wieluludziniepotrafiłosobiewyobrazićtejzmiany,pamiętającokupa-
cjęniemieckąz czasuI wojnyświatowej.DotyczyłototakżeŻydów,którzyprowadzi-
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liwówczasz niemieckąarmiąokupacyjnąinteresy.DochodziływprawdziedoPolski
przedwojnąinformacjeo pogarszającejsięsytuacjiludnościżydowskiejw nazistow-
skichNiemczech,jednaktakiegozłaniktsięniespodziewał.Napięciew mieściespo-
tęgowaładecyzjao ewakuacjimiejskichurzędnikóworazpierwsiuciekinierzyopusz-
czającyBiałystok,kiedynocamidochodziłyjużdalekie,stłumioneodgłosyartylerii.

13wrześniasytuacjaw mieścieustabilizowałasię.Umilkły„dalekieechakanonady
artyleryjskiej”.Dodomówzaczęliwracaćmieszkańcy,którzyw pierwszymtygodniu
wojnywyjechalinawschód.Gazetydoniosły,żew magistracieznówurzędujeZarząd
Miejskiz prezydentemSewerynemNowakowskimnaczele.

2. Wkroczenie Niemców

Dwadnipóźniej,w piątek15września1939r.,drugiegodniaRoszHaszana5700 r.,
zaskoczenimieszkańcymiastazobaczyli, jakodstronyulicMazowieckiej i Dąbrow-
skiegowkraczająniemieckieoddziaływojskowe.SymbolicznaobronaBiałegostokunie
byław stanieodwlectego,conieuniknione.RynekKościuszkiwypełniłysamochody
i  żołnierze.Od samegopoczątkuokupacjibiałostoccyŻydzi stali się celem licznych
ataków ze strony Niemców. Co ciekawe, w  pamięci białostoczan, którzy przetrwali
IIwojnęświatowąorazw relacjachzbieranychw IIKorpusie(zarównopolskich,jak
i żydowskich),zgromadzonychw zbiorachArchiwumHooveraw USA,niezachowały
sięlicznewzmiankio tychwydarzeniach.Analogicznie–w jedynychocalałychwspo-
mnieniachz  tegookresu,którezostawiliposobieuchodźcy i które trafiłypotemdo
zbiorówArchiwumRingelbluma,niemao tympraktycznieanisłowa.Z nielicznych
relacjiwiadomo,żew budynkuSzkołyPowszechnejnr1przyul.PałacowejNiemcy
zorganizowaliprowizorycznyobózdlajeńcówwojennych.Przesłuchiwanoi torturo-
wano tam także wyłapywanych na ulicy Żydów. Wielu zamęczono wewnątrz, kilku
rozstrzelanopodpłotem.Najbardziejznana,boupamiętnionakamieniempodścianą
IIILOodstronyul.Pałacowej,byłaegzekucja5Żydówi polskiegoharcerza,ucznia
Gimnazjumim.MarszałkaJ.Piłsudskiego,WacławaSiedleckiego.Najwięcejinformacji
o pierwszychdniachokupacjimiastaz punktuwidzeniabiałostockichŻydówznaleźć
możnaw artykuleopublikowanymw  lutym1940 r.w NowymJorkuw „Bialystoker
Shtime”(GłosBiałostocki).Mowatamm.in.o zabiciuw JomKippur12-letniegoży-
dowskiego chłopca, który opuścił heder 5 minut po rozpoczęciu godziny policyjnej
orazo żydowskiejkobieciezastrzelonejprzezżołnierza,kiedyniechciałamupozwo-
lićnazdjęciez palcówpierścionków1.W sumie,jeśliwierzyćkolejnemuopracowaniu
wydanemuw Melbournew 1948r.,w ciągusześciudnipierwszejokupacjiniemieckiej
miastaoddziałyWehrmachtuzamordowałyconajmniej100Żydóworazobrabowa-
ły i zdemolowałyponad200żydowskichmieszkań,domówi  sklepów2.Niestety,nie
zachowałysiędokumentyi relacjemogącepotwierdzićlubzaprzeczyćtejinformacji,
dlategoteżpozostaniemynazawszew sferzebardzoogólnychszacunków.
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3. Wkroczenie Sowietów

18września1939r.,dzieńpozdradzieckimatakuZSRRnabroniącesiępaństwo
polskie,Białystokobiegłaplotka,żejużniedługowojskaniemieckieopuszcząmiasto
i zastąpiąjeoddziałyArmiiCzerwonej.Informacjataprzyjętazostałaprzezmieszkań-
cówz bardzomieszanymiuczuciami.DlaPolaków,którzynieodczuwaliażtakmocno
grozyniemieckiejokupacji,byłtokolejnycios.Prysływszelkienadziejenarychłyko-
niecwojny.ZdradaSowietówbyłaoczywista.Każdy,ktopamiętałbolszewikóww 1920
r.,niemiałzłudzeńktonadchodzii jakiechmuryzbierająsięnadmiastem.Jednakdla
wielu Żydów, zwłaszcza tych, którzy padli ofiarą Wehrmachtu oraz tych wszystkich,
którzy zrozumieli, jakie zagrożenie stanowią Niemcy, alternatywa bolszewicka była
wyborem „mniejszego zła”. Do tego dochodziły grupy komunizującej biedoty, które
wierzyły,żeotonadchodziobiecanaprzezsowieckąpropagandęprzenikającąnatete-
renyzasprawąKomunistycznejPartiiPolskiorazKomunistycznejPartiiZachodniej
Białorusiupragnionawolnośći równość.Dopieropokilkumiesiącachstałosięjasne,
że–jakpisałMoszeKleinbaum–„dodziśbyliśmyskazaninakaręśmierci,terazwyrok
zamieniononamnadożywotniewięzienie”3.

21wrześnianadmiastempojawiłysięsowieckiesamoloty.Zrzuconoz nichulotki
informująceo rychłymwyzwoleniumiasta.Zapanowałoogromneporuszenie.Dzie-
siątki ludzi, w  tym wielu Żydów, rozpoczęło przygotowania na powitanie „oswobo-
dzicieli”.Następnegodnia,w piątek22września1939r.,granicemiastaprzekroczyły
kolumny sowieckich samochodów oraz oddziały piechoty. Żołnierze wyglądali dia-
metralnieinaczej.Widaćbyłowyraźnie,żemimoupływu20latsowietskijsołdatnie
zmienił się zbyt mocno. Przygnębieni Polacy obserwowali swoistą paradę przyjaźni,
zwłaszczanaul.Lipowej,gdzieobiegrupy(wycofującasięi przejmującamiasto)mi-
jałysięw pełnymrynsztunku.Żydziniekryliswojejradości.Kilkaosóbniemogącsię
opanowaćobrzuciłokamieniamiostatnieniemieckiepojazdyopuszczającemiasto.Na
szczęścieniepociągnęłotozasobążadnychkonsekwencji4.

Jeszcze większe przygnębienie budził entuzjazm białoruskich, polskich i  żydow-
skichkomunistóworazwieluzwykłychŻydów,którzyw odświętnychstrojach,z kwia-
tamiwitalikolumnysowieckiegowojska.W pracySaryBenderThe Jews of Bialystok…
przytoczonajestrelacjajednegoz Żydów,bezpośredniegoświadkatamtychwydarzeń,
pokrywającasięz wielomarelacjami„z drugiejstrony”.Otojejfragment:

„Długikonwójczołgównadciągnąłzewschodu.Żołnierzenawieżyczkachbyli
bombardowani kwiatami. Wspinaliśmy się na czołgi. Żołnierze przytulili nas
mocno,śmialiśmysięz radości”5.

A takwyglądałytewydarzeniaw relacjijednegoz Polaków:

„Wjechalipierwsibolszewicydomiasta,owacyjniewitaniprzezmłodzieżży-
dowską.Czerwonepłachtyi transparentyz napisami«Witajcieoswobodziciele»,
«Niechżyjewolność»itp.nieśliżydzi,udekorowaniw czerwonekokardy”6.
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ObrazytenazawszeporóżniłymieszkańcówBiałegostoku,stającsiędowodemna
zdradęnarodowychinteresówi zaprzedanienowymokupantom.

W PałacuBranickichspotkalisięsowieccyi niemieccyoficerowie.Pokrótkimpo-
siedzeniuwewnątrztegozabytkowegogmachuobiestronyustaliłytechniczneaspekty
przekazaniamiastai wycofaniasięostatnichoddziałówniemieckichnazachód.W pa-
łacuchwilowozakwaterowałosiędowództwoVIKorpusuKawaleriikomdiwaAndrie-
jaJeremienkiz GrupyKonno-ZmechanizowanejkomkoraIwanaBołdina.Białystok,
przejętyprzezArmięCzerwoną,miał jużzakilka tygodnizacząćpełnić rolę stolicy
ZachodniejBiałorusi,naktórąpierwotniestronaradzieckaszykowałaprawdopodob-
nieWilno,Yerushalayim de-Lita.

Pierwszedninowych,sowieckichporządkówzaczęłysięodwszechobecnegoba-
łaganu, masowego wykupywania ze sklepów wszelkich możliwych produktów spo-
żywczychi przemysłowychorazpierwszycharesztowańzestronyNKWD.Dohistorii
przeszłyscenykobietchodzącychw koszulachnocnych,czyżołnierzyi oficerówku-
pującychmasowozegarki i wszelkieprodukty spożywcze.Było tomożliwe,gdyżna
terenachzajętychprzezZSRRzrównanorublazezłotym.Straciłanatymmiejscowa
ludność i  posiadacze oszczędności, jednak w  przypadku handlowców okazało się to
zbawienne.Tysiąceżołnierzyi oficerówwykupywałowszystko,cobyłodostępne.Kup-
cynietylkosprzedalicałyswójtowarzaruble,którew przyszłości,powycofaniuzło-
tówki,były jedynymważnymśrodkiempłatniczym.Wieluz nich,widzącniebywały
popyt na dosłownie wszystko, wyprzedawało także swoje rzeczy osobiste – głównie
odzież,zegarkii drobnerzeczypierwszejpotrzeby.Udałosięimdziękitemudośćszyb-
kozgromadzićkapitał,któryw przyszłości,kiedyodebranoimjużsklepyi mieszkania,
decydowało przetrwaniu.

Pisało tymw maju1942r.,w jednejz relacjizłożonychdoArchiwumRingelbluma,
anonimowyuczestniktychwydarzeń:

„Wojnaz SowietamizastałabiałostockichŻydóww dobrychwarunkach(z eko-
nomicznegopunktuwidzenia).ZaSowietówmożnabyłodobrzezarobići uzbie-
raćtrochępieniędzy,ponieważpracybyłodosyć.Pozatymmocnokwitłaspe-
kulacja.ZanagromadzonedużesumypieniędzyŻydziw przeważającejczęści
kupowalirzeczyi różnetowary,którymiSowiecipoprostuzalewaliBiałystok.
I tak,kiedyNiemcywkroczylidoBiałegostoku,Żydzimieliwystarczającoduże
zapasyrzeczyi ubrańi odpołowypierwszegorokuwojny[niemiecko-sowiec-
kiej]wyprzedawalisięzeswychrzeczyi z tegożyli.Rzeczykupowaliu Żydów
Polacy,którzypłacilidobrącenę”7.

Jesttobardzointeresującyopisokupacjisowieckiejz punktuwidzeniażydowskiego
uchodźcy,a więcosobyczęściowopostronnej, jednakniedokońcazgodnyz prawdą.
Faktemjest,żew drugiejpołowie1940r.zaopatrzenieBiałegostokumocnopoprawiło
się i  niewątpliwie można było dostać wiele towarów wcześniej niedostępnych, zaś ży-
dowscyspekulanci i bylikupcy,którymudałosiękorzystniewyprzedaćzgromadzony
majątek,w pierwszychtygodniachokupacjimieliwystarczająceśrodki,bytakietowary
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kupowaći gromadzić„naczarnągodzinę”.Dotyczyłotojednakstosunkowowąskiejgru-
pyludzi,z którychwieluniebyłordzennymimieszkańcamimiasta.Większośćludzinie
byław staniezarobići kupićrzeczyinnych,niżniezbędnedocodziennegofunkcjonowa-
niai w okresokupacjiniemieckiejweszłaspauperyzowana,cowyjątkowoniekorzystnie
odbiłosięnalosachbiałostockichŻydów,szczególnienaprzełomie1941i 1942r.

4. Początki okupacji sowieckiej

Pierwsze tygodnie obecności Sowietów w  Białymstoku wystawiły wszystkich
mieszkańcównaogromnąpróbę.Dotyczyłotozwłaszczagminyżydowskiej.Domia-
stawartkąrzekąspływałydziesiątkitysięcyuchodźcówz centralneji zachodniejPol-
skizajętejprzezwojskaniemieckie.Ludzieciswojątułaczągehennęrozpoczęlizanim
naszemiastoprzeszłoz rąkniemieckichw ręcesowieckie.Inniuciekliprzedpierw-
szymizorganizowanymipogromamii wysiedleniamiz wsii miasteczekznajdujących
sięw pobliżuniemiecko-radzieckiejliniidemarkacyjnej8.Wśróduciekinierów,którzy
postanowili choć na chwilę zatrzymać się w  Białymstoku, przeważali Żydzi. Było to
działanieuzasadnione.DwienajważniejszedrogiucieczkinawschódbiegłyprzezBia-
łystoknapółnocy i LwównapołudniuPolski.Liniademarkacyjnadlauciekinierów
idącychw stronęBiałegostokubiegłakorytamirzek.Jedynądrogąucieczkibyłynie-
licznemostyorazzorganizowaneprzezmiejscowychnielegalneprzeprawy.W ichtrak-
ciedochodziłodokradzieżyresztekdobytku,wpadnięciaw zasadzkiurządzaneprzez
pograniczników (wielu organizatorów przepraw było na usługach straży granicznej)
lubśmierci,gdyprzepełnionełodziew ciemnościachzderzałysięzesobą.Wieleosób
rozpoczynałoprzeprawęprzezrzekęwpław,nieczekającnałodzie.Zdarzałosięteż,że
wojskapogranicznepodgroźbąużyciabronizabraniaływyjścianabrzegporosyjskiej
stroniegranicy,zaśoddziałyniemieckiestrzelałydopróbującychpowrócić.Takasytu-
acjatrwaćmogłanawetkilkanaściegodzin.Mającywięcejszczęściai pieniędzymogli
wynająćpodwody.

„Przedsionkiempiekła”dlawielużydowskichuciekinierówstałasięstacjakolejo-
wai mostw Małkini.Tu,naniewielkimskrawkuziemipomiędzyposterunkamiobu
okupantów,całymidniami,w deszczui zimnie,koczowałysetkiosób.Kiedyodczasu
doczasu,bezzapowiedzi,otwieranogranicę,wszyscyrzucalisięw stronęszlabanów.
Ludzieci,kiedyjużudałosięimdotrzećdoBiałegostoku,byliświęcieprzekonani,że
darowanoimnoweżycie.Niepotrafilizrozumiećmiejscowych,którzyostrzegaliich,że
miejsce,w któretrafili,wcaleniejesttakcudowne,najakiewygląda.Pisałao tymjedna
z uciekinierekz Warszawy:

„Jużwtedymożnabyłozauważyćwśródmiejscowejludnościobjawyniezado-
wolenia.Ci,którzyprzyjeżdżali,pełnibylientuzjazmu–wyrwalisięprzecież
z  takiegopiekła,a przyjechalidoprzyjaciół,dopaństwawolności i  swobody,
gdziekażdegoczekapracai spokojne,cicheżycie.Aleautochtoniwylewaliku-
błyzimnejwodynarozpalonegłowy.Onimielijużdoświadczenie–3miesiące
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wspólnegożyciatow zupełnościdosyć,bypoznaćnietylkoblaski,alei cienie
komunizmu; a  więc: konfiskata sklepów i  towarów, rekwirowanie mieszkań,
aresztowaniei wywózkaw głąbZ.S. ludzitylkodlatego,żebylifabrykantami,
przemysłowcami czy bogatymi kupcami. Ale to nie zdołało ostudzić naszego
entuzjazmu.My,uchodźcy,niechcieliśmysłyszećo żadnychwadachbolszewic-
kiegoustroju.«Przyjechaliśmytu,bypracować»–mawialiśmy–«Zresztąnam
nicniegrozi,niemamyjużnicdostracenia»”9.

Kierując się do Białegostoku brano pod uwagę bardzo wiele czynników. Jednym
z  najważniejszych było dogodne połączenie kolejowe z  innymi miejscowościami,
w tymz Warszawąi Łodzią–nawypadek,gdybytrzebabyłowrócić.Niemniejważny
byłfakt,żebyłotonajwiększemiasto,a więc–przynajmniejteoretycznie–istniałytu
największeszanseznalezieniadachunadgłową.Dużeznaczeniemiałateżliczebność
białostockiejgminyżydowskiej,któradawałanadziejęnauzyskaniepomocy10.Wielu
uchodźcówmiałow mieścierodziny,znajomychlubludzi,z którymiw przeszłościpro-
wadziłointeresy.Prawdopodobnieczęśćuchodźcówliczyłatakżenato,żez racjiuczy-
nieniaprzezwładzebiałoruskiez miastacentrumadministracyjnegołatwiejimbędzie
zdobyćw pracę,którapozwoliprzetrwaćwojnęi utrzymaćrodzinę.DlawieluBiałystok
miałbyćodskoczniądladalszejpodróżynawschód,doGrodnai Wilna,a z czasem
w głąbZSRR,doMoskwy,Odessy,Petersburga(Leningardu).

Nicwięcdziwnego,żew ciągupierwszychmiesięcyokupacjidomiastaprzybyło
conajmniej35–40tys.ludzi.OgołoconeprzezSowietówz żywnościniebyłow stanie
poradzić z  taką liczbą wyczerpanych, zmęczonych i  wygłodzonych rodzin. To samo
dotyczyłogminyżydowskiej.Pomocokazałasięponadsiłyi możliwościekonomicz-
ne.Z tygodnianatydzieńnarastałwśródŻydówbiałostockichi napływowychkonflikt
o podłożuekonomicznym.Miejscowimielizazłeuchodźcom,żeodbierająimpoten-
cjalnemiejscapracyw urzędach,biurachi innychmiejscachużytecznościpublicznej
stworzoneprzezwładzeokupacyjne,uchodźcy–żemiejscowiŻydziograbiająichze
wszystkichoszczędności,kiedycipierwsipróbowaliznaleźćmiejscanoclegowe.Do-
tyczyłototakżelokalnychrzemieślnikówobawiającychsiębezwzględnejkonkurencji
zestronystojącychnagranicyśmiercigłodowejludzi.Sami,z trudemwiążąckoniec
z  końcem, nie byli w  stanie pomóc dziesiątkom tysięcy przybyszy. W  kolejnym ze
wspomnieńzebranychw ArchiwumRingelblumaczytamy:

„Białostocczanie obsadzili 99,5 procent stanowisk. Do uciekinierów odnosili
siętak,jakbytobyłaniższakastaludzi.Nawetznakomiteosobistościspośród
uciekinierówwszędzienapotykałyzamkniętedrzwi.Chceszpracować,proszę:
niewolniczapracanaUralu,nadDonem,naSyberiilubw innychnajdalszych
miejscachokolicachRosji”11.

Ponieważniemamypraktycznieżadnychwspomnieńi relacjiprzekazanychprzez
białostockichŻydów jedynymźródłeminformacji sązapiski i obserwacje,którepo-
zostawili po sobie przebywający w  mieście uchodźcy. Co ciekawe, nie dotrwały do
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naszych czasów praktycznie żadne relacje pozostałych mieszkańców miasta, obser-
watorówtamtegotragicznegookresu.Byćmożeniezwracalioniuwaginaproblemy
ludności żydowskiej mając kłopoty z  rozróżnieniem przybyłych i  miejscowych. Być
możewalkao bytw trakcieokupacjisowieckiej,kiedyzepchniętoPolakównasamdół
drabinyspołecznej,sprawiła,żesprawyżydowskieniezaprzątałypamięci,a jeślijuż,to
dotyczyłotopostawosób,którechciały,bądźskorzystałynazmianiewładzy.

Pierwsiuchodźcy,poprzybyciudomiasta,mielijeszczeszansęnaznalezienieja-
kiegośdachunadgłową,korzystajączewsparciamiejscowejgminyżydowskiej. Jeśli
mielipieniądze,złoto,kosztowności lubinnerzeczynawymianę,możnabyłostarać
sięwynająćjakiśpokój,czasemniewielkączęśćmieszkania12.Głównympunktemkon-
taktowymwieluz nichbyłabiałostockakawiarnia„Luks”,gdziemożnabyłozostawić
wiadomość,bądź liczyćnawskazaniemiejscanoclegu lubpracy.Tuteżmożnabyło
czasemwynająćżydowskichstudentów,którzypodejmowalisięniebezpiecznychwy-
jazdównaniemieckąstronęokupacyjnąprzenoszącwiadomości lubtowary.Oto,co
o ówczesnejsytuacjiw mieściepisałjedenz uchodźców:

„O  szukaniu mieszkania w  tym czasie nie było co marzyć. Ludzie sypiali na
schodach,ulicach,bożnicach.Najakośćpokojuw ogóleniezważaliśmy.Ściany
czerwone,maleńkieokienkow górze,ziąb,wilgoć.Nazywaliśmyjenorą.Go-
spodyniżądała100złotychmiesięczniealepłaciliśmyjej60”13.

Innyz uchodźcówtakopisywałmomentprzybyciadomiasta:

„O siódmejranoniewsypani,brudni i zabłocenidojeżdżamydoBiałegostoku.
Ulicesąjużpełneludzi,choćledwodnieje.Znacznączęśćz nichodrazumoż-
narozpoznać.Sątouciekinierzy.Niewyspani,czarni,zakopceni,brudni.Część
z nichspędziłatęnocnadworcu.Gdziemilicjabudziłaichcokilkaminuti wy-
pędzałaz poczekalni.Cokilkaminutzbierały się ich tamsetki; spalinagołej
podłodzejakdługosiędało,ażichstamtądznowuniewypędzono.Powtarzało
siętokilkarazyw nocy.Niektórzynieśpiąw ogóle,tylkoprzezcałąnocspaceru-
jąpoulicy,niemają10czy20rubli,byzapłacićzanocleg.Białostocczaniezakaż-
dykawałekkazalisięwręczozłacać[…]Zaużyciemiskidomyciakazanosobie
płacićminimum5rubli.Uciekinierzyzapamiętająsobiedobrzebiałostocczan”14.

Takbyłow pierwszychtygodniachokupacji,zanimdomiastaniezaczęłydocierać
setki radzieckich urzędników, działaczy partyjnych, pracowników NKWD, funkcjo-
nariuszymilicji,oficerów,nauczycieli,handlowców,agitatoróworaz funkcjonariuszy
organów państwowych wszystkich szczebli. Ten masowy napływ ludzi ze Wschodu
sprawił, że błyskawicznie zabrakło nawet takich pomieszczeń. Doprowadziło to do
gwałtownejpauperyzacji tychwszystkich,którzynieposiadali towarównawymianę
i niezdążylizgromadzićodpowiedniejilościrublidomomentuogłoszeniaprzezwła-
dzenaKremludecyzjio wycofaniuz obiegupolskiegozłotego.

Szybkozapełniłysięwszystkienależącedogminyżydowskiejobiektyużyteczności
publicznej,oczywiściez wyłączeniemtych,którejużw pierwszychtygodniachzostały
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przeznowąwładzęznacjonalizowanelubskonfiskowane.Głównymobiektami,w któ-
rychprzyszłożyćuchodźcom,stałysięlicznew mieściesynagogiorazniektóreszkoły.
Warunkiw nichpanującebyłyjednakbardzozłe.Tylkonieliczniszczęśliwcyspalina
ławachi stołach.Większośćludzispałanapodłodze,bardzoczęstobezkocówi mate-
racy,w brudziei corazwiększymbłocie.Budynkiniebyłyogrzewane,niezawszeteż
miaływszystkiedrzwii okna.Wszędziepanowałnieopisanyzaduch,brakowałowody,
żywności,toalet.Białostockiesynagogibyłystraszliwieprzepełnione,a i takdlawszyst-
kich uchodźców nie starczyło tam miejsca15. Ludzie przybywający do miasta późną
jesieniąkoczowaligdziesiędało:w składzikachopałowych,naklatkachschodowych
budynków,w piwnicach,a nawetpodgołymniebem,w prowizoryczniewybudowa-
nychschronieniach.Cytowanyjużwcześniejanonimowyuchodźcaz Łodzitakpisał
o tejsytuacji:

„Więcejszczęściamielici,którymudałosiędostaćdobożnic.Białystokposiada
około50bożnici 180punktówdlauciekinierów,nieliczącmieszkańletnich,tzw.
kolonii,znajdującychsięzamiastem,gdzieteżumieszczonouciekinierów”16.

Władzesowieckiewydawałysięignorowaćcałąsytuacjęskupionenajednymcelu:
jaknajszybszymprzeprowadzeniugłosowaniadoZgromadzeniaLudowegoZachod-
niejBiałorusi.AbyprzypieczętowaćpodbójwschodniejPolskipotrzebowali„sponta-
nicznego”głosowaniawszystkichmieszkańców„wyswobodzonychziem”zaprzyłącze-
niemichdoBiałoruskiejSRR.„Wszystkich”oznaczałow tymprzypadkutakżedzie-
siątkitysięcyuchodźców.Ichgłoszanowąwładząpropagandowomiałtakiesamozna-
czenie,jakgłosoddanyprzezrdzennychbiałostoczan.Przyokazjizaś,podpretekstem
tworzeniaspisówwyborczych,możnabyłodokonaćrejestracjiżydowskichuchodźców,
którychzamierzanosięjaknajszybciejpozbyćsięz miasta.22października1939r.od-
byłasięfarsagłosowaniazastraszonegoi sterroryzowanegospołeczeństwa.Mieszkańcy
miastai tysiąceuchodźców„głosowało”zanowąwładzą.Kolejnaczęśćspektakluod-
byłasięw gmachuTeatruMiejskiego,dziśTeatruim.AleksandraWęgierki.281dele-
gatówwystosowałodowładznajwyższychZSRRprośbęo przyłączeniepodbitychziem
doBiałoruskiejSRR.StałosiętaknaVNadzwyczajnejSesjiRadyNajwyższejZSRR.
2listopada1939r.BiałystokzostałczęściąZSRR,zaś12listopadaBSRR.29listopada
1939r.wszyscymieszkańcyorazuchodźcywojenniuznanizostalizaobywateliZSRR.

Po zakończeniu najważniejszej propagandowo operacji komunistyczne władze
przystąpiłydopierwszegooczyszczaniamiastaz tysięcyżydowskichuchodźców.Pod
koniec listopada ich liczbęw mieście szacowanonaponad45 tys.osób, czyli liczba
mieszkańcówmiastawzrosłaniemalo połowę,zaśliczbaŻydówpodwoiłasię.Nanaj-
wyższychszczeblachdecyzyjnychw Mińskuzapadławięcdecyzjao przymusowymwy-
siedleniutysięcyuchodźcóww głąbBiałorusi.Początkowochcianozrobićz tegofestyn
z orkiestrąpodhasłem„pomagamywyczerpanymludziomznaleźćlepszemiejsceżycia
i pracę”,szybkojednaktozarzucono.Kolejnegrupyzatrzymywanebyłyprzypomocy
NKWDi podprzymusempakowanedowagonów.CzęśćŻydówznalazłasięw głębi
Białorusi,częśćwywiezionodoSłonimia.W sumiez miastawysiedlonoponad11tys.
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ludzi17.Nierozładowałotonapięcia,gdyżw międzyczasiepogorszyłasięgwałtownie
sytuacjaekonomicznabiałostoczan,a zwłaszczabiałostockichŻydów.Wiązałosięto
bezpośrednioz przeprowadzonąprzeznowewładzenacjonalizacjąprzemysłu,handlu
i rzemiosła.

5. Nacjonalizacja majątków i handel

Pierwszedekretyo nacjonalizacjiwydanezostaływ połowiepaździernika1939r.
15październikaI sekretarzKCWKB(b)BiałorusiPantalejmonPonomarienkoskiero-
wałdosekretarzaKCWKP(b)A.Żdanowalistz propozycjamizakresuupaństwowie-
niaprzemysłunaterenieZachodniejBiałorusi.W przedstawionychspisachznalazłysię
wszystkieprzedsiębiorstwaobróbkidrzewnej,przemysługarbarskiegoi włókiennicze-
go,elektrownie,drukarnie,zakładykartograficzne,dużemłyny.Zgodniez sugestiami
Ponomarienkiwielkośćzakładów(ilośćzatrudnionychw nichrobotników)niemogła
byćkryteriumkwalifikującymdonacjonalizacji.Dowszystkichprzedsiębiorstwnale-
żałowprowadzićkomisje,któremiałyzabezpieczyćfabrykiorazznajdującysięw nich
majątek,przejąćgotowąprodukcjęorazsurowiecdojejprowadzenia,a następniewy-
znaczyć nowy zarząd18. Decyzja o  nacjonalizacji przemysły włókienniczego zapadła
11listopada.Przejęciuprzezpaństwopodlegałyteoretyczniewszystkiezakładyposia-
dająceconajmniej7krosien19.Dośćszybkookazałosięjednak,żeodebraniupodle-
gają praktycznie wszystkie zakłady posiadające więcej niż 1–2 krosna, zaś pozostałe
manufakturysiłąpołączonow arteleodgórniesterowanew kwestiiprodukcji.Z dnia
nadzieńkontrolowanyprzezstarerodzinyżydowskiebiałostockiprzemysłwłókienni-
czystałsięwłasnościąpaństwasowieckiego.Fabrykancistracilicałymajątekruchomy
i nieruchomy,wszystkieoszczędnościw bankachorazwartościowedepozyty.Zostali
teżwyrzucenizeswoichdomówi pałacyków

Także białostocka gmina żydowska odczuła skutki dekretów nacjonalizacyjnych.
Bardzoszybkoodebranojejszpital,pogotowie,klubysportowei szkoły.Znacjonalizo-
wanoBiałostockąOchotnicząStrażOgniową.

Kolejneuchwaływydawanopraktyczniekażdegotygodnia.Procesbyłodgórnieste-
rowanyprzezwładzenaKremlu,którenarzuciłynawładzerepublikańskieobowiązek
dostarczeniapełnychwykazównacjonalizowanychzakładówz wyszczególnieniemich
typu,wielkości,położenia,ilościpracowników,danycho dotychczasowymwłaścicielu
itd.Dokładnespisyw podzialenaposzczególnegałęzieprzemysłuprzesłanezostały
doMoskwyjużw październiku1939r.,kolejnenaprzełomiepaździernikai listopada
1939  r.20 Tam, gdzie „formalnie” nie było podstaw do znacjonalizowania warsztatu,
zakładurzemieślniczegolubmałejfabryczki,władzelokalne,zgodniez ogólnymi„za-
leceniami”w kwestiipostępowaniawobecniektórychdziedzinprzemysłu,decydowały
sięnaprzymusowywykupprzedsiębiorstwpoodgórnieustalonychcenach.Właścicie-
leotrzymywalinajczęściejrekompensatęzazajętemaszynyi środkiprodukcji,nato-
miastniebyłomowyo odszkodowaniachzazajętebudynkii ziemię.Tymsamymtracili
miejscapracy,któreprzekształcanow różnegorodzajuartele.
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W stosunkowokrótkimczasiepodkontroląwładzsowieckichznalazłsiępraktycz-
niecałybiałostockiprzemysł,większaczęśćsiecihandlowej,kina,teatry,placówkikul-
tury,większezakładyrzemieślnicze.Ponieważbyłtogłównyfilarstanowiącyo sileeko-
nomicznejsporejgrupybiałostockichŻydówichsytuacjabytowagwałtowniepogor-
szyłasię.O skalitychdziałańświadcząnajlepiejsowieckieraporty.W trakciePierwszej
BiałostockiejKonferencjiObwodowejKP(b)B,któraodbyłasię18–21kwietnia1940r.,
władzepoinformowałyzebranych,żeprzejęto700fabryki zakładówprzemysłowych
oraz95bankówi ichfilii21.Procesgwałtownejpauperyzacjilokalnejspołecznościży-
dowskiejniezachowałsięw pamięcianiuchodźców,anibiałostoczan.Kiedyzacho-
dzonodosklepui widzianow nimdawnegosklepikarzanadalprowadzącegohandel,
niktsięniezastanawiałdokogode factonależysklepi czyjego„właściciel”jestw sta-
nieutrzymaćzeswejpracyrodzinę.Ludziestojącyw ogromnychkolejkachsiłąrzeczy
częśćwinyzazaistniałąsytuacjęzrzucalinaosobypodrugiejstronielady.Byłotoo tyle
uzasadnione,iżw tymsamymczasiew całymmieściez ogromnąsiłąrozkwitłniele-
galnyhandel.Tozaśstałosięjednąz podstawowychprzyczyngwałtownegonarastania
antagonizmówpolsko-żydowskich.Polacyuważali,żeŻydzipracująw sklepach,bosą
przychylniwładzyradzieckiej,mogąwięcczerpaćz tegopowoduprofitynieosiągalne
dlaludnościpolskiej,spychanejnadnodrabinyspołecznej.Jesto tymmowaw jednej
z relacjizgromadzonychw ArchiwumRingelbluma:

„Biednaludnośćbyłabardzoniezadowolonaz powoduwzrostucen,jedyniebia-
łostoccyŻydzizarabialibardzodużonaspekulacji.Niebędzieprzesadą,jeślipo-
wiem,żetymipieniędzmimoglitapetowaćściany,a robotnik,któryzarabiał10zł.
dzienniemusiałgłodowaći niemógłzeswoimwynagrodzeniemnadążyćzace-
nami.Każdybyłzawiedzionyi zgorzkniaływ swoichnadziejachi marzeniach”22.

Ówczesna„spekulacja”miałaróżneoblicza.Z jednejstronybyłotowyprzedawanie
sięludzi,abyzdobyćpieniądzeniezbędnedoprzeżyciaw nowejrzeczywistości–doty-
czyłotowszystkichosóbuznanychzawrogówpaństwasowieckiegoi klasyrobotniczej,
którzyniebyliw stanieznaleźćsobiejakichkolwiekinnychformzarobku.Z drugiej–
wykupywanietowarudostarczanegodosklepówpoceniepaństwoweji sprzedażnaba-
zarachz ogromnymnarzutem.Ostatniąformą„spekulacji”byłoskupowanietowarów
rolnychnawsii sprzedawanieichw mieściez pominięciemoficjalnejsiecihandlowej.
W zależnościodszczęściai obrotności„handlowca”zarobekmógłstarczyćjedyniena
utrzymanierodzinylubnazbiciemałejfortuny.Miejscem,gdzietoczyłsięcałyhandel,
byłybiałostockierynki:Sienny,Rybnyi naBojarach.Oto,jakopisujegojedenz żydow-
skichuchodźców:

„Dochodzimy do «tołczka», który miał 500–600 metrów. Handluje się tam
żywnością,koszulami,garnituraminowymii używanymi,którychcenarośnie
z dnianadzień,itp.Największezapotrzebowaniejestnazegarki.Wszyscyczer-
wonoarmiścimarząo zegarku.Dlatego teżzegarki sąwręczwyrywanez rąk.
Zegarek,któryw Polscekosztował5zł. tukosztuje200rubli,a zadobry,fir-
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mowyzegarekpłacisiękrocie.Niebrakowałooszustów,którzywykorzystywali
naiwnośćczerwonoarmistów,sprzedając imzepsutezegarki.A kiedyposzko-
dowanyżołnierzwracał,mógłsobiekrzyczeć,nictoniepomagało.Pieniędzy
z powrotemniedostawał.W Białymstokubyłopoprostuzatrzęsienieoszustów
i złodziei.Najczęściejbylitowarszawiacy,którzybylispecjalistamiodkradzieży
i oszustw,a ponieważpanowałogromnybałagan,więctocałetowarzystwomia-
łobardzosprzyjającewarunkidodziałania”23.

Handlowano praktycznie wszystkim, w  tym towarami kupowanymi w  państwo-
wych sklepach. Oddzielną grupę stanowili cinkciarze kupujący i  sprzedający prak-
tyczniekażdąwalutę.Władzesowieckiestarałysięukrócićtedziałania,alew obliczu
ogromnychniedoborówtowaróworazkłopotówz obsadzeniemstrukturlokalnejmi-
licjidziałaniatenieprzynosiłyżadnegoskutku.Sporobyłow tymwinyabsurdalnych
przepisów,którezupełnienieprzystawałydookupacyjnejrzeczywistościprzepełnio-
negoludźmimiasta.Dotyczyłotonp.brakukoszernegomięsa,spowodowanegoprze-
jęciemcałegohandluprzezpaństwo.LukętęnatychmiastwypełniliobrotniŻydzi,któ-
rzyskupowalipocichupookolicznychwsiachzwierzęta,dokonywali„nielegalnego”
(z punktuwidzeniasowieckichwładz)ubojurytualnegoi dostarczalimięsododomów.
Milicjatępiłatenproceder,jednakbezskutecznie24.

Kolejnymsposobemnazapewnieniesobiezarobkui przetrwaniebyłonielegalne
przekraczaniegracyi przemytdeficytowychtowarów.Pomimodrakońskichkar(nawet
do8latobozupracy)dziesiątkiludzicodzienniestarałysięprzedostaćnaterennie-
mieckiej strefyokupacyjnej,abyprzewieźćstamtąddeficytowetowary.A deficytowe
byłopraktyczniewszystko.Wieleosóbprzemycałoprzezgranicęwalutęi złoto.

„Codzienniemnóstwoludziprzekraczałogranicąkierującsięnasowieckąstro-
nę,a jednocześniewielupowracałodoNiemiec–wspominałkolejnyuchodźca
– Wracali ci, którzy przyszli tu dla interesu, a  więc szmuglerzy, oraz tacy, co
przyszli tu z  zamiarempozostania, ale szybko się rozejrzeli i  zdecydowali, że
«już Niemiec lepszy». W  okresie tym [przełom 1939/1940] więc przepływały
przezBiałystokogromnerzeszeludzii towarówwszelkiegorodzaju,mimo,iż
granicabyłaoficjalniezamknięta,szmugielbyłkolosalny”25.

6. Antagonizmy polsko-żydowskie

Nielegalnyhandel,spekulacja,przemyt,rodzącesięfortunyprzepuszczanew dzia-
łających w  mieście nielicznych restauracjach i  kawiarniach, gdzie najbogatsi speku-
lanci chętnie spędzali wieczory, musiały doprowadzić do gwałtownego pogorszenia
sięrelacjipomiędzypolskimii żydowskimisąsiadami.W wielurelacjachzbieranych
wśródzesłańców,którymudałosięopuścićZSRRwrazz ArmiąAndersa,przewijają
się wspomnienia o  konfliktach na podłożu społecznym i  ekonomicznym. Wynikały
one zarówno z  wzajemnych relacji polsko-żydowskich z  okresu międzywojennego,
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jaki corazbardziejnapiętychstosunkóww czasieokupacjisowieckiej.Nieoznaczato
jednak,żewszyscyPolacyi Żydzi„rzucalisięsobiedogardeł”.Abyprzetrwać,w wie-
luprzypadkachpotrzebnabyławspółpraca.Jednakpolitykasowieckafaworyzowania
mniejszościnarodowychkosztemPolakówprzynosiłazamierzoneskutki.Byłotakdo
połowy1940 r.,kiedyKremlpostanowiłzmienićniemalo 180oswójstosunekdoPo-
laków,starającsiępozyskaćprzychylnośćprzynajmniejczęściz nich.Białystokniebył
w tejkwestiiwyjątkiem.Pamiętaćmusimyżepolitykasowieckamimopozorów,przez
całyczasopierałasięprzedewszystkimnaaspekciespołecznym.Dlategoteżrepresje
w  równym stopniu dotykały „burżujów” polskiego, jak i  żydowskiego pochodzenia.
Z tymtylko,żetychpierwszychpraktyczniew Białymstokuniebyło.Tosamodotyczy-
łokwestiiszkolnictwai religii,o czymdalej.

O tym,żeobrazstosunkówpolsko-żydowskichniejestczarno-biały,zdawalisobie
sprawętakżesowieccypolitycy.25września1939r.I sekretarzKCKPB(b)BiałorusiP.
PonomarienkoskierowałdoJ.Stalinalistz informacjamio sytuacjinaziemiachpół-
nocno-wschodniejPolskizajętychprzezArmięCzerwoną.Znalazłysiętaminteresują-
ceinformacjedotycząceBiałegostokui okolic:

„ZaBiałymstokiemludnośćwitanaszewojskabardziejwstrzemięźliwie,gorzej
zna język rosyjski, częściej rozlegają się strzały zza węgła, z  lasu, do czerwo-
noarmistów, do dowódców. W  miastach [gdzie] znajduje się PPS i  robotnicy
pepeesowcy–sytuacjastajesiębardziejzłożona,niżw miejscowościach,gdzie
sąBiałorusini.Nawiasemmówiąc,należystwierdzić,żePiłsudskijestpopular-
nynietylkowśródludnościpolskiej,alenawetwśródŻydów.Mówią,żebyłto
prawdziwyczłowiek–byłoprzynimznacznielepiejaniżelipóźniej”26.

7. Kolaboracja

Żydziw Białymstokuoraznaziemiachnazachódodmiastaw sowieckichplanach
mieli zastąpić mniejszość białoruską jako przeciwwaga dla Polaków. Ze względu na
specyfikę miasta, silnie robotniczego, wydawało się, że będzie to zadanie stosunko-
wo łatwe, tym bardziej, że do ewentualnego wykorzystania były tysiące żydowskich
uchodźców.Władzasowieckanieufałajednakpraktycznienikomu,zwłaszczazaśchęt-
nymdowspółpracykomunistomorazuciekinierom,którychniemogław żadenspo-
sóbzweryfikować,czylikolokwialniemówiąc–zgromadzićnaichtematstosownych
komprmateriałów.Otokolejnyfragmentwspomnieńz ArchiwumRingelbluma:

„Nie cieszyliśmy się sympatią bolszewików. Uważali nas za zdemoralizowa-
nych,zepsutychlekkomyślnymżyciemw kapitalistycznejPolsce.Twierdzili,że
jesteśmyrozpróżniaczeni,żenienadajemysiędoniczego,niechcieliuznawać
wynikównaszejpracy,niewierzylinaszymzapewnieniom,żei myciężkopra-
cowaliśmynażycie.Mieliwpojoneprzekonanie,żew Polsceniktniepracował,
iżżyliśmybodajz mannyniebieskiej”27.



19

Żydziw białymstokuw okresieokupacjisowieckiej1939–1941

Z  drugiej strony wielu białostockich Żydów znało język rosyjski i  choćby z  tej
przyczynybyłoniezbędnychdosprawnegofunkcjonowaniasowieckiejadministracji.
W sytuacji,kiedyliczyłosięprzetrwanie,nieufnośćdonowegosystemumusiałaustą-
pićpragmatyzmowi.

Żydowscykomuniścistanowiliw Białymstokupromilwszystkichludzi,jednakich
działalność, a  zwłaszcza obecność w  urzędach, do tej pory w  zasadzie obsadzanych
wyłącznie przez Polaków, potęgowała obraz „żydowskiej kolaboracji” z  okupantem.
Z  kolei Żydzi mieli do tej współpracy, wspomniany już wyżej, pragmatyczny stosu-
nek. W  jednej z  relacji zebranych przez rabina Szymona Huberbanda, członka war-
szawskiegoRabinatuw okresieokupacjiniemieckiejorazbliskiegowspółpracownika
E.Ringelbluma,dziękiktóremuzachowały sięmateriałyopisującem.in.okupacyjną
rzeczywistośćsowieckąw Białymstoku,czytamy:

„RolaŻydóww partiikomunistycznejbyłaznacznaz powoduichliczebności.
ChociażprzyprzyjmowaniudopartiipierwszeństwodawanowłaśniePolakom,
Żydzi jednakkorzystaliz ogólnegopoparciawładzsowieckich.Wielużydow-
skichkomunistówtraktowałoprzynależnośćdopartiiinteresowaniei takduży
procentŻydów tłumaczył sięwłaśnie tym ,że legitymacjępartyjna traktowali
onijako«biletzarobkowy»(takwłaśniepowszechnienazywanotelegitymacje).
[…]Nowychczłonkówprzyjmowanodopartiiniezbytchętnie,a donowoprzy-
jętych odnoszono się podejrzliwie. […] Żydzi starali się natomiast dostać do
państwowychinstytucji,przedsiębiorstwi urzędów.Byłatoważnaofertadladu-
żejliczbyuciekinierówi ludzizdeklasowanych.Perspektywadobrychzarobków,
lepszewyżywienieoraz…możliwośćubocznychdochodów.Zdarzałysięwięc
częstoprzypadkinadużyć,okłamywaniew sklepachklientówprzyważeniuczy
mierzeniulub,najzwyczajniejw świecie,zabieranielubużywaniedlawłasnych
celówróżnychtowarówi produktów”28.

Jeśli uważnie przeanalizujemy materiały sowieckie dotyczące wykorzystania miej-
scowychi napływowychŻydóww organachadministracjisowieckiej,zauważymy,żenie
byłoichtakwielu,a jeślijużtutrafiali,topraktyczniezawszenapodrzędnestanowiska.
WykształceniŻydziprzyjmowanibylibardzoniechętnie,raczejjakoszeregowipracowni-
cyadministracyjnipodbacznąkontroląRosjan.Żydziklasyśredniej(lekarze,prawnicy,
artyści)–jeślichcieliskorzystaćz możliwościawansu–pokrótkimpobyciew naszym
mieściewybieralimigracjęw głąbZSRR.UdziałprocentowyŻydóww nowychwładzach
niebyłzbytwysokii możnagoszacowaćmaksymalniena6–8%29.W mieściew ciągu
pierwszegopół rokuokupacji awansowanozaledwie18Żydów.W tymsamymczasie
liczbężydowskichkomunistówszacowanonaconajmniej37230.Żydzipracującyw rejo-
nowychi obwodowychstrukturachwładzsowieckichpochodziliz głębiZSRRi toraczej
ichpostawyi decyzjerzutowałynaciągływzrostnapięciaz polskimisąsiadami.Trudno
jednakw tymmiejscunieoddaćracjiwieluobserwatoromówczesnegożyciacodzienne-
go,którzypodkreślaliaktywnąi służalcząpostawężydowskichurzędników,głoszących
nakażdymkroku,żeczasysięzmieniłyi choćchciano„PolskibezŻydów”,cisąnadal,
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a Polskiniema.Kolaboracjaz wrogiemw polskiejtradycjihistorycznejodbieranabyła
zawszejakocośwyjątkowohaniebnego.Żydzijednakprzykładalitodoswejwłasnejmia-
ry społecznych zachowań i  nie zawsze było to działanie jednoznacznie naganne. Fakt
współpracyz nowąstrukturąwładzyniewydawałsięażtakhaniebny.Wieluuważało,
że tozmianana lepsze, żepo latachdyskryminowania internacjonalistycznaojczyzna
proletariatudajeimwyjątkowąszansęzmianyswegostatusu.

Ciekawyzatemjestfaktnegatywnejocenydziałańżydowskiej„czerwonejgminy”
przezpostronnychobserwatorów:

„NatychmiastpozajęciuBiałegostokuprzezSowietów–czytamyw materiałach
zgromadzonychw ArchiwumRingelbluma–namiejscustarejgminywyzna-
niowejutworzonoczerwonągminę,którabyłapodzielonana różneoddziały
i komisje–aprowizacji,higieny,oddziałewidencji,w którymotrzymywałosię
po rejestracji przydział do gminy, a  po całodziennym staniu w  kolejce także
miejscedospaniai kartkęnaobiad.[…]Stosunekgminydouchodźcówbyłdo-
kładnietakisamjakonegdajdobiedoty.Przypominamisię,żew grudniuprzy-
byłokilkasetludziz pasaneutralnegoz przemarzniętyminogami,czteryrazy
grubszyminiżw stanienaturalnym.Mimotomusieli,marznąć,odstaćswoje
przeddrzwiamigminy.W tymsamymczasietow.Dobranickii innisiedzieliso-
biew dużychsalachgminyi zajadalibiałe,smacznebułeczkiz masłemi szynką,
zagryzalikrymskimijabłkamii dopierokiedyzwróciłemmoimkolegomuwagę
natenskandalicznystosunekdonieszczęśliwychludzi,zdobylisięnawysiłek
i interweniowali,byzajętosięludźmii wpuszczonoichdociepłychsal”31.

Dalejautorrelacjizauważał,żeprzybywającydoBiałegostokubyliwięźniowiepo-
lityczni uważali się za kogoś lepszego i  liczyli, że ojczyzna proletariatu nagrodzi ich
zawalkęi trud.Stosuneknowejwładzydokomunistówmożnajednakstreścićopinią
I sekretarzaKCKP(b)BiałorusiP.Ponomarienkiwygłoszonąw trakcienaradyz akty-
wempolitycznymw Mińsku.Przedstawiającsylwetkępracującejw BiałymstokuJaniny
Broniewskiej–stwierdził,żeniewie,czymożnajejwierzyćna100%,wienatomiast,że
należyjąwykorzystaćw 200%32.

8. Upadek gminy

Błyskawiczny rozpad dotychczasowych struktur gminy wyznaniowej był jednym
z największychsukcesówwładzsowieckich.Nowaideologiaskutecznieniszczyławięzy
rodzinne,antagonizowałamłodzież,doprowadzaładorozkładusurowychzasadreli-
gijnych.Trudnosięjednakdziwić.Konfrontacjastarej,tradycyjnejtrochękonserwa-
tywneji bardzozachowawczejgminyżydowskiejz pełnąsloganów,kolorową,dającą
nadziejęnaawansrzeczywistościąsowieckąwypadałazdecydowanienaniekorzyśćtej
pierwszej.Gminaprzegrywała,gdyżniebyław staniedaćmłodzieżynicpozatradycją,
tazaśstaław sprzecznościz tymwszystkim,cow zamianzaprzejście„nastronępostę-
pu”ofiarowywaławładzasowiecka.BiałostoccyŻydzibardzoboleśnieodczulizwłasz-
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cza sowiecką politykę religijną. Kiedy przeanalizujemy straty poniesione w  wyniku
tychdziałańprzezchrześcijani Żydów,okażesię,żestrukturyKościołakatolickiego
w naszymmieściez konfrontacjiz komunistamiwyszływ zasadzieobronnąręką.Do-
tyczyłotozwłaszczabudynkówo charakterzereligijnymorazmiejsckultu.Białostocka
gminastraciłam.in.mykwę,którąznacjonalizowano.Nowąwybudowanonielegalnie
najednejz prywatnychposesji.

Władze sowieckie traktowały duchownych wszystkich wyznań jako osoby żyjące
z  datków wiernych, zatem niepracujące, obłożyły więc ich wysokimi podatkami (do-
chodowymi kulturowym)sięgającyminawet80%potencjalnegodochodu33.Zakażdy
metr kwadratowy powierzchni Wielkiej Synagogi ustalono podatek wysokości 5 rubli
miesięcznie34.Oznaczałotopotrzebęodprowadzeniadokasymiejskiejponad4tys.rubli
i byłoogromnymobciążeniemdlacałejgminy.Ustalonotakżebardzowysokieopłatyza
korzystaniez energiielektrycznej,kilkunastokrotniewyższeniżw przypadkuzwykłych
odbiorców.Wielemniejszychdomówmodlitwwładzesowieckieprzejęływłaśniez po-
woduzaległościpodatkowychi długów.Zauchylaniesięodpłaceniapodatkówgrodziły
surowekarywięzienia.Duchownimusielizrobićwszystko,abyzdobyćstosowneśrodki
finansowe.W przypadkuKościołakatolickiegonależnośćrozkładałasięnawszystkich
wiernych,którzysolidarniestaralisięspłacićpowstałezobowiązania.W przypadkurabi-
nówbyłotoniemożliwe,gdyżnieistniałaidentycznastrukturagminy.W efekciecałość
podatkumusiałpokrywaćsamzainteresowany.Ponieważnajczęściejoznaczałotoruinę
finansowąrabinizrzekalisięoficjalnieswychfunkcji.Tozaśpociągałozasobąogranicze-
nieliczbysynagogi domówmodlitwy.W efekciew Białymstokuw ciągurokuprzejętona
różnecelekilkadziesiątbudynków.Częśćz nichprzeznaczononapotrzebykulturalne35.
Przejętoi połączonow jedentrzyochronkidlasierot.Nowymdomemdziecka,przenie-
sionymnaul.Wesołą,kierowałSzymonBrodie.

Dużymutrudnieniemdlafunkcjonowaniagminyreligijnejbyłtakżesystempięcio-
dniowegotygodniapracyz szóstym,ruchomymdniemodpoczynku,zastąpionyw czerw-
cu1940r. siedmiodniowymtygodniempracyz wolnąniedzielą.W obuprzypadkach
uniemożliwiałotoŻydomobchodzenieszabasu.Tosamobyłozeświętamireligijnymi,
którebyłydniamiroboczymi,zaśzaspóźnieniesięlubnieusprawiedliwioneopuszczenie
miejscapracy(tzw.proguł)groziłyniezwyklesurowekary36.W zwalczaniureligiii trady-
cjiwładzomsowieckimaktywniepomagaliżydowscykomuniściorazsocjaliści.Dlanich
byłtoniepowtarzalnymomentnagłębokieprzeoranieżydowskiejświadomościi zbudo-
wanie–jakwierzyli–nowoczesnegospołeczeństwa.Cenąza„równouprawnienie”była
ateizacjai atomizacjadotychczasowychstrukturkulturowychi religijnych.

9. Szkolnictwo

Podobniegłębokiezmianyzaszływ szkolnictwie.BiałostoccyŻydziutraciliprak-
tycznie wszystkie szkoły religijne (jesziw i  heder) i  społeczne, prowadzone m.in.
przez Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tarbut”, Mizrahijczyków
orazŻydowskąCentralnąOrganizacjęSzkolną.Odebranom.in.szkołęTarbuti Ży-
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dowskąSzkołęRzemieślnicząprzyul.Lipowej,GimnazjumHebrajskie,Gimnazjum
KoedukacyjneJ.Zeligmana,J.Lebenhaftai  J.Dereczyńskiego,GimnazjumKoedu-
kacyjneHebrajskiedr.Kacnelsona,M.Kapłana,L.Kahnego i L.Pata,Gimnazjum
DavidaDruskina,GimnazjumKoedukacyjnez językiemnauczaniażydowskimprzy
Zjednoczeniu Szkół Żydowskich, Gimnazjum Koedukacyjne dr. S. Gutmana oraz
JeszybotBejt Josef.Wszystkimszkołomnarzuconosowieckieprogramynauczania
orazjakojęzykwykładowyjidysz.ZaskoczonymuczniomGimnazjumHebrajskiego
(w niedalekiejprzyszłościSzkolenr9)wiadomośćtęprzekazałMoszeZabłudowski
w pierwszychdniachpowkroczeniuArmiiCzerwonej37.Zarazpotemz powodunie-
przychylnychmateriałówopublikowanychw „DerBialystokerSztern”drDavidRa-
kowickimusiałzwolnićtrójkęnauczycieli:MoszeZabłudowskiego,FranięHorowitz
i ChaimaWelgera.

Analogiczniejakw przypadkuszkół„polskich”praktycznienicniezależałoodna-
uczycieli.W rokuszkolnym1940/1941liczbaszkółz  językiemjidyszznaczącozma-
lała,dotyczyłotozwłaszczaszkółśrednich.Niewiemy,dlaczegotaksiędziało38.Czy
rzeczywiściechcielitegorodzice,takjaktosięprzedstawiaw licznychdokumentach
sowieckich,czyteżrodziców„przekonano”,żetakbędzielepiej.Byćmożenawetnie
pytanoicho zgodęi tylkow dokumentachmamyzapisdecyzjizgodnychz „woląludu”.
Faktem niezaprzeczalnym jest, że prawdziwe żydowskie szkolnictwo w  Białymstoku
(analogiczniejakpolskie)wrazz nadejściemwładzysowieckiejprzestałoistnieć.Być
możepowodemwyboruszkółrosyjskichbył(analogicznyjakw przypadkuBiałorusi-
nów)pragmatyzm–tylkojęzykrosyjskiw sposóbrzeczywistyotwierałŻydomdrogę
dodalszejkariery,którejpoczątkiembyłyrosyjskieuczelniewyższew głębiZSRR.Na
pewnodecyzjetebyłyłatwiejszedlaŻydówwywodzącychsięz tzw.Litwaków,którzy
związanibyliz rosyjskąkulturąi językiem,a którychwielumieszkałoprzedwybuchem
wojnyw Białymstoku.

Tylko w  jednym przypadku okupacja sowiecka rzeczywiście otworzyła młodzie-
żyżydowskiejdrogędo lepszegowykształcenia„namiejscu”.Był toutworzonyprzy
ul.WarszawskiejInstytutPedagogiczny.PrzyjęciadoInstytutuodbywałysięwgklucza
narodowościowego.Kiedyw marcu1940r.planowanoprzyjęcie100nowychstuden-
tów,wyznaczonolimity:25Białorusinów,22Polaków,45Żydóworaz8osóbinnych
narodowości.Kiedyspłynęłypodania,okazałosię,żechęćnaukizgłosiło25Białorusi-
nów,20Polaków,184Żydów,4Rosjan,Tatar,Ukrainiec,Gruzin,Niemieci Czuwasz.
Ponieważjednymz wymogówbyłaznajomośćjęzykaobcego,nadnielicznymiBiało-
rusinamizawisłagroźbaodpadnięcia,cocałkowiciezachwiałobyzasadękluczanaro-
dowościowego.W efekcieówczesnydyrektorinstytutu,zazgodąwładzobwodowych,
odstąpiłw przypadkuBiałorusinówodtegoobowiązku39.TakdużagrupaŻydówsta-
rającychsięo dostaniesiędoInstytutuPedagogicznegowynikałapośrednioz planów
przygotowania odpowiednich kadr nauczycielskich dla szkół z  jidysz jako językiem
nauczania.
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10. Życie kulturalne

Najbardziejskomplikowanadoocenypozostajekwestiarozwoju,ewentualniere-
gresu kulturalnego białostockich Żydów. Okupacja sowiecka bardzo wiele pod tym
względemzmieniła.Z jednejstronywładzeodebrałyi upaństwowiłyżydowskiekina
i  teatry,z drugiej–starałysięaktywnierozwijaćto,coprzejęto,orazotwieraćnowe
placówki.Byłotoo tyleułatwione, iżwrazz uciekinieramiz centralnej i zachodniej
Polskidomiastaprzybyłydziesiątkiżydowskichartystówteatralnych,pisarzyi poetów.
Wszyscyoniszukali tumiejscanaprzetrwaniewojennejzawieruchy.Niestety,wielu
z nichnieznalazłouznaniaw oczachnowychwładz.W Białymstokudziałałowówczas
wielescen,m.in.:PolskiTeatrDramatycznyorazBialystokerYidishDramaticherMelu-
khe-TeaterprowadzonyprzezAbrahamaMorawieckiego,a następnieIzaakaRokitina.
DyrektoremartystycznymbyłMaxViskind,zaśponimMorrisNorwid.Interesujący
byłtakżesatyrycznyYdisherMelukheMiniaturTheater(ŻydowskiTeatrMiejskiMi-
niatur)kierowanyprzezMoszeBroderzona,poetęi pisarzaz Łodzi.GrywalituSzymon
Dzigani IzraelSchumacher40.ByłatakżeżydowskaorkiestrajazzowaEddyRoznerJazz
Bandzłożonagłówniez żydowskichuchodźców41.Podwzględemkulturalnymsowiec-
kiBiałystok tętniłżyciem.Udałosięodnowićwielekin,w kawiarniachwystępowali
artyści,którychwładzeniedopuściłydooficjalnychwystępównadeskachscen,rozpo-
czętotworzyćteatrlalkowy.

Domiastasprowadzanozespołyteatralnez głębiRosji.Specjalniedlaspołeczno-
ściżydowskiejorganizowanospotkaniaz sowieckimipisarzamiżydowskiegopocho-
dzenia,którzymieliprzybliżaćsytuacjępolitycznąorazżyciecodziennew KrajuRad.
Oczywiścieniechodziłoo rzeczywistośćpoddanąterrorowiNKWD,szarąi bezper-
spektyw.Propagandowesloganyo równościspołecznejorazfilmyi Birobidżaniemiały
przekonywaćŻydów,żeZwiązekRadzieckijesttymwłaśniemiejscem,o którymma-
rzyli.DziałałaBibliotekaim.SzołemaAlejchemakierowanaprzezIzaakaLewińskiego
orazżydowskiecentrumkulturalne.

Białystok stał się przystanią dla wielu żydowskich malarzy: Estery Berenzweig,
AbrahamaBermana,TadeuszaBernsztejna,FaniHelman,WolfaKapłańskiego,Izaaka
Krzeczanowskiego,NataliiLandau,HelenyMalarewicz,NatanaRozensztejna,Oskara
Rozaneckiego, Bencjona Rolnickiego, Chaima Tybera, Stanisława Centnerszwerowa,
AbrahamaHirszaFriedmanai TobiaszaHabera.W Białymstokuukrywałsięwybitny
malarzIzaakCelnikier42.Okresokupacjisowieckiejspędziliw mieście:aktor,reżyser
i malarz IzraelBeker,GinaHalpern(żonaFriedmana),braciaMenasze i EfraimSe-
idenbeutlowie,AdolfBehrman.

Żydowskainteligencja,otwartanaświati bardziejliberalna,czułasięw zastanych
warunkachdośćdobrze.Poddawanabyławprawdziesowietyzacji,jednakcena,jakąza
topłaciła–stabilizacjaekonomicznai możliwośćkariery,sprawiała,żeukładtenbył
dozaakceptowania.W podobnejsytuacjibyliinniżydowscyintelektualiści–lekarze,
dziennikarze,adwokaci.Świadomierezygnowaliz kulturyżydowskiej,starającsięjak
najlepiejdopasowaćdokulturysowieckiej.Nieczytalimiejscowejprasy,nieposyłali
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dziecidoszkółz wykładowymjęzykiemjidysz.Oczywiścieniedotyczyłotocałejinte-
ligencji,gdyżwieleosóbzaangażowanychbyłoprzedwojnąw działalnośćpolityczną
w Bundzieluborganizacjachsyjonistycznychi terazponosiłotegokonsekwencje.Jed-
nakdlasporejczęściżydowskiejinteligencji„Paryżwartbyłmszy”.

11. Represje

Nakoniecwartowspomniećo białostockichŻydach–ofiarachrepresjizestrony
NKWD.W polskichopracowaniach,relacjachi wspomnieniachŻydzistojąpraktycz-
niezawszepostronieokupantów,zaśwszelkiezłodotykaPolaków(częstoz winywy-
żejwymienionych).Rzeczywistośćniebyłajednaktakczarno-biała,jakbytowynikało
z opisów.Ponieważrepresjepowiązanebyłyściślez sowieckąpolitykąspołecznąi na-
rodowościową,kluczemaresztowańniebyłtylkoi wyłączniefaktbycialubniePola-
kiem.Początkowozatrzymaniadotyczyłyosóbaktywniedziałającychnarzeczpaństwa
polskiego,oficerówi podoficerówkampaniiwrześniowejorazwszystkichuznanychza
zagrożeniedlanowoinstalującejsięwładzysowieckiej.Wśródnichbylim.in.:Szaul
Goldman, przewodniczący Bund w  Białymstoku (deportowany w  maju 1941 na Sy-
berię), Benjamin Floimenbaum, białostocki radny i  przewodniczący Białostockiego
ZjednoczeniaNauczycieliJidyszorazlicznidziałaczeorganizacjisyjonistycznych.Nie
mamydokładnychmateriałówstatystycznych,któreww.zatrzymaniadzieliłybypod
względemnarodowościowym,dlategoniejestemw staniepodać,ilubiałostockichŻy-
dówzostałozatrzymanych.

Wrazz krzepnięciemnowejwładzyrepresjeprzybierałyna sile i  szłyzasadniczo
w dwóchkierunkach.Pierwszymbyłynadalzatrzymaniao charakterzepolitycznym.
W przypadkuBiałegostoku,analogiczniejaknainnychokupowanychobszarach,w tej
kategorii przeważali Polacy. Ponieważ stosunkowo niewielki odsetek Żydów działał
w administracjipaństwowej,nieodczulitychakcji.Tospowodowałowrażenieo an-
tynarodowymcharakterzezatrzymańwymierzonymw Polaków.Pierwszymiżydow-
skimiofiaramisystemusowieckiegobyliuchodźcy,którychw sposóbzorganizowany
zaczętowyłapywaći wysyłaćw głąbBiałorusijesienią1939r.Z Białegostokui okolic
planowanodeportowaćok.20tys.osób,jednakokazałosiętoniemożliwe.Wywieziono
niewięcejniż8–10tys.osób.

Corazczęstszebyłyteżprzypadkibezwzględnegozwalczaniawszelkichformniele-
galnegohandlu–będącegodlawiększościŻydówjedynymźródłemutrzymaniasiebie
orazrodziny.Zaostrzonokaryzaprzemyti nielegalneprzekraczaniegranic.Codzien-
nienarynkach i bazarachodbywałysię licznekontrole i  zatrzymania43.Część ludzi
karanogrzywnąi konfiskatątowarów,jednaknajbardziejaktywnychspekulantówza-
trzymywanow więzieniachw oczekiwaniunaproces.Wśródnichznaczącyodsetek
stanowili uchodźcy i  miejscowi Żydzi, którzy nie mieli pracy44. Wielu białostoczan
zatrzymano przy próbach przemytu towarów w  trakcie nielegalnego przekraczania
granicysowiecko-niemieckiej.Takżewśródzatrzymywanychi osadzanychw areszcie
za nieuzasadnione opuszczenie miejsca pracy (np. w  czasie świąt) było wielu biało-
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stockich Żydów. Aresztowanie i  wieloletnie wyroki łagrów groziły za przynależność
doprzedwojennegoBunduorazorganizacjio charakterze syjonistycznym.Trafićdo
obozumożnabyłozaposiadanieobcejwaluty,a nawetszycieprzedwojnąmundurów
dla wojska. Żydowscy rzemieślnicy przymusowo połączeni w  artele podlegali takim
samymproceduromkarnymjakrobotnicyznacjonalizowanychfabryk.

Kolejnadużafalarepresjispadłanaspołecznośćżydowskąlatem1940r.,kiedyza-
kończyłsięprocesoczyszczaniaBiałegostokuz uchodźców.Postanowieniao ichdepor-
towaniuzapadły2marca1940r.natymsamymposiedzeniu,naktórymzadecydowano
o losierodzinpolskichoficerówi policjantówzamordowanychw Katyniu,Charkowie
i Miednojeorazinnychmiejscachkaźni45.WysiedlanychŻydówpotraktowanoiden-
tycznie (umieszczenie w  osadach specjalnych o  charakterze łagrowym) jak polskich
osadnikówwojskowychi  leśnikówz deportacji lutowej1940r.Taksurowakarabyła
logiczna,jeślispojrzymynaraportszefaNKWDBiałoruskiejSRRŁ.CanawydoI se-
kretarzaKCKP(b)BiałorusiP.Ponomarienkiz wiosny1940r.

„NaterenBiałorusi–pisałCanawa–przybyło jużw sumie110 tys.uchodźców,
z czegonatereniezachodnichobwodówznajdujesię86890osób.Wśródnichjestwielu
burżujów,fabrykantów,a takżeczłonkóworganizacjikontrrewolucyjnychi nacjonali-
stycznych.Kontyngenttenjestnosicielemantysowieckichi nacjonalistycznychnastro-
jów,otwarciegłoszącswojeniezadowoleniez warunkówżyciaw ZSRR.Nieulegateż
wątpliwości,żewśróduchodźcówznajdująsięliczniagenciniemieckiegowywiadui że
tenkontyngentw przyszłości stanie siębaządlawerbunkuprzezwywiadniemiecki
swojejagentury”46.

Otojakwyglądałytedniwewspomnieniachuchodźców:
„20czerwca1940r.przybyłodoBiałegostokukilkatysięcy„łapaczy”z NKWD,któ-

rzyrozpoczęliprawdziwepolowanienauchodźców.Chwytanoichnaulicy,w mieszka-
niach,rozdzielanorodziny,dzieciniewiedziały,gdzieznajdująsięichrodzice,a kiedy
szłypoinformacje,chwytanojetakżei wpychanodopociągu.Ukrywałemsięw ciągu
8dni.9-tegodniawyszedłemz ukrycia,abysięumyć,i wtedyzostałemaresztowany.
Agenttłumaczyłsiętym,żeniechcemniewysłać,tylkosprawdzićdokumentyi zaraz
odeślemniedodomu.Takzapewnianowszystkich,wiedziałem,żedodomujużnie
wrócę.Trzymiesiącetrzymanomniew więzieniuw Białymstoku”47.

NiecowcześniejbiałostoccyŻydzi znaleźli sięwśród tysięcybiałostoczanwywo-
żonychdoKazachstanuw kwietniu1940r.Niewiemy,iludokładnieichbyło,bonie
zachowałysięnatentematżadnedanew znanychnamarchiwachrosyjskich.Kolej-
na fala represjidotknęłaBiałystok20czerwca1941 r.Oczyszczanowówczasmiasto
z  niepewnego politycznie i  ekonomicznie elementu w  obliczu rosnącego zagrożenia
niemieckiego.Znówmamyzbytmałodanych,bypodaćliczbęaresztowanychi zesła-
nychŻydów.Napewnobyłytojednakdziesiątkiosób.Ostatnimakordemrepresjibyło
wywiezieniew głąbZSRRtużpowybuchuwojnysowiecko-niemieckiejdzieciz kolonii
letnichw Druskiennikach.Większośćz nichpochodziłaz rodzinrobotniczychi była
narodowości żydowskiej, zaś wypoczynek kolonijny był nagrodą za pracę rodziców.
Jednymz nauczycielii wychowawców,którzyudalisięnawschódwrazz wychowanka-



DanielBoćkowski

26

mi,byłJakovTobiasz.NiepotrafimyteżocenićliczbyŻydów,którymudałosięewaku-
owaćnawschódpo22czerwca1941r.wrazz wycofującąsięradzieckąadministracją.

DeportacjenapółnocZSRRorazprzymusowewysiedleniaw trakciepaszportyza-
cji sprawiły, żedochwiliwybuchuwojnysowiecko-niemieckiej z kilkudziesięciu ty-
sięcyżydowskichuchodźcówzostała tylkogarstka.Wewspomnieniach ichpolskich
sąsiadówniezachowałosięnatentematpraktycznienic.Piekielnymzrządzeniemlosu
represjonowaniprzezwładze sowieckieŻydzi zawdzięczają temuswojeocalenie.Ci,
którymudałosięspokojniedotrwaćdoczerwca1941r.,zginęli.Wrazz nimiprzepa-
dłyrelacjei wspomnieniao okupacjisowieckiejz żydowskiegopunktuwidzenia,jakże
różnegoodwspomnieńPolaków.Przezbliskopółtorejrokuludzieciżylioboksiebie,
a jednakw dwóchróżnychświatach,z którychjedenodszedłnazawsze.
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(1941–1943)

1. Wstęp

Przedstawiając losy Żydów Białegostoku w  czasie okupacji niemieckiej, należy na
początkunapisaćkilkasłówo cezurzeczasowejomawianejw niniejszymartykule.Ze
względunaniewielkąobjętośćniewyczerpujeontematu,jestraczejwypunktowaniem
najważniejszychproblemów,naktórepowinnazłożyćsięwiedzao procesieZagładyoraz
jejprzebieguw wymiarzezarównospołecznym,jaki indywidualnychistnieńludzkich,
w  centralnym mieście obszaru dawnego województwa białostockiego, zajmującego w
1939 r. powierzchnię ok. 31426 km2, a liczącego prawie 1 mln 400 tys. mieszkańców,
z czegoludnośćpochodzeniażydowskiegostanowiła200tys.1Miastaprzemianowanego
przezokupantanastolicęBezirkBialystok,z około50-tysięcznąspołecznościążydowską.

Pisząco eksterminacjiŻydówbiałostockichw czasieIIwojnyświatowej,przywołać
należyliteraturęprzedmiotu,z uwzględnieniemróżnorodnegopodejściabadawczego
autorów,zajmującychsiętymtematem.Historiografiazagładyorazstosunkówpolsko-
żydowskichw czasieIIwojnyświatowejnaBiałostocczyźnietozarównoopracowania
historyków,wyboryźródeł,pamiętniki, jak i  relacjeofiaroraz świadków2.Przedsta-
wicieli trzech szkół badaczy (romantycznej, martyrologicznej oraz marksistowskiej)
wyróżniłFilipFriedman3.

Wojnaniemiecko-sowiecka,rozpoczęta22czerwca1941r.bombardowaniem,już
pierwszego dnia przyniosła ofiary śmiertelne wśród żydowskiej społeczności Białe-
gostoku4.23czerwcaw wynikupodpaleniai rozbiciaprzezwięźniówbiałostockiego
więzieniauwolnienizostalim.in.Żydziaresztowaniprzezsowietów19czerwca1941r.
w ramachkolejnejakcjideportacyjnej5.WojnadlaŻydówbiałostockichrozpoczęłasię
w pełniw sobotę27czerwcaterrorem,pożogąi brutalnązagładą.Odtejdatyprzedsta-
wionoponiżejtragicznąhistorięŻydówbiałostockich.Okupacjaniemieckatychziem
trwaładolipca1944r.,a likwidacjagettaw Białymstokurozpoczęłasięw 16sierpnia
1943r.Potem,pokolejnej likwidacji tzw.małego gettawewrześniu1943r.,Niemcy
uznali,żeBiałystokjestjudenrein.
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Białystok został „wyzwolony” od wycofujących się wojsk niemieckich 27 lipca
1944 r.,kiedydomiastaweszłyoddziałyArmiiCzerwonej,z towarzyszącymiimpar-
tyzantamiżydowskimi(wcześniejczłonkamiruchuoporuw getciebiałostockim)oraz
żydowskimi żołnierzami radzieckiej i  polskiej armii, wcześniej aresztowanymi i  de-
portowanymiw głąbZSRRlubdobrowolnietamprzybyłymi.Z ukryciawyszlitakże
nieliczni„ocaleńcy”z getta,którzyukrywalisię,korzystającm.in.z pomocypolskich
sąsiadów.

PorozpoczęciuwojnymiędzyIIIRzesząa RosjąSowieckąterenywschodniejPol-
skiznalazłysiępodokupacjąnazistowskichwojskniemieckich.Zgodniezestrukturą
administracyjną,zatwierdzonąprzezAdolfaHitleradekretemz 17lipca1941r.,nowo
okupowaneziemiemiałprzejąćAlfredRosenberg(piastującydotychczasstanowisko
GłównegoKomisarzadosprawTerenówWschodnich),a administracjęnowoutwo-
rzonego Okręgu Białystok (Bezirk Bialystok) – nadprezydent prowincji wschodnio-
pruskiej,ErichKoch(bezustaleniakompetencji).KolejnydekretAdolfaHitleraz dn.
22czerwca1941r.ustalałterminobjęciawładzyprzezadministracjęcywilnąnadzień
1sierpnia1941r.Regulacjeprawneuściślałdekretz 15sierpnia1941r.,wydanyprzez
kanclerzaRzeszy,któryokreślałkompetencjeErichaKochajakowyższegoprezydenta
i  Gauleitera (Chef der Zivilverwaltung für den Bezirk Bialystok): „Szef zarządu cy-
wilnegopodlegamibezpośrednioi otrzymujeodemnieinstrukcje.Naichpodstawie
winienzabiegaćo prawidłowąadministrację.Maprawo tworzenianormdrogą roz-
porządzeń”6.OkręgBiałostocki,któryobejmowałobszardawnegoobwodubiałostoc-
kiego (z  lat 1939–1941), oprócz dawnych terenów województwa białostockiego, zo-
stałpowiększonynapołudniowymwschodzieo niektóregminyz powiatubrzeskiego
i prużańskiego7.Terenpodzielonyna„kreiskomisariaty”,czyliodpowiednikiprzedwo-
jennychpowiatów,odpoczątkuzostałprzygotowanydoplanowejeksterminacjiŻydów
(realizowanejjużwcześniejnaziemiachokupowanych,wcielonychdoRzeszypo1939
r.),przypomocyurzędóworazprawaobowiązującegow Rzeszyi nowychustaw,wciela-
nychw życieprzezwładzępolityczną(NSDAP)i wykonawcząorazformacjewojskowe,
a takżepolicyjnew kolejnychpowiatach8.Białystokpełniłkluczowąrolęzewzględuna
liczebnośćludnościżydowskiej(ok.50–55tys.)9,a takżefakt,żezwożonotuludność
z innychgettw regionie,a niektórzydobrowolnieprzyjeżdżalidogettaw Białymstoku.

2. Pierwsze akty terroru

Zanim nastąpiło ukonstytuowanie się władz okupacyjnych, przez Białostocczy-
znęprzeszłafalaterroru10.W kilkadnipowybuchuwojnyniemiecko-sowieckiej,27
czerwca1941 r. (określonegopóźniej jako„krwawypiątek”)11,miastozostało zajęte
przezżołnierzy221.DywizjiOchronnej(Sicherungsdivision)i 309.BatalionuPolicji
w ciągukilkugodzin,w wynikukrótkotrwałychwalkz rozproszonymi,wycofującymi
sięoddziałamisowieckimi.Działaniazaplanowanenapoczątkuwojnyniemiecko-so-
wieckiejw ramachakcji„Barbarossa”,perfekcyjnieprzygotowanei wykonanez wielkim
okrucieństwem,miałynaceluosiągnięcieefektusterroryzowaniamiejscowejludności.
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27 czerwca od rana żołnierze niemieccy plądrowali domy, podpalali je i  wypędzali
z nichmężczyzn.Podpalonowielkąsynagogę,w którejzginęłook.800tamspędzonych
i zamkniętychosób12.JózefBartoszko,polskistróż,uratował19osób,jakokreśliłw re-
lacjizłożonejw 1946r.,wypuszczającichprzezbocznedrzwiczki13.Wojskoniemiec-
kie dokonywało brutalnych aresztowań, bicia i  masowych egzekucji (ok. 200 osób),
plądrowanomiastow poszukiwaniukomunistów14.W wynikuwznieconychwówczas
pożarówspalonocałądzielnicę żydowską.Przestały istniećdomyprzyul. Suraskiej,
częściRynkuKościuszki,RynkuRybnegoi małychokolicznychzaułków.Schwytanym
Żydomkazanowykonywaćpraceporządkowenaulicachmiasta,upokarzającichprzy
tympublicznymgoleniembródi pejsówczynakazemtańczenianaulicach.

Podczas pierwszego okresu okupacji niemieckiej przeprowadzono kolejne akcje,
w którychzamordowanowieluŻydów:3lipca(ok.200osób),12lipca(ok.5tys.osób)
i 13lipca(ok.300osób)15.Wykonawcamibyliżołnierzez policyjnegobatalionunr309,
dowodzonegoprzezmjr.ErnstaWeisa,5lipcawzmocnieniprzybyciemdodatkowych
siłniemieckichw postacipolicjantówz 316. i 322.batalionupoddowództwemgen.
ErichavondemBach-Zelewskiego16.Wśródaktówterrorupojawiłysięnowerozkazy
i żądaniadospełnienia,częstow kwestiifinansowej.Naziściprzedstawiali je ludno-
ściżydowskiejjużpoprzezinstytucjęJudenratu,którywydawałstosownezarządzenia
i  obwieszczenia. Pierwsza kontrybucja nałożona przez nazistów opiewała na 5 mln
rubli,5kgzłota i 300kg srebra.O  trudnościachzwiązanychz zebraniempieniędzy
i  kosztowności świadczy fakt opisany przez Pesacha Kapłana, że kosztowności były
przyjmowaneodludziustawionychw kolejkachprzezkomisje,zgromadzonew dzie-
sięciupokojach17.W pierwszychdniachsierpnia1941r.–w związkuz zakładaniem
gettai przemieszczeniemludności–zgromadzonomajątekszkół,przyboryi pomoce
naukowew budynkubyłejszkołyhebrajskiej„Tarbut”przyul.Sienkiewicza73(póź-
niejmienietozostałorozgrabione,posłużyłom.in.jakoopał).Zbiorybibliotek(w tym
m.in.Bibliotekiim.SzołemaAlejchema)zostaływcielonedobibliotekimiejskiej.Jed-
nakw połowiepaździernika1941r.równieżonazostałazlikwidowana,a najcenniejsze
zbioryprzewiezionodoKrólewca18.

30czerwca1941r.Niemcyprzeprowadzilispektakularnąakcjępropagandowąna
dziedzińcupałacuBranickich.Nakazanozebraćsięmężczyznomżydowskim.Nastąpi-
łaakcjaobaleniai demontażupomnikówLeninai Stalina,umieszczonychtamzacza-
sówsowieckich.Podczastychwydarzeńnakręconokronikęfilmową,dokumentującą
działaniafrontowearmiiniemieckiejnazdobywanychterenach19.Poakcji„oczyszcze-
nia”,budynkipałacuBranickichstałysięsiedzibąwładzOkręguBiałystok.

3. Organizacja Judenratu

29czerwca1941r.naczelnyrabinBiałegostoku,drGedaliRozenmann,zostałwe-
zwanyprzezdowódcęwojskniemieckichi otrzymałrozkazutworzeniaradyzłożonej
z 12Żydów,naktórejczelekazanomustanąć.Rabinzwróciłsiędodawnychczłonków
Zarządugminy,którazostałazdelegalizowanaprzezsowietóww 1939r.Początkowo
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w składJudenratuwchodziło12osób,wkrótcedokooptowanokolejnych12,zgodnie
z przepisamidotyczącymiradżydowskich20.

Przez cały czas istnienia getta bezpośrednim organem nadzorującym wszystkie
dziedzinyżyciaw dzielnicyżydowskiejbyłJudenrat.DziałalnośćbiałostockiegoJuden-
ratujestznanam.in.z zachowanychsprawozdańz jegozebrań,obwieszczeń,a także
z tekstuautorstwaPesachaKapłana,napisanegow lutym–marcu1943r.21Zastępcąra-
binaRozenmannazostałinż.EfroimBarasz22,któryde factosprawowałwładzęi decy-
dowało wszystkichsprawach,chociażRozenmannpozostałażdomomentulikwidacji
gettaoficjalnym„obmannem”.OpróczRozenmanai Baraszaw prezydiumJudenratu
bylijeszcze:BerSubotnik,któryzajmowałsięfinansami,i JakubGoldberg(byłyprze-
wodniczącystowarzyszenia„Tarbut”),młodydziałaczspołeczny,którybyłodpowie-
dzialnyzaaprowizacjęw getcie.OdpoczątkuJudenratbyłinstytucjąwśródŻydównie-
popularną,kojarzonąpejoratywniezewzględunakontaktyz Niemcami.Mieszkańcy
gettawidzieliw nimpoprostuaparatprzymusu.SzefowieJudenratucodziennierano
składaliwizytęw gmachugestapoprzyul.Sienkiewicza15(późniejprzemianowaną
naErichaKocha), skądwracali z  rozkazamido realizacjiw getcie.Obajmieli także
specjalneprzepustkiupoważniającedoopuszczaniagetta.W getcieopodatkowywano
praktyczniewszystko,comożnabyłopodatkiemobjąć;ustanowionopodatekm.in.od
mlekai krów,któretamsięznajdowały.

Zależności, wymagane podatki, spełnianie kolejnych wymagań hitlerowców były
w opiniiczłonkówJudenratuodpowiedzialnąpracąi misją,któramiałaocalićŻydów.
Przywódcagettabiałostockiego,Barasz,naforumJudenratubiałostockiegodyskutował
wprawdzie z  Mordechajem Tenenbaumem, że zbuntowana młodzież może ściągnąć
nieszczęścienagettoswoimidziałaniami,alejakojedynyszefJudenratudałpieniądze
nabrońi wspierałruchoporu.MordechajTenenbaumoceniłpostawęBaraszapozy-
tywnie,piszącw „Pamiętniku”,żeBaraszjestporządnymczłowiekiem,podobniejak
inż.Czerniakówi przywódcaJudenratuGrodna,drBrawer.Baraszbyłgłębokoprze-
konanyo swojejmisjiratowaniaŻydóww getciebiałostockimi wierzył,żedziękipra-
cyi przydatnościŻydów,o cozabiegałpoprzezrozbudowęzakładówprzemysłowych
i staływzrostprodukcji,uratujewspółbraciodzagłady.Świadcząo tymniektórejego
wypowiedzizachowanew protokołachz zebrańJudenratubiałostockiego23.Ważnymi
wydziałamiorganizującymiżyciew getcie,a zarazemoferującymilepsząi lżejsząpracę
były:WydziałZdrowia,którymkierowałdrMojżeszKacenelson,i WydziałSanitarny,
któremuszefowałdrHolenderski.Szpitalżydowskimieściłsięprzyul.Fabrycznej27
(budynekTOZ,gdziepracowalim.in.drTobiaszCytronz zespołempielęgniareki dr
Pinezz dyrektoremdr.OvadiąKapłanem),drugiszpitalzakaźnyprzyul.Jurowieckiej7
(w budynkuDomuSierot,gdziemieściłsiętakżeWydziałSanitarny).W lokalu„Linas
Ha-cedek”znajdowałosięambulatoriumdlachorychi aptekiprzyul.Różanej3oraz
NowyŚwiat7.WydziałyZdrowiai Aprowizacjimiałydospełnieniaszeregtrudnych
i odpowiedzialnychzadań.PesachKapłanpisał,żeWydziałAprowizacjiJudenratuzo-
stałprzekształconyw miniaturoweministerstwoz dośćdużymaparatemurzędniczym,
którym kierował Jakub Goldberg24. Utworzony pod kierownictwem Pesacha Kapła-
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naWydziałOświatyprowadziłw getcieszkoły(ul.Fabryczna30,ul.NowyŚwiat24)
i  przedszkola-sierocińce, (latem 1942 r. zorganizowano nawet letni turnus). Zostały
one jednak zamknięte w  listopadzie 1942 r. Wydziałem Przemysłu kierował Pesach
Mielnicki.WedługregularnychsprawozdańskładanychprzezniegonazebraniachJu-
denratuw marcu1942r.w 17fabrykachpodległychJudenratowizatrudnionychbyło
1730 robotników.Z  inicjatywy Judenratuw marcu1942 r.pozagettem,w budynku
przyul.Warszawskiej,zorganizowanowystawęproduktów,wytworzonychw warszta-
tach oraz fabrykach getta białostockiego. Barasz był bardzo zadowolony z  wyników
tejwystawy–przekonywał,żedzięki takimproduktomi niemieckimzamówieniom
gettobiałostockiebędziefunkcjonowaćspokojnie.Największeprzedsiębiorstwow get-
cienależałodoNiemca,OskaraSteffena,i byłoonowyłączonespozaprodukcjii rozli-
czeńgetta.OczywiściepracowalitamŻydzi(m.in.drSzymonDatner,a byłynauczyciel
z GimnazjumHebrajskiegobyłpalaczemw kotłowni).

Działalność policji żydowskiej odgrywała dużą rolę w  funkcjonowaniu społecz-
nościgetta.Terendziałaniatejinstytucjiobejmowałtrzyrewiry. Ordnungsdienstbył
narzędziem Wydziału Porządkowego Judenratu, który wydawał restrykcyjne rozpo-
rządzeniai egzekwowałichwykonanie.PierwszymdowódcąbyłIzaakMarkus(także
szefI rewiru),wcześniejkomendantstrażyogniowejw Białymstoku,następnieMoj-
żeszBerman(byłykierownikchóru).W służbiezatrudnionychbyłookoło200Żydów.
W pierwszymrokudziałalnościpolicjiporządkowejpojawiłysięproblemyzwiązane
z łapówkarstwem,nieuczciwymidziałaniami(takżetajnychwspółpracowników),rzu-
tującyminafunkcjonowaniegetta.Policjaporządkowazaczęłasięcieszyćzłąopinią.
PonurąsławąotoczonazostałazwłaszczadziałalnośćZelikowicza,którywyłudzałpie-
niądzei szantażował.W czerwcu1942r.sprawaZelikowiczastanęłanaposiedzeniu
Judentratu i  wkrótce został on aresztowany przez gestapo25. Ponad 200 żydowskich
policjantówmiałozazadaniepilnowaćporządkuw getcie.CzłonkowieOrdnungdienst
bylijednolicieumundurowani,mielispecjalneotokinaczapkachorazopaskinaprzed-
ramieniui pałki.Nieotrzymywaliwynagrodzeniazaswojąpracę,jednakstaliwysoko
w gettowejdrabiniespołecznej,posiadającpewneprzywileje,jakchociażbyzwiększone
racjeżywnościowe.Policjanciżydowscymielizazadaniewcielaćw życieobwieszczenia
Judenratu,m.in.niedopuszczalidogromadzeniasięludzinachodnikach,którzypro-
testowaliprzeciwkontrybucjom.

Pracaw JüdischeOrdnungdienstwydawałasięjednymz najbardziejatrakcyjnych
zajęć.Możnabyłojeotrzymaćdziękikoneksjomrodzinnymlubtowarzyskim.Jedną
z osóbzatrudnionychw grudniu1942r.w policjizostałDawidSzpiro26.

Wśród„moserów”(zdrajców),obokznanegoi cieszącegosięzłąsławąZelikowi-
cza,pojawiłsięwkrótceĆwiklicz.Najciemniejsząkartąz działalnościsłużbybyłudział
w czasieakcjiw lutym1943r.i w czasielikwidacjigettaw sierpniu1943r.W pierw-
szejakcjipolicjażydowskanarozkazFritzaFriedlawypędzałaludziz domów.Akcja
rozpoczętanaul.Białostoczańskiej,Polneji Częstochowskiejpoczątkowoniedawała
rezultatów,bopolicjanciżydowscyczęstozachęcalidoukryciasię,a niektórzy(jakDa-
widSzpiroi RudyHeniek)ucieklipierwszegodnia27.Jednakw kolejnychdniachakcji
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policjanciaktywnieuczestniczyliw łapankach,rozbijaniukryjóweki doprowadzaniu
ŻydównaplacprzedbudynkiemJudenratuprzyulicyKupieckiej.

Z WydziałemPorządkowymściślewspółpracowałWydziałPracy,zaktórątonazwą
ukrytowieleinnychznaczeń,związanychtakżez wysyłaniemdopracyprzymusowej
do obozów. Ewenementem wśród członków białostockiego Judenratu był Abraham
Limon,kierownikWydziałuPracy,uchodźcaz Różany,przedwojennyorganizatorlu-
dowegoszkolnictważydowskiego.PodczaszebrańJudenratuLimonjakojedenz nie-
wieluupominałsięo lepszetraktowanierobotników,większeracjeżywnościowe.Jako
pierwszyzaprotestowałwręczi zaatakowałkierownictwoJudenratu,oświadczając,że
niebędziewykonywaćrozkazówniemieckichwładzokupacyjnych.Sprzeciwiłsię,aby
żydowscypolicjanciwykonywalifunkcjękatów(poskazaniunaśmierćrobotnikówza
kradzieżpestekwstyczniu1943r.).W przeddzieńpierwszejakcjilikwidacyjnej(luty
1943)byłjedynymw Judenracie,którysprzeciwiłsięwydaniuspisów6,5tys.Żydów
skazanychnawysiedlenie(czyliśmierć).Zrezygnowałz funkcji,a jegopostawazostała
nazwanaw getcie„buntemAbramaLimona”.Powystąpieniuz pracyw kolaboranc-
kimJudenracie,Limonotwarciegłosiłidee,żejedynymsłusznymkrokiemjestwyjście
z gettadopartyzantki.PojegorezygnacjifunkcjeszefówWydziałupełniliSamuelPo-
lonskyi Diament.Opróczpracyw służbieporządkowejbyliŻydzi,którzykolaborowali
z okupantem28.

Najwyżejusytuowaniw drabiniespołecznejgettabyliurzędnicyJudenratu,dyrek-
torzywydziałóworazzarządcyzakładów,fabryczeki innychinstytucji,którebyłyściśle
związanez Judenratem.Wiązałosiętoz przydziałemżywności29.

Rola Judenratu i  udział poszczególnych wydziałów w  organizacji życia w  getcie
z pewnościąbyłapomocna,jednakzwłaszczadecyzjeo przesiedleniachŻydów,przy-
gotowanialistdowywózekorazudziałw akcjachłapanekpozostajeciemną,tragiczną
kartą tej instytucji, działającej, co należy podkreślić, pod przymusem okupacyjnych
władzniemieckich.

4.  Codzienność getta

Przesiedlenie ludnościżydowskiejnaogrodzonyi ograniczonyteren,pouprzed-
nimbezprawnymwykwaterowaniuz własnychmieszkańorazz nakazempozostawie-
nialokalii ruchomości(mebli,ubrań,sprzętówdomowych),byłojednymz pierwszych
posunięćokupantaograniczającychwolność,a zarazempoczątkiempierwszegoetapu
eksterminacji.Narzędziamitegoetapubyłygettoizacjai przymusowa,niewolniczapra-
ca–jużodlipca1941r.30

Problem stosunków społecznych i  represji w  getcie białostockim był dotychczas
wielokrotnieomawianyprzezbadaczy31.W źródłach,jakimisąm.in.aktaprocesowe
z zeznaniamioskarżonychsprawcówi ofiar(w roliświadkówsądowych),informacje
o  sytuacji gospodarczej w  getcie pojawiają się obok zbrodni, które wysuwają się na
pierwszyplanw tychżeprocesach32.Analizatychmateriałówpozwalanazapoznanie
sięz aspektamiżyciaspołecznego:warunkówpracyprzymusowej,formwynagrodze-
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nia czykar i  represji, jakuchylanie sięodpracy33.Kolejnymaspektem jest rabunek
mieniażydowskiegoi zarządpowierniczymajątkużydowskiego34.Źródłemprzynoszą-
cyminformacjenatentematsąm.in.aktasprawykarnej,toczonejprzeciwHeinzowi
Fritschowii WilhelmowiSchaefflerowiw Białymstoku35.W niniejszymartykuleprzed-
stawiono wybrane problemy stosunków społecznych w  getcie białostockim w  latach
1941–1943.Analizydokonanom.in.w oparciuo źródła, jakimi są zeznania sądowe
orazrelacjezłożonepoIIwojnieświatowejprzezocalałychŻydów,a takżemateriały
archiwalne,wytworzonepodczaswojny,zgromadzonew PodziemnymArchiwumGet-
taBiałostockiego,zwanymteżArchiwumMersika-Tenenbauma36.Wzajemnerelacje
grupHilbergowskejtriady(sprawców,ofiari świadków)37tworząmikroświatżydow-
skiejdzielnicyBiałegostokupodokupacjąniemiecką,któregoosiąjestwalkao prze-
trwaniewśródrepresjii terroru.

ProcesutworzeniazamkniętejdzielnicydlaŻydówbyłodpoczątkuzaplanowany
z maksymalnymwykorzystaniemtejgrupydopracyprzymusowej.Dzielnice,w któ-
rychzamieszkiwaliŻydzi(Chanajki,Piaski,okoliceul.Suraskiejz budynkiemwielkiej
synagogi),pospaleniuBiałegostokunaprzełomieczerwca i  lipca1941przestały ist-
nieć.Ludnośćżydowskamusiałaprzenieśćsiędokwartałunazwanegopóźniejgettem,
którytoobszarzostałwyznaczonyw najbardziejzindustrializowanejdzielnicymiasta.
To właśnie tam mieściły się największe fabryki włókiennicze Białegostoku38. Decy-
zjęo utworzeniui zamknięciugettaz dn.26lipca1941r.poprzedziłoszeregrepresji
i upokorzeńŻydów(m.in.wydany8lipca1941r.nakaznoszeniaopasekz gwiazdami
Dawida)39.Zostaływskazaneulicewchodzącew składdzielnicyzamkniętej,jakteżjej
granice.W ciągu5dni,do1sierpnia1941r.,całejludnościżydowskiejpoleconoprze-
nieśćsiędogetta.Zaniewykonanierozkazugroziłakaraśmierci.Tasytuacjawywołała
chaos i  strachwśródŻydów. Judenrat apelował, abyosoby,któremająkrewnychna
terenieprzeznaczonympodgetto,zamieszkałyu nich.Powołanokomisjęmieszkanio-
wą40.Jednocześnierozpoczęłasięnerwowazamianalokalii domówżydowskich(cza-
semmajętnych)namałeklitkiw przyszłymgetcie41.Żydziprzechowywalii ukrywali
swójmajątekpozagettem.Podczasprzeprowadzkidodzielnicyzamkniętejwydarzyły
sięgorszącescenyupokarzaniaŻydówprzezżołnierzyniemieckichoraz–zaichprzy-
zwoleniem–przezmiejscowychchuliganów.

Getto utworzono na obszarze pomiędzy ulicami: Polną, Częstochowską, Nowy
Świat,Giełdową,Kupiecką(częściowo),Szlachecką,Czystą,Ciepłą,Chmielną,Nowo-
gródzką,Łucką,Białą,Różańską,Białostoczańską,Jurowiecką(częściowo)42.W getcie
mieszkałook.50tyśosób43.Zewzględunaniewielkąilośćmieszkańw dzielnicyza-
mkniętejutworzonotzw.„kołchozy”–mieszkaniakomunalne.Skupienitamludzie,na
niewielkiejprzestrzenikilkumetrówkwadratowych,żyliw ciągłymnapięciu,w bru-
dzie, często bez bieżącej wody i  sprzętów kuchennych. Zamieszkali tam w  większo-
ścinajbiedniejsi:wdowy,sieroty,bezrobotni.„Kołchozy”funkcjonowałykrótko–do
momentu,kiedytojesienią1941r.ichmieszkańcyzostali„ewakuowani”doPrużan.
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Mieszkańcygettamusieliogrodzićterenwysokimdrewnianympłotem(budowa-
nymw pośpiechu,podgroźbąkary).W niektórychmiejscachmiędzy„aryjskim”a „ży-
dowskim”miastemgranicęstanowiłymurykamieniclubmurowanychparkanów.Do
gettaprowadziłokilkabram.Początkowobyłydwie–głównewejścieznajdowałosię
przy domu na ul. Kupieckiej 3, w  pobliżu skrzyżowania z  ul. Lipową. Druga brama
znajdowałasięprzyul.Jurowieckiej4.Tedwiebramybyłyłącznikamiz wolnymświa-
tem44.Tędywychodzonodopracypozagettemi tuodbywałasięnielegalnawymiana
towarowa(sankcjonowanaprzeróżnymiprzepisamii karami)45.Pomimoryzykai nie-
bezpieczeństwgrożącychzanielegalnyhandel46,handlowanomasowo,nawetbezpo-
średnioz żołnierzaminiemieckimiw tzw.DomuŻołnierzanaul.Lipowej(którygra-
niczyłz gettem)orazpodczasprzymusowejpracyna„aryjskiejstronie”.Trzeciabrama
dogettaznajdowałasięprzyul.Fabrycznej,w pobliżudworcaprzyul.Poleskiej,skąd
odchodziłytransporty,jakinformowano,w celuprzesiedleniadopracy47.Już3sierp-
nia1941r. Judenratwydałzakazopuszczania terenugettabezprzepustkipodgroź-
bą kary śmierci. Początek funkcjonowania gettowej społeczności był bardzo trudny.
Wkrótceurządaprowizacjirozpocząłdystrybucjęchleba(17,5dkgnaosobędziennie).
Zaczęto tworzyć fabryki, zakłady, punkty rzemieślnicze oraz inne stanowiska pracy,
abyprodukowaćtowary.

W listopadzie1942r.kontrolęnadgettemprzejęłoSSi Gestapo(wcześniejnadzór
nadgettemsprawowałacywilnaadministracjaniemieckaorazpodległe jejpolicyjne
organywykonawcze:żandarmeriai Schupo).UosobieniemwładzystałsiędlaŻydów
FritzGustawFriedel–kierownikreferatuIV(ds.żydowskich),któryzyskałprzydomek
„katabiałostockiegogetta”.

Wokół pracy skupiała się egzystencja mieszkańców getta. Od początku jego po-
wstaniapracastałasięprzymusowai najczęściejbezpłatnalubzasymbolicznąkromkę
chleba.Ludzie starali się znaleźć zatrudnienie.Liczonona to, żew mieście fabrycz-
nym, w  którym całą produkcję Niemcy przestawili dla swoich potrzeb, nie zdołają
obejść się bez Żydów, bez ich solidnej, fachowej, a  jednocześnie najtańszej, niewol-
niczejpracy.Pogłoskio niezatrudnionychmiałypotwierdzićtezę,żeNiemcytolerują
tylkotych,którzysąproduktywni.Gorączkowoszukanojakiegokolwiekzatrudnienia. 
Zasadyzwiązanez pracąbyłyprzedstawianew formiekolejnychogłoszeńJudenratu.
Już15sierpnia1941r.informowano,żewszyscyposiadaczezezwolenianawychodze-
niez gettaorazbrygadierzyz OddziałuPracyJudenratui żydowscyrobotnicy,którzy
przychodzą spoza getta, są ostrzeżeni, że robienie jakichkolwiek zakupów poza get-
tem, zarówno w  sklepach, jak i  prywatnie, jest Żydom przez władze niemieckie su-
rowozabronione. Zanieprzestrzeganie tegozakazuczekały surowekary. Niestawie-
niesiędopracyNiemcytraktowalijakosabotażi zdradęstanu,comogłoskutkować
wstrzymaniemdostawychleba i  innychproduktów,a nawetkarąśmierci.Bezpracy
człowiekbyłskazanynagłodowąśmierć. Niemieccypolicjanci, stojącyw bramiedo
getta,dokładnierewidowalirobotnikówpowracającychdodomu.Przeszukiwalitorby,
plecaki,wyrzucali,niszczylilubkonfiskowaliznalezionążywność. Podkoniec1941r.
hitlerowcyrozstrzelaliNowikazaprzenoszenieświecnasprzedażi dwojedziewczątza
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próbęprzeniesieniamąkidogetta48.Słynnastałasięteżw getcieegzekucjatrzechro-
botnikówżydowskich(zimą1943r.w dawnejfabryceSokoła)zakradzieżgarścipestek
słonecznikowych,mającastaćsiępokazową,propagandowąakcjąw celuzastraszenia
Żydów.Problemniedostatecznejilościżywnościzaprzymusowąpracępowodował,że
kolejnymsposobemnażycieorazźródłemutrzymaniabyłnielegalnyhandel,szmugiel
i kradzieże. ErichKochstosowałzasadę:„SpośródŻydówjedynieten,którypracuje,
dostaniecokolwiekdojedzenia,a i wówczasjedynietylkotyle,abymógłwykonaćpo-
wierzonąsobierobotę”49.

Białystokbyłw okresiemiędzywojennymtrzecimz kolei–poŁodzii BielskuBiałej
–ośrodkiemprzemysłulekkiego.PozajęciuprzezNiemcówmiastaw 1941r.wszystkie
zakłady produkcyjne (z  niewielkimi tylko zniszczeniami) zostały podporządkowane
GłównemuUrzędowiPowierniczemuWschodu(HauptreuhandstelleOst).Przedsta-
wicielaminaOkręgBiałostockibyliHeinzFritschi WilhelmSchaeffler50.Większość
uruchomionychzakładówwłączonodofirmyTextilaufbauG.m.b.H.,którąnadzorował
zarównoszef zarząducywilnegookręguErichKoch, jak i MinisterstwoGospodarki
Rzeszy.Żydzipracowalitakżew firmieKirchofprzybudowieszos.Okupantprowadził
gospodarkę wybitnie rabunkową. Produkcja była nastawiona na wyrób lichych ma-
teriałów.Surowcemwłókienniczymbyła„heda”,składającasięz 75%pakuł lnianych
i  25% bawełny. Fabryki otrzymywały także jako surowiec odzież po uśmierconych
Żydach z  Treblinki. Oprócz fabryk włókienniczych funkcjonowały zakłady krawiec-
kiei garbarskie,którezajmowałysięgłównieprodukcjądlaarmii51.Przemysłw getcie
białostockimbyłpoważnymdostawcądlaWehrmachtu,costanowiłokartęprzetargo-
wąw odwlekaniukolejnych„akcji”,tj.wysiedleńludnościjakopożytecznegoelemen-
tuprzyczyniającegosięw produkcjidlapaństwa.Opróczwytwarzaniamilitariówczy
tekstyliów,w getciebiałostockimistniałanajwiększafabrykao kilkuoddziałach,któ-
rejwłaścicielembyłOskarSteffen.Niepodlegałaonajurysdykcjiwładzgetta.Jednym
z oddziałówbyłastolarniai pracowniakopistów,gdziepracowaliżydowscyartyści-pla-
stycy,miejscowiorazuchodźcy(z Warszawyi Łodzi).Bylitom.in.:Efraimi Menasze
Zajdenbeutel,Abrami GinaFrydman,IzaakKrzeczanowski,NataliaLandau,Chaim
Tyber,Rolnicki,Rozaniecki,ZygmuntHaber,StanisławaCentnerszwerowa,Abraham
Berman,SalomonBiałogórski,Borensztajn,MalaBerencwajg,braciaSzafran,bracia
Cytryn, Chaim Uryson, Man; rzeźbiarze: Meser, Abraham Skórnik, Zelman Chalef;
graficy:Tynowicki,Goldberg,Rapaport.Malowalidziełasłynnychklasyków.Ichprace
były wysyłane poza Białystok. Pracownia mieściła się na ul. Kupieckiej. Z  tej grupy
jedynymocalałymz gettabiałostockiegobyłIzaakCelnikier52.

Społecznośćżydowskaw getciebyłazróżnicowanapodwzględemspołecznymi fi-
nansowym,comiałotakżeodbiciew strukturzeprzymusowejpracy.Większośćludno-
ściżydowskiejpracowałafizyczniew fabrykachi zakładach.Wśródnichbyliinteligen-
cii ludziewolnychzawodów.

Sytuacja żywnościowa znacznie się pogorszyła (po akcji likwidacyjnej z  lutego
1943 r.).W fabrykachpracowalijużsamiŻydzi,a zatemniebyłoz kimi gdziewymie-
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niaćubrań,naczyńlubinnychsprzętówdomowychnażywność.Podstawąwyżywienia
w getciebyłychlebi ziemniaki.

Kolejną formą represji, dotkliwą nie mniej niż przymusowa praca, były coraz to
nowszepodatki,przezcałyczasistnieniagetta.Naprzykład2listopada1941r.Judenrat
wydałogłoszenie,żewładzaniemieckanałożyłanaspołecznośćżydowskąw Białym-
stokupodatekodgłowypo60rubliodkażdego(razem2,8mlnrubli)orazzaużywanie
mieszkań(podatekgruntowy)po20rubliodgłowyzamiesiąc.Podatekzostałnaliczo-
nyna48tys.mieszkańców,tj.takżezatych,którzyopuściliBiałystok53.Potemobowią-
zywałypodatkiodindywidualnychosób,ustaloneprzezJudenrat54.

5. Sprawcy zbrodni

Utworzonylatem1941r.OkręgBiałostocki,którypoczątkowoznajdowałsiępod
zarządemwojskowym,a następnieadministracjącywilną,podporządkowanyzostał
ministrowiRzeszydo sprawOkupowanychTerytoriówWschodnich.OkręgBiało-
stockibyłsamodzielnąautonomicznąjednostkąpoddanąod1sierpnia1941r.gau-
leiterowiErichowiKochowi55.

Osoba Ericha Kocha i  jego zaangażowanie w  grabieżczą politykę nazistów, przy
czerpaniuprywatnychkorzyścidlawłasnychcelów(m.in.poprzezdziałalnośćfunda-
cji,którąstworzył),przyczyniłosiędorozwojuformprzymusowejpracyw getciebia-
łostockim.Wśródsprawcówowychrepresji,sportretowanychprzezSzymonaDatnera
(napodstawieanalizydokumentów,aletakżenapodstawiewielurozmów,przeprowa-
dzonychzarównoz sądzonyminazistami,jaki z ofiaramizbrodni),sąprzedstawiciele
wszystkichkategorii,którewymieniaRaulHilberg56.Obokczłonków„starejgwardii”
i  najbliższych zaufanych Hitlera (Erich Koch) i  wykształconych intelektualistów (dr
Brix,drZimmermann)sąprości,słabowykształceni,alewierniczłonkowieNSDAP
(Friedel)57.ZaostatnietapzagładyŻydówbiałostockichodpowiadałOdilloGlobocnik,
który przybył z  Lublina58. Jednak w  świadomości potocznej najbardziej utrwalił się
FritzFriedel,którybyłw getciedłużej,wykazywałsiębrutalnościąw bezpośrednich
kontaktachi z powodusprawowanejfunkcjimiałniejakonaturalnieczęstszy,nieomal
codziennykontaktz zamkniętymituŻydami.

Hierarchiaodpowiedzialnościnazistów,jakawyłaniasięz badańSzymonaDatnera
wgdokonanychprzeznichzbrodninaBiałostocczyźnie,wyglądałanastępująco59:

■■ ErichKoch,WyższyDowódcaSSi Policjiw Królewcu,InspektorPolicjiBezpie-
czeństwai DowódcaPolicjiPorządkowejw Królewcu60;

■■ WernerFromm,OttoHellwigi WilhelmAltenloh,HerbertZimmermann,von
Bredowi całyścisłysztabErichaKocha(Brixi inni);

■■ wszyscy kierownicy wydziałów i  referatów w  urzędzie komendantury Okrę-
gu Białostockiego,włączającFriedla61 i Macholla62,dowódcybatalionówpoli-
cji porządkowej(Orpo,Schupo)i inniwyżsidowódcytychformacji,oficerowie
żandarmerii,kreiskomisarze,nadburmistrze;
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■■ w  czwartej kolejności: amtskomisarze, burmistrze, niżsi oficerowie policji po-
rządkoweji żandarmerii,wszyscy„szeregowi”gestapowcyi kripowcy,wszyscy
Niemcyz Rzeszynastanowiskachadministracyjnych(cywilnych),włączającnp.
kierownika wydziału zdrowia. Wreszcie żandarmi i  policjanci, niższe szczeble
administracyjne (wójtowie, sołtysi – nie wszyscy), Volksdeutsche, konfidenci,
donosiciele,bezktórychzbrodnieokupantahitlerowskiegonieosiągnęłybytak
olbrzymichrozmiarów63.

Całość tejdziałalnościosłanianabyłaprzezWehrmacht,któryw zbrodniachnie
brałbezpośredniegoudziału,z wyjątkiemkrótkiegookresuwykonywaniaadministra-
cjiwojskowej(czerwiec–lipiec1941r.)orazokresuwycofywaniasięz OkręguBiało-
stockiego(lipiec–sierpień1944r.).

Należy jeszcze wspomnieć o  roli policji pomocniczej (Hilfspolizei). Jej szefem
w  Białymstoku był przedwojenny komisarz policji Skrętowski. Członkowie policji,
składający się głównie z  przedwojennych funkcjonariuszy policji państwowej, nosili
naprzedramieniuopaskęz czarnymnapisem„Hilfspolizei”.Formacjatabrałaudział
w akcjachprzeciwŻydomskupionymw getcie.Umundurowaniei uzbrojenieotrzyma-
ław 1943r.W akcjachw getcieuczestniczyliteżżołnierzenarodowościbiałoruskiej,
litewskiej,łotewskieji ukraińskiej–w ramachpomocniczychformacjiwojskowych.

Oprócznazistówosądzonychpowojniew procesachw Polsce,nieadekwatnieni-
skidopopełnionychczynówwyrokzapadłteżpodczasprocesuw Bielefeld,gdziebyli
sądzeni m.in. zbrodniarze z  getta białostockiego. Podczas procesu potwierdzono, że
mordnaŻydachzacząłsięjużw pierwszychdniachpozajęciuterenówprzezwojska
niemieckiew czerwcu1941r.Najpierwrozstrzeliwałykomanda8i 9grupyB(Einzat-
zgruppen),batalionypolicji309,322i 316,jednostkipolicjibezpieczeństwa,jednostki
UrzęduBezpieczeństwa(SD),jednostkiWehrmachtu.

Odpowiedzialnymi za zorganizowanie machiny morderstw w  „Bezirk Bialystok”
bylidrWilhelmAltenloh,a odsierpnia1943–drHerbertZimmermann.W  lutym
1943r.z BiałegostokudeportowanodoAuschwitzi Treblinki10tys.więźniów,1tys.
zastrzelononamiejscu.Podokładniedwóchlatachgettozostałocałkiemzlikwidowa-
ne.Altenloh i Zimmermanopowiadali sięza istnieniemgettadocelów„produkcyj-
nychi gospodarczych”.PrzybyłydoBiałegostokuw sierpniu1943r.OdiloGlobocnick,
którymiałzazadaniew „AkcjiReinhard”całkowiciezniszczyćspołecznośćżydowską,
wykonałtęakcjęw sierpniu1943r.

Podczaspowojennegoprocesuw Bielefeldoskarżono:HermannaBlocha,Heine’a Er-
relisa,RichardaDibusa,LotharaHeimachai Zimmermanna,któregotow innympro-
cesieuniewinniono.Blochi Zimmermannpopełnilisamobójstwo.Głównymzarzutem
w oskarżeniachprocesowychbyłwspółudziałw zabójstwachw ramachudziałuw de-
portacjach.Poponadrocznejrozprawie,w tym101dniachprzesłuchań,przyudziale194
świadkówi 5historyków(m.in.SzymonaDatnera),14lutego1967r.zapadłwyrok.Za
udowodnionewinyuczestnikówprocesuskazanona5–9latciężkiegowięzienia64.
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6. Opór, walka, kontakty z Polakami

Brutalny początek wojny w  czerwcu 1941 r. i  morderstwa ludności żydowskiej,
dokonaneprzezżołnierzyniemieckich,wywołały strach,ale też sprzeciw.Falaagre-
sjii siłynazistówbyłaogromna,obliczonanaefektzastraszenia.Jednakjużw pierw-
szych dniach okupacji niemieckiej pojawiły się formy oporu kulturowego. Były to
m.in.wzajemnieprzekazywaneinformacjeoraztworzonenatychmiastpieśniuliczne
i  rymowane teksty,układane,byupamiętnićofiarymorderstw (np.popularnapieśń
Di szabesdike).Wkrótcew wielumiejscachmiasta,niezależnieodsiebie,powstawały
niewielkiegrupy(początkowoopartenakontaktachtowarzyskichlubrodzinnychoraz
nadawnychsiatkachczłonkóworganizacjispołecznychbądźprzedwojennychpartii).
Przywódcą lewicowegoKomitetuAntyfaszystowskiegow Białymstoku jużw począt-
kach1942r.zostałprzedwojennykomunistaTadeuszJakubowski„Antoni”.Pojegoza-
mordowaniuprzywództwoprzejąłDanielMoszkowicz.Dziękikontaktomzeświatem
na„stroniearyjskiej”organizowanodziałaniazwiązanez oporemantyfaszystowskim.
Jednymz takichmiejscpozagettem,gdziepracowaliŻydzi,byłyniemieckiemagazyny
radzieckiejbronizdobycznej,któremieściłysięprzydworcukolejowym,skądwydo-
stawanoamunicjęi broń,czasamiautomatyczną,i częścidobroni.Takpozyskanąbroń
przenosiłdoprzygotowanegoschowkaw koszarach42.pułkupiechoty,a stamtądprzez
specjalnypodkopdolasulubdogettaMarianBuch65.1maja1942r.orazw rocznicę
RewolucjiPaździernikowejdużagrupalewicującychŻydówświętowała,wstrzymując
sięodpracy.W swoichwspomnieniachopisałytewydarzeniam.in.FelicjaNowakoraz
SaraNomberg-Przytyk66.

Drugagrupazwiązanaz syjonistycznymiruchamichalucowymiskupiałamłodych,
ideowychbojownikówi grupędziewczątzaopatrzonychw fałszywedokumenty.Przy-
wódcą syjonistów był Mordechaj Tenenbaum („Josef Tamaroff ”) – działacz Żydow-
skiegoKomitetuNarodowegoi ŻydowskiejOrganizacjiBojowej,któryw  listopadzie
1942r.przeniósłsięz WarszawydoBiałegostokuw celuutworzeniaorganizacjiruchu
oporu;członekgrupy„OnegSzabat”,uczeńEmanuelaRingelbluma.Członkowieobu
grup przygotowywali się do walki. Mimo trudności w  zaopatrzeniu w  broń prowa-
dzonoćwiczenia.Toczonotakżegorącedyskusjeo  formywalki i o  to,czyakcjena-
leżyprowadzićw getcie czy teżpozanim,w porozumieniuz grupamipodziemia67.
Teoretycznerozważaniazostałypoddanebolesnejweryfikacjipodczaspierwszejakcji
lutowej1943 r.w getcie.Wówczasprzekonanosię,jaktrudnyjestopóri walka.A za-
razemkrwawewydarzeniadałyasumptdopołączeniasił,lepszejkoordynacjiorazpy-
tańo możliwościucieczki.Ideeopuszczeniagettai przygotowaniasiędowalkiw lesie
popierała lewicowa działaczka Judyta Nowogródzka. W  jej otoczeniu był m.in. Szy-
monDatner,któryopuściłgettow maju1943r. i przetrwałwojnę,walczącw party-
zantcew PuszczyKnyszyńskiej.NowogródzkąwspominałteżIzaakCelnikier68,który
z przyjaciółkąGinąFrydman,uczestniczyłw ośmioosobowejgrupieoporu,bezbroni.
(Mimowszystkow momencielikwidacjigettaGinabohaterskorzuciłasięz nożemna
niemieckiegożołnierzai zginęła).
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Poza gettem fałszywe dokumenty produkowała m.in. przebywająca po „stronie
aryjskiej”HelleZylberstein,inżynierlitograf.Pracowałajakosekretarkaw firmienie-
mieckiej.Dokumentypozwalaływysłannikomz gettaporuszaćsiępomieście,docierać
doprzedstawicielipodziemia69.Potrzebnemetrykichrztuczęstodostarczałproboszcz
parafiiśw.Rochaks.AntoniAbramowicz.Pomocw fabrykowaniudokumentówotrzy-
mywałogettotakżeodpolskiegopodziemia–dostarczanojepoprzezkomórkilegali-
zacyjneArmiiKrajowej(m.in.nauczycielCzesławSawicki,zamordowanyprzezNiem-
ców,orazKazimierzGalanter).

PrzyokazjiwyjściapozagettodopracylubpodczasprzybywaniaPolakównateren
getta(takżedopracy),Żydzidoświadczalikontaktówz Polakami,a takżeNiemcami.
Miałyonedwojakicharakter:represyjny,kiedytoPolacybylinp.członkamipolicjiczy
denuncjatorami (opisy F. Nowak, H. Grubowskiej, K. Meloch, G. Kerszmana), bądź
przyjacielski–podczasniesieniapomocy.Teostatniesączęściejopisywanewewspo-
mnieniachŻydów.

Getto białostockie nie było zamknięte tak szczelnie jak np. warszawskie. Grupy
Żydówwychodziłytakżedopracy,copowodowało,żekontaktowanosięz Niemcami
(czydokładniez obywatelamiIIIRzeszy).Większośćtychkontaktówbyłytotransakcje
handlowe,zakazanei karaneprzezwładzeniemieckie.Zdarzałysięteżkontaktywy-
nikającezewspólnegodziałaniaprzeciwnazistom.Uczestniczyływ nichosoby,które
pomagałyŻydom indywidualniebądź teżbyłyzaangażowanew opozycjęantyfaszy-
stowską. Pozytywną rolę odegrali m.in. Niemcy czy Austriacy, którzy nieśli pomoc
Żydomw getciei organizowaliichpobytna„stroniearyjskiej”.OttoBusse,właściciel
pracownimalarskiejprzyul.Lipowej,udostępniłswojąfirmęjakopunktkontaktowy.
Zatrudniłu siebiejednąz łączniczekz getta,ChasięBorenstein-Bielicką.Żydompo-
magałteżinż.Bohle. ArturScheda,byłysocjalista,dyrektorkombinatutekstylnegonr
4(późniejnr5),ukrywałŻydówpodczasakcjinaterenieswojejfabryki70.Napoczątku
1943r.nawiązał łącznośćz KomitetemAntyfaszystowskimi dostarczałpartyzantom
broń,udzielałinformacji.Utrzymywałkontaktyz partyzantkąradziecką71.TakżeBe-
neschek,dyrektorI kombinatutekstylnego(położonegonagranicygettai „dzielnicy
aryjskiej”),pomagałw przerzucaniuróżnychrzeczyi przepływieludzi.Z koleiKudlat-
schek,kierowniktaborukolejowegow truściebawełnianym,udostępniałsamochód,
którymprzewożonodogettabrońi innemateriały.Wśródkierowcówkontaktujących
sięz Żydamiw getciebyli takżeGustawMazat i PaulSahn.Z magazynówRischelle
(ul.Kolejowa)i magazynuBentenlagerwywieziononielegalniekilkadziesiątjednostek
broni,któretrafiłym.in.dogettabiałostockiego.Kolejnąosobą,któraprzyczyniłasię
doprzetransportowaniai przerzutuwieluosób(m.in.Tenenbauma)natrasieWilno–
Białystok–Warszawa,byłłącznikAntonSchmidt72.

31sierpnia1943r.polikwidacjigettai uprzednimprzeniesieniuok.800osóbdo
tzw.małegogetta, kiedybyło jużwiadomo, że zagrożenie jest corazwiększe,Felicja
Raszkinratowałasięucieczkąi wydostałasięna„aryjskąstronę”.Tuprzeżyłakilkadni,
potemwydostałasięz Białegostokui spędziłarokw ukryciunakoloniijednejz podbia-
łostockichwsi,a powojnieopublikowałaswojewspomnienia73(rodzinaB.,odznaczo-
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namedalemSprawiedliwychwśródNarodówŚwiata,dodziśniechceujawnićswego
nazwiska).Także faktodznaczeniaosób indywidualnychprzez InstytutYadVashem
jestniezbitymdowodemniesieniabezinteresownejpomocyŻydomprzezPolaków74.
Wśródniosącychpomocmedycznąwyróżniłsięm.in.porucznikZWZ-AKBolesław
Filipowski, który pomógł ukryć na „aryjskiej stronie” podziemne archiwum getta75.
Jednąz łączniczek,którakontaktowałasięz Czyżykiewiczem,byłaHannaStykowska.
Pośredniczyłaonatakżew przekazywaniuinformacjio dzieciach,którebyłyprzerzu-
canena„aryjskąstronę”.W uzyskaniufałszywychmetrykpomagalibiałostoccyksięża
katoliccy,szczególnieks.AleksanderChodyko,proboszczparafiiśw.Rocha, i ksiądz
AntoniAbramowiczz białostockiejfary.Dziękimetrykomz parafiiśw.Rochaurato-
wanowieledzieci (m.in.ZbigniewaSiwińskiego,PolęKapłan(AnnęCheszes)76–do
dziśżyjących).Z koleiksiądzPiotrGutkiewiczz cerkwiśw.Mikołaja,wrazzeswoją
siostrąAleksandrąLeonowicz(odznaczonąw 1989r.)orazMariąi JanemGonczarami
(odznaczonymiw 1989r.)77,uratowalidzieckożydowskie,EdwardaCeytlina.W or-
ganizowaniudokumentówpomagałakomórkalegalizacjiAK,w którejpracowałpor.
KazimierzGalanter78.Felczer,por.BolesławFilipowski,z-caszefad/ssanitarnychob-
woduBiałystokmiastoAK,podczascodziennychkontaktówz gettemumożliwiałm.in.
przemytleków,materiałówopatrunkowychi broniw wozachasenizacyjnych.Wywo-
żonolubwyprowadzanotakżeŻydówz getta.W tędziałalnośćzaangażowanibyliJan
i WitoldKaliszczakowie(odznaczeniw 1994r.),Mariai BartoszCzyżykowscy(odzna-
czeniw 1991r.).NiektórzydziękipomocyPolakówprzeżyli.I taknaul.Ogrodniczki
w BiałymstokupodoficerAKMichałSkalski(odznaczonymedalemw 1985r.)ukry-
wałw specjalnieprzygotowanejpiwnicykilkanaścieosób(m.in.Chanęi LeonaGryn-
bergów);ElżbietaBurda(odznaczonamedalemw 1984r.)w mieszkaniuw centrum
Białegostokuukryłaswojąprzyjaciółkę,a potemwywiozłająnawieśSieśkiw okolice
Zabłudowa79.UratowałateżJefimaNachimowiczai Kagana.

Nierozpoznanajestdokońcarealnawspółpracauczestnikówoporużydowskiego
z polskimruchemoporu.Wiadomo,żeMordechajTenenbaumskierowałlistdodo-
wódcówAKz prośbąo pomoci broń.Pewnailośćbronii amunicjizostałaprzekazana
dogetta.Niebyłytojednakilościwystarczające80.

7. Etapy zagłady

Wewrześniui październiku1941r.nastąpiłowysiedleniez gettabiałostockiegodo
gettaw Prużanieok.4–4,5tys.niepracującychŻydówz rodzinami.

2 listopada1942w OkręguBiałystoknastąpiła likwidacjaprawiewszystkichma-
łychgettw terenie.MieszkającychtamŻydówhitlerowcyalbomordowalinamiejscu,
alboprzetransportowalidogettzbiorczych,m.in.doBiałegostoku.Naskuteklikwidacji
większościgettw OkręguBiałostockimw listopadzie1942r.orazskupieniaŻydów(ok.
100tys.osób)w pięciuprzejściowychobozachzbiorczych,a późniejwywiezieniaich
doobozówzagłady,zmniejszyłasięliczbaŻydów;nielicznymz nichudałosięschronić
w Białymstoku.Polikwidacjiresztekgettpozostałychjeszczenaprowincji,doBiałe-
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gostokuprzywiezionokilkusetŻydówz Grodna,pozostałościdrugiejpodwzględem
liczebnościi znaczeniażydowskiejspołecznościokręgu.Ludnośćzamkniętaw getcie
białostockimbyłaostatniągrupąz liczącej200tys.osóbpopulacjiŻydówOkręguBia-
łostockiego81. Jedenz obozówprzejściowychdla ludnościpochodzeniażydowskiego
zorganizowanow Białymstoku(w koszarach10.PułkuUłanów)82.

Opóźnianiedatyostatecznejlikwidacjigettabiałostockiegowiązałosięz pracąprzy-
musowąi efektamitejpracy,czyliprodukcjąfabrykbiałostockichw getcieorazkorzy-
ściamiczerpanymiprzezokupanta.Spórmiędzywładzaminiemieckimiw Berliniea za-
rządcamiw Białymstokutrwałodlistopada1942r.,kiedytoBerlinplanował„oczyścić”
obszarokręguz Żydów.Udałosięwtedywynegocjowaćopóźnienielikwidacjigettabia-
łostockiego.W grudniu1942r.Altenlohudowadniałw liściedoRSHA,że„ewakuację”
Żydówbiałostockichnależyopóźnić,gdyżwszyscywykonująpracęniezbędnądlawysił-
kuwojennego.JednakargumentylansowaneprzezSSi RSHAzostaływcielonew życie
wiosną1943r.,a 1lutego1943r.w Krakowiezostałwydanymiesięcznyrozkładpociągów
–z zaplanowanymprzewozemŻydówz BiałegostokudoTreblinki.Byłatokonsekwentna
realizacjapodjętejw Berliniedecyzjio „translokacji”(czytaj:zagładzie)10tys.Żydówdo
obozukoncentracyjnego83. Z zapiskówM.Tenenbaumawiadomo,że4lutego1943r.szef
Judenratuspotkałsięz nimi powiedział,żeNiemcyzażądaliewakuacji17600Żydów,
późniejobniżyli liczbędo trzech transportów–po2100każdy, razem–6300.Barasz
wiedział,żeakcjajestnieuchronna,alepowoływałsięnasłowaFriedlai Kleina,żeodje-
dzietylkojedentransport.Jednakprzybyłyz BerlinaasystentEichmanna,RolfHunter,
odpowiedzialnyzarealizacjętychdziałań,spowodował,żezakończonojeplanowo.„Ak-
cję”rozpoczęto5lutegoo 3.30nadranem.80funkcjonariuszyz Gestapo,Schupoi Kripo
schwytałook.9tys.Żydów,ok.900rozstrzelano.Odprawionoteżplanowanąliczbętrans-
portów–5i 6lutegodwadoAuschwitz,8–12lutegotrzydoTreblinki84.

Pierwszaakcjalikwidacyjnazostałaopisanaw wielurelacjachskładanychzarów-
nodoArchiwum Mersika-Tenenbaumaw czasieistnieniagetta,jaki w powojennych85.
Szczególnie wstrząsającą jest obszerna relacja Rafaela Rajnera, który podaje wiele
szczegółówzbrodnii nazwiskaofiar86.

8. Likwidacja getta białostockiego i powstanie w getcie

Wiosną1943r.obszarBiałostocczyznyzostałuznanyzazagrożonydziałaniamipar-
tyzanckimi(Bandengebiet),a Żydzizapotencjalnychpomocnikówpartyzantów.W ra-
machzaplanowanejakcjiw OkręguBiałostockim15sierpnia1943r.przewodniczący
Judenratu,EfroimBarasz,zostałpoinformowany,że16sierpniamieszkańcygettabędą
wysiedleninawschód.16sierpniagettozostałootoczonekordonemwojska–3batalio-
namipiechoty,jednostkamizmotoryzowanymii czołgami.Operacjąkierowałprzybyły
z LublinaOdilloGlobocnik.Nawiadomośćo planowanejlikwidacjigettazjednoczone
grupyoporu„A”i „B”zeswoimiprzywódcami,MordechajemTenenbaumemi Danie-
lemMoszkowiczem,podjęły,jakokreślaDatner,zryw zbrojny (określanogotakżejako
„powstanie”lub„kontrakcja”)87.
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W nocyz 15na16sierpnia1943r.gettozostałootoczonepotrójnympierścieniem
żołnierzy niemieckich oraz ukraińskich formacji pomocniczych i  nastąpił początek
jego likwidacji. 16 sierpnia 1943 r. w  getcie grupy uzbrojonych opozycjonistów ży-
dowskichpodjęływalkę.Około200bojowcówzaopatrzonychw brońwalczyłow kilku
punktachmiasta.W bunkrzeprzyul.Chmielnejznajdowałsięsztabz wejściemprzez
studnię. Nie udała się zewnętrzna akcja wsparcia przez oddziały leśne. Jednak gru-
pypartyzanckie,któreczekaływ pogotowiu,pomogływ ucieczceprzezparkangetta
ok.70osobomi przeprowadziłyjedolasu88.18sierpnia1943r.nastąpiłydeportacje
ludności żydowskiej z  getta w  Białymstoku do obozów w  Treblince i  na Majdanku.
19sierpnia1943r.Niemcyrozstrzelali72bojowników,odkrytychw bunkrzeprzyul.
Chmielnej.20sierpnia1943r.nastąpiłupadekostatniegopunktuoporu–szpitalaprzy
ul.FabrycznejorazsamobójczaśmierćMordechajaTenenbaumai jegozastępcyDawi-
daMoszkowicza.Zakończyłasięakcjalikwidacjigetta.Pozostawionotzw.małegetto
(początkowo ok. 2 tys. osób, a  potem 800), zlikwidowane definitywnie we wrześniu
1943r.Podczaslikwidacjigettadokonanoszeregubrutalnychmorderstw.Mieszkań-
cówgettabiałostockiegowywiezionodoobozukoncentracyjnegow Treblince,gdzie
większość zginęła89. W  getcie pozostała niewielka grupka ukrywających się Żydów,
którzymielibrońi próbowaliwalczyć.Opórtrwałdo15września1943r.

9. Ostatni Żydzi z małego getta w Białymstoku i Komando 1005 

Polikwidacjigettapozostawionoobszarzwany„małymgettem”,w którympracowali
jako„specjaliści”ostatniŻydzi.Zajmowalisięonidemontażemmaszynz fabryk,sorto-
waniem i  transportemmieniapożydowskiego,którebyłoprzewożonedomagazynów
przyul.Kolejowej,podległychTreuhandstelle.W oczyszczaniugettaz cenniejszychrze-
czypomagalipóźniejjeńcy,którzymieszkaliw barakachw okolicydworcakolejowego.
Ocalałateżgrupapracownikówżydowskichz podbiałostockiegomajątkuMarkowszczy-
zna,zarządzanegoprzezNiemca90.Z koleiSaraNombergi innimieszkańcydomuprzy
ul.Jurowieckiej24ukrylisięw schronie,wcześniejzbudowanymprzezJakubaRywkin-
da,matematykaz UniwersytetuWileńskiego.Kryjówkapomieściła28osób.6listopada
1943r.naziściodnaleźliówschron.Autorkawrazz grupąŻydówtrafiładowięzienia
w Białymstokuprzyul.Kopernika.W końculistopadawrazz innymikobietamizostała
załadowanadowagonu,którypoczterechdniachpodróżydowiózłichdoobozuzagłady
w Stutthofie.BylitoostatniŻydzibiałostockiegogetta91.OpuściliBiałystok21listopada
1943r.Wśródtejgrupybylim.in.:SaraNomberg(późniejszapisarka)92,znanimalarze
warszawscy,braciaMaurycyi MenachemSeidenbeutelowieorazIzaakCelnikier93.

Ostatnim,tragicznymaktemnieludzkichrepresjii makabrycznymwyrazempracy
przymusowejbiałostockichŻydówbyło„Komando1005”,zorganizowaneprzezWal-
demaraMachollaw celuzacieraniaśladównazistowskichzbrodni.W momencieegze-
kucji„palacze”rzucilisiędoucieczki,dziesięciuspośródczterdziestuuciekłoi przeżyło
wojnę,m.in.ChaimWróbel(świadeknaprocesieMachollaw Białymstoku)orazSzy-
monAmiel,któryrelacjonował,jakhitlerowcypróbowalipozbyćsiędowodówzbrodni,
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zacierającśladymorderstw.W maju1944r.z białostockiegowięzieniawyruszałprzez
osiemtygodnisamochód,w którymŻydzi,zakuciw kajdany,dowożenibylinamiej-
scamasowychmordóww okolicachAugustowa,Grodna,Siedleci Białegostoku,gdzie
kazanoimpalićzwłoki,mielićkościi rozsypywaćpopiołypodgroźbąkaryśmierci94.
13 lipca1944r.Niemcy,szykującsiędoucieczki,zamierzalizamordowaćwięźniów.
Jednakcizdecydowalisięnaucieczkę.Z 43ocalało9,a 34zostałozastrzelonych(m.in.
synRafaelaRajznera).Po14dniach,ukrywającsię,doczekalikońcaokupacjiniemiec-
kiej.JakpisałSzymonAmiel:„chowaliśmysiępopolach,ażprzyszłazwycięskaArmia
Czerwona,któraprzyniosłanamwybawienie95.

10. Zakończenie

Ponad pięćdziesięciotysięczna społeczność Żydów białostockich – największego
skupiskaw BezirkBialystok–podlegałasukcesywnymi metodycznieopracowanym
represjom,począwszyodkrwawychmorderstwnaprzełomieczerwcai lipca1941r.96
Deportowanidoobozów„pracyprzymusowej”,w kolejnychwielkichakcjach (w  lu-
tymi sierpniu1943r.)ginęliw obozachśmierciczywcześniejw egzekucjach(m.in.
w podbiałostockichPietraszach,Grabówcei Nowosiółkach).Wewrześniu1943r.,po
likwidacji „małego getta” i  maksymalnym wykorzystaniu pracy kilkuset najbardziej
produktywnychjegomieszkańcówdoewakuacjimajątkui wyposażeniafabrykprzed
nadchodzącymfrontemsowieckim,Białystokstałsię„Judenrein”–zgodniez zaplano-
wanąw Berliniepolitykąeksterminacji.OstatniŻydzibiałostoccypowykonaniuswej
pracyzostalizgładzeni.

W czasieistnieniagettabiałostockiegozarównowiększośćzwykłychjegomieszkań-
ców,jaki Judenrat,naczelez przewodniczącymEfroimemBaraszem,byliprzekonani,
żepracai produkcjadlaWehrmachtuzapewniŻydommożliwośćprzetrwania.W biało-
stockichzakładachpracującychdlawojskaodlipca1942r.zatrudnieniewzrosłoz 1730
pracownikówdo8600w lipcutegożroku,a podeportacjachz lutego1943r.,w których
wywieziono„niepracujących”i „nieproduktywnych”,z 28 tys.mieszkańcówgettazatrud-
nionychbyło43%97.Pracabyłaz jednejstronyformąprzymusui represji,aleteżkształ-
towałapozycjęspołecznąw getcie,zabezpieczałaprzeddeportacjąi –jaksięwydawało
mieszkańcomgetta–dawałagwarancjęprzeżycia.Takbyłodolikwidacjigettaw sierpniu
1943r.,kiedytonawetrodzinauprzywilejowanegoprzewodniczącegoJudenratui wkrót-
ceonsamzostaliwywiezienidoobozuzagładyw Treblincei tamzamordowani.

W nielicznychprzypadkachpraca(zwłaszczapostronie„aryjskiej”),a takżekon-
taktyz osobamiześrodowiskaantyfaszystów,pomogłyuratowaćżycie.Takimprzykła-
demjestgrupadziewcząt-łączniczekz organizacjioporu,któreuratowałysięi przeży-
łygetto.Byłytom.in.:BroniaKlibańska,ChajaGrosman,ChasiaBielicka i Marylka
Różycka98.Osoby,którepomogłyzdobyćfałszywedokumenty,mi.inbylipracodawcy
Otto Buse i  Arthur Schade, zostali po wojnie uhonorowani medalem Sprawiedliwy
wśródNarodówŚwiatam.in.z inicjatywyChaiGrosman,posłankidoKnesetu,i Broni
Klibańskiej,pracownikaInstytutuYadVashem99.
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Skalai konsekwencjerepresjiw getciebiałostockimtoprzedewszystkimupokorzenie,
zależnośći traumaw wymiarzepsychologicznymjegomieszkańców,którzyzostalipo-
zbawieniwszelkichpraw.Naziściczynilitow majestacieprawa,tworzącteorienaukowe,
które miały uwiarygodnić zasadność polityki pracy100. Okupanci, narzucając ludności
żydowskiejniewolniczeobowiązki,sprowadziliichdoroliprzedmiotów,wykorzystując
w perfidnysposóbażdokresuichżycia,czegoprzykłademjestpracaw Komandzie1005.

Los Żydów z  getta białostockiego, poddanych w  pierwszym etapie gettoizacji
i pracyprzymusowej,a następnieprzesiedlanychdoobozówkoncentracyjnychi tam
mordowanych,nieróżniłsięodżyciamieszkańcówinnychmiastziemokupowanych
i wcielonychdoIIIRzeszyi byłodzwierciedleniemetapówpolitykirasowejorazekster-
minacji.IIwojnaświatowa,a szczególnieokupacjaniemiecka,zniszczyłydoszczętnie
społecznośćżydowskąBiałegostoku,jejmająteki potencjałintelektualny.Niezłamano
jednakduchanarodu.W wieluakcjachindywidualnegosprzeciwu–zarównoczynu,
jaki myśli–pomimonieuniknionejśmiercibyłsprzeciwi niezgodanaswójlos.

Nielicznagarstkaocaleńców,któraprzeżyłai wyszław końculipca1944r.z lasów,
kryjóweki powróciłaz obozówkoncentracyjnychorazsowieckichdeportacji,podjęła
próbęodbudowy„białostockiegodomu...”101.
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Gdzie jesteś [Białystoku]?
Na twych ulicach panuje martwa cisza, opustoszały place i targi. Tam, gdzie 
stały kiedyś Wielka Synagoga i rozległe kompleksy domów, rośnie trawa. Twoje 
spojrzenie rzadko pada na żydowską twarz […]. Ruiny z pustymi oknami po 
obu stronach ulic Lipowej i Sienkiewicza wyglądają niczym ślepcy, dziedziniec 
synagogi został zrujnowany, a cała dzielnica zniszczona […] Ach, jak pozosta-
je samotne miasto ongiś tak ludne [Szymon Datner] 1.

IIwojnaświatowastanowiław świadomościwieluludzikoniecżydowskiegoBia-
łegostoku.Coważne,dotyczytozarównowyobrażeńPolaków,jaki Żydów.Zniknęły
bowiemżydowskiedzielnice,noszący jarmułkimieszkańcy,budynkisynagog,znane
instytucje.W ciągukilkunastulatmiastozostałoodbudowanew zmienionymkształcie,
przybylidoniegonowimieszkańcy.Człowiek,którymówiło  sobie, iż jestostatnim
Żydemw Białymstoku–SzymonBartnowski,zmarłw 2000r.Ponadpięćdziesiątlat
dzielącychtensymbolicznymomenti zakończeniewojnytoczasskromnychpróbod-
budowyi stopniowegozamieraniażyciażydowskiegow mieście.Celemtegotekstujest
częścioweprzynajmniejodtworzenietegoczasu.Zadanietoniełatwe–brakujeopra-
cowań,świadków,dokumentów,częśćpozostajedlaautorkiniedostępnych,zatojest
sporoniedomówień.Miejscamitrzebasięposługiwaćstrzępamiinformacji.Mogłoto
staćsięprzyczynąbłędnychustaleńi  interpretacji. Jeśliznajdąsięnoweświadectwa,
będziemożnauzupełnićtenostatnirozdziałw historiibiałostockichŻydów.

1. Pierwsze miesiące i lata (do 1950 r.)

1.1. Powroty/niepowroty/wyjazdy
„Gdy wyszłam ze swojej kryjówki, podobno w  mieście ujawniło się 124 Żydów,

w  tym, jakmówiono,było40białostoczan.Z około40 tysięcypozostałychw getcie
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przed akcją likwidacyjną 16 sierpnia zdołało ocaleć zaledwie 40! W  mojej rodzinie
zginęli wszyscy” – wspomina Felicja Nowak2. Informacje co do liczby ocalałych są
rozbieżne,zależneodmomentu,kiedyjezbierano.Wedługdanychpodawanychprzez
UrządWojewódzki,dodnia27 lipca1944r.,gdydoBiałegostokuwkroczyłaArmia
Czerwona,cozakończyłookresokupacjihitlerowskieji eksterminacjiŻydów,dotrwało
194Żydów(i tylko84osobyw powieciebiałostockim,a w całymwojewództwie–481).
W następnychtygodniachprzybywało ich–wychodzilizeswychkryjówek,głównie
w podbiałostockichlasachi wsiach,docieralinieliczniuwolnieniz obozów.W listopa-
dzie1944r.ZwiązekGminŻydowskichwojewództwabiałostockiegomiałzarejestro-
wanych1026osób,w tym350w Białymstoku,z czegotylko40byłodawnymimiesz-
kańcamimiasta.Prawdopodobniew sumiez blisko50tys.Żydówmieszkającychprzed
wybuchemwojnyw Białymstokui okolicachocalałook.6800osób(13,6%),a powró-
ciłodomiasta1085(czyliponiżej3%)3.Niesątojednakliczbypewne–powojenny
chaos,niepewnośćlosui wielkaruchliwośćniesłużyłyliczeniuludzi.

Próbowanoustalić,w jakisposóbudałosiętymnielicznymprzetrwaćwojnę.Z ewi-
dencjiprowadzonejw 1946r.wynika,żewiększośćŻydów(55%)z blisko2tys.,którzy
przewinęlisięwówczasprzezBiałystok,przeżyław ZSRR(jakouciekinierzybądźze-
słańcy).Około10%doczekałodowyzwoleniaw obozach,ok.8%–w miejscachokre-
ślonychjakobunkry,niecomniej–postroniearyjskiej,w partyzantcei kryjówkach
w lasach4.Z koleiz ustaleńTobiaszaCytrona,obejmującychogółbiałostockichŻydów,
wynika,żez przebywającychw getcieprzeżyło900–1000osób,350ocalałou chrześci-
janw podbiałostockichmiejscowościach,35–w obozachniemieckich,gdziepracowali
jakofachowcy,60–narobotachw Niemczechi Austrii,gdzieprzebywalijakoaryjczy-
cy,ok.2tys.dziękizsyłcew ZSRRi 300tamewakuowanych,zaś120walczyłow Armii
Andersa5.

Przezpierwszemiesiące,a nawetlata,trwałogromnyruch–ludzieprzemieszczali
się,szukającbliskichi miejscadlasiebie.JakzapamiętałaFelicjaNowak:

„poszukiwali się różnymi sposobami. Zostawiali kartki w  dawnych mieszka-
niachi u sąsiadów,w sklepachnaścianach.Jedniopowiadalidrugimo gdzieś
zasłyszanychlosachnajbliższych”[SzymonDatner]6.

Odnalezienie kogokolwiek z  rodziny, choćby dalszej, było największym pragnie-
niemludzi,którzyprzetrwaliHolokaust.Częstoznajdowalisięniemalnadrugimkoń-
cuświata,stądw poszukiwaniachniezbędnabyłapomocróżnychorganizacji.Służył
niąCzerwonyKrzyż,Caritasi KomitetyŻydowskie,o którychbędziemowadalej.Do–
i –z Białegostokucomiesiącwysyłanokilkasetlistówi depeszz zapytaniami.W pierw-
szympółroczu1946r.odebranoprawie2200listów,wysłanoprawie900,dziękiczemu
kontaktz bliskimiudałosięnawiązać72osobom7.

Wielu Żydów, którzy przyjechali do Białegostoku, szybko go opuściło, przerażo-
nychstanemmiasta.Wyjeżdżaliprzekonani,iżnieprzeżyłniktz ichbliskich,aninawet
znajomych,pozetknięciusięz nieufnościązestronyobcych.Takzachowalisięm.in.
aktori malarzIzraelBeker,ocalałyz TreblinkiSzymonAmiel,wywiezionydoKazach-
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stanuMichałFlikier,ewakuowanadoZSRRChanaLin,wywiezionynaSybirMichał
FlikierczyEwaKracowski,któratłumaczy:

„WówczasBiałystokbyłdlamniecmentarzyskiem.Każdykamieńprzypominał
mimoichnajbliższychi mójstraconyświat.Niemogłamtamzostać.Przeżyłam
wojnę–jedynaz taklicznejrodzinymegoojcai matki.Byłambardzosamotna
i nieszczęśliwa.Smutnyi trudnyokres.Należałozacząćnoweżycie,zmobilizo-
waćsiłyduchowe,abyzostaćnormalnymczłowiekiemi nadalwierzyćw dusze
człowieka”8.

MichałFilkieropisałtoskrótowo:

„DoBiałegostokupojechałemnazwiadi wytrzymałemdzień.Jakokiemspoj-
rzećwidaćbyłogruzy,a doruindostosowalisięludzie,teżrozbiciprzezwojnę.
Niemogłemwytrzymaćtegowidoku”9.

Przedstawicieleamerykańskichorganizacjiskupiającychpochodzącychz Białego-
stokuŻydów,którzyodwiedzilimiastow 1945r.,stwierdzili,iżjestonow 80%zrujno-
wane,a ocalałedomyżydowskiesązajęteprzezPolaków.Takżeoniniewidzielimożli-
wościodbudowaniatuspołecznościżydowskiej10.

Rezygnującyz pozostaniaw mieściealbowyjeżdżaliz Polskiw ogóle–kierującsię
doPalestynybądźinnychpaństw,gdziebyłyskupiskaŻydów(a szczególnietam,gdzie
żyłktośz rodziny),alboosiadaliw innychpolskichmiastach–najczęściejWarszawie,
Łodzi,a przedewszystkimnaDolnymŚląsku.Zupełniezmieniłosięgeograficzneroz-
mieszczenieludnościżydowskiej–przedwojnązamieszkiwałaonagłówniew dużych
miastachi miasteczkachPolskicentralnejorazKresówWschodnichi Małopolski,po
wojniewiększośćosiadłanaZiemiachZachodnich(choćnajwiększymichskupiskiem
stałasięŁódź).Udawanosiętam,gdziemniejszebyłyzniszczeniai większeszansena
znalezieniepracyczymieszkania.Natzw.ZiemiachOdzyskanychwszyscybyliprzy-
byszami, sytuacja Żydów i  Polaków była jednakowa, można więc było nie obawiać
siępostawantysemickich.Jednocześnieopuszczanoterenyprzedwojnązamieszkane
przezŻydów,a terazstanowiąceichcmentarz,gdziewszystkoboleśnieprzypominało
nieobecność11.

ZanimprzedstawisiędanedotyczącezmieniającejsięciągleliczbyŻydówzamiesz-
kujących Białystok, należy wyjaśnić, do kogo właściwie się ona odnosi. Najczęściej
posługujemy się danymi zbieranymi przez Wojewódzki Komitet Żydowski w  Bia-
łymstoku,któryrejestrowałzgłaszającesiędońosoby.Teczyniłyto,abyzostaćobjęte
systememżydowskiejpomocyspołecznej,uczestniczyćw imprezachkulturalnych,za
pośrednictwemtejinstytucjiposzukiwaćbliskich,uzyskaćzaświadczenieuprawniające
doemigracji,albopoprostu–zadeklarowaćswąprzynależność.Badaniasocjologiczne
wskazywały,iżpodstawowymkryteriumnarodowymbyławówczasreligiażydowska,
aleŻydamiczułasiętakżeczęśćosóbprzedwojnąw pełnizasymilowanych,którena
skutekdziałańhitlerowskichzostałyponownie„wtłoczonew żydowskość”12.Inniwła-
śniewtedyodrzucali swążydowskość,pozostając„poaryjskiej stronie”, gdzieukryli
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sięw czasiewojny.Używaliprzybranych,brzmiącychpopolskunazwisk,zapominali
języka,odrzucalistarąreligię,najczęściejdeklarującsięjakobezwyznaniowcy,czasem
teżprzyjmującchrzest13.Liczbyosób,któredoświadczyłytakiejprzemianyidentyfika-
cji,sąniemożliwedoustalenia,trudnoteżpowiedzieć,czysięrównoważyły.Trzebapo
prostuuznać,żepowojennaspołecznośćżydowskamiałainnyskładniżprzedwojenna.
Skądinądwiadomo,żew instytucjachżydowskichnierejestrowałasięokołojednadzie-
siątacałejspołeczności,alewśródzapisanychbyłyteżosobyzasymilowane,uważające
sięzaPolaków14.

Poprzedstawieniu tychzastrzeżeńmożnapodać liczby. I  tak–podkoniec1945
r.w WojewódzkimKomitecieŻydowskimw Białymstokuzarejestrowanychbyło820
osób,dolutegoliczbataspadłado704,w ciągunastępnychdwóchmiesięcywzrosła
do859.Następnemiesiąceprzyniosłyznaczącyskokwynikającyz faktu,iżdoBiałe-
gostokuprzyjeżdżalitzw.repatrianciz ZSRR–obywatelepolscynarodowościpolskiej
i żydowskiejmieszkającyzaliniąCurzona.Dokońca1945r.przyjechałodoBiałego-
stoku116repatriantów,w następnympółroczu–aż80415.KomitetŻydowskiudzielał
impomocy,choćuważał,iż:

„Białystok,jakomiastograniczne,możesłużyćjedyniejakopunktetapowydla
repatriantów-Żydów. Tutaj powinni otrzymać pierwszą pomoc, parodniowy
odpoczynek,instrukcjei wiadomościcododalszegourządzeniasięw istnieją-
cychjużwiększychośrodkachżydowskichw Polsce”16.

Naskuteknapływurepatriantóww czerwcu1946r.w komiteciebiałostockimza-
rejestrowano rekordową liczbę 1567 osób. W  lipcu, gdy wybuchła panika związana
z pogromemkieleckim(o czymbędziemowadalej),liczbaskurczyłasiędo1269osób,
w sierpniu–1082,w październiku–1002,podkoniecroku–do883osób.Rokpóźniej,
w grudniu1947r.,w Białymstokuzarejestrowanychbyło466Żydów,w czerwcu1948
r.–441,a wewrześniutegorokuspadłaponiżej400osób.Podkoniec1948r.byłoto
tylko379osóbi wówczaswyjazdynapewienczasustały,a odnotowywanojedyniena-
rodzinyi pojedynczezgony.W 1950r.–a byłtokolejnyokresułatwieńemigracyjnych
ze strony polskich władz – w  ewidencji WKŻ figurowało 306 osób, przy czym przy
89byłojużwykreślonych,przeważniez adnotacją„wyjechali”(prawiezawszebyłyto
kilkuosobowerodzinyz dziećmi)17.Niedysponujemyszczegółowymistatystykamidla
okresupóźniejszego,alewielewskazujenato,żedo1968r.zmianybyłyniewielkie.

Wartozauważyć,iżpowojnieBiałystokbyłjedynymmiastemw regioniezamiesz-
kałymprzezwiększą(choći taknieporównywalnązestanemprzedwojennym)grupę
Żydów.PozatymKomitetŻydowskiw sierpniu1946r.zarejestrował52osobyw Su-
wałkach,91–w BielskuPodlaskim,28–w WysokimMazowieckim.Podkoniec1947r.
wykazywałjużtylko47Żydówz BielskaPodlaskiegoi 24z Suwałk18.

We wspomnianym okresie całkowita liczba mieszkańców Białegostoku szybko
wzrastała–w 1944r.byłoichokoło40tys.,w 1949r.–65tys.Oznaczato,żeŻydzista-
nowiliterazmniejniż1%ludności.Nicdziwnego,żew porównaniuz przedwojennymi
ponad40%,dawałotowrażeniezupełnegoichzniknięciaz ulicmiasta.Odczucieowo
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potęgował fakt, iżw nowychwarunkachwtapiali sięw ogół.Przestali sięwyróżniać
strojem,bowśródgarstkiocalałychŻydówprawieniebyłoortodoksów(jakowyraźnie
wyróżniający się mieli bardzo niewielkie szanse na ukrycie się i  przetrwanie wojny,
a  jeśli nawet się to udało, szybko opuszczali zmierzającą w  stronę komunizmu Pol-
skę19).Utraciwszywiększośćswychinstytucjii firm,korzystaliz tychsamych,coreszta
mieszkańców, musieli posługiwać się językiem polskim. Coraz rzadziej słychać było
jidysz.Rozpocząłsięprocesszybkiejasymilacji–dlajednychdobrowolnej,dlainnych
–wymuszonej.

1.2. Polityka
OcaleniŻydziinaczejocenialipowojennąsytuacjępolitycznąniżPolacy.Potym,

coprzeżyli,możliwośćopuszczeniakryjóweki powrotudow miaręnormalnegożycia
oznaczaływolność,a braksuwerennościpaństwa,rządykomunistówzapewnewyda-
wałysięniewieleznaczącymikwestiami.JakpiszePawełŚpiewak:

„PoczątkiPRLbyłynajlepszymokresemdlapolskichŻydów,aleteżkolejnym
rozdziałemrozejściasięlosówi narracjiocalałychŻydówi wieluPolaków,dla
którychwyzwolenieodNiemcówprzyniosłonowąokupacjęi kolejneprześla-
dowania”20.

ŻydziodczuwaliwdzięcznośćwobecArmiiCzerwonej,którabyłaichrzeczywistą
wyzwolicielką.Stądopiniaw raporcieAKOkręguBiałystok:

„DopracPolskiPodziemnejwciągnąćsięniedadzą.Częściowonielicznipracu-
jąw urzędachPKWN”21.

Wkraczającyw 1944r.Sowiecii komunistycznewładzepolskiestarałysięprzedsta-
wiaćjakoobrońcyŻydów.ZSRR,przedwojnąniechętnysyjonizmowi,powojniezaczął
wspieraćemigracjężydowską,liczącnapozyskaniewpływównaBliskimWschodzie.
Polskęemigracjatazbliżaładopaństwajednonarodowego.Do1948r.bezprzeszkód
działałyorganizacjesyjonistyczne,alenajwiększerealneznaczeniemiałfakt,iżwładze
tolerowałyemigracjęnielegalną–akcjęBricha.Organizowałająw latach1944–47taj-
nasiatkaprzerzutowa,umożliwiającwyjazdokoło140tys.ludzi,czyliokołopołowie
Żydówprzebywającychwówczasw Polsce22.

Stosunek do Żydów zaczął się zmieniać po utworzeniu państwa Izrael, które ku
rozczarowaniusowieckichi polskichwładz,niewybrałodrogisocjalistycznegorozwo-
jui współpracyz blokiemwschodnim.W okresie„walkiz syjonizmem”,coczęściowo
jestparadoksem,pojawiły sięułatwieniaw masowymwyjeździepolskichŻydówdo
Izraela.Odemigrującychżądanozrzeczeniasięobywatelstwa,niemieliprawapowro-
tu.SzczególnieprzychylniewidzianowyjazdyŻydówreligijnych,działaczysyjonistycz-
nych,a takżeinwalidówi ludzistarszych.Staranosięzatrzymaćrobotnikówi inteligen-
cję zawodową, częstoodmawiano imwyjazdu.Choćw  latach1949–1951wyjechało
z Polskiblisko30tys.Żydów,nadalniebylitowszyscy,którzypragnęliwyemigrować23.
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Władzewspierały,a przynajmniejnieprzeszkadzałyemigracji,alepoczątkowoteż
odbudowieżyciażydowskiegow Polsce.DziękitemuŻydzipoIIwojnieświatowejsta-
nowiliw Polscemniejszośćzupełniewyjątkową:przyznanoim–jaksiępóźniejokaza-
ło–napewienczasograniczonąautonomięnarodową.W przeciwieństwiedoinnych
mniejszości mieli własną, wspólną reprezentację, liczne organizacje polityczne, spo-
łecznei kulturalne,a nawetformacjesamoobrony,kilkadziesiątczasopism(w języku
jidysz,hebrajskimi polskim),własneszkolnictwo,spółdzielnie(z centralą)i możliwość
korzystaniaz pomocyZachodu.

W latach40.wśródpolskichŻydówdziałałoaż11partiipolitycznycho różnymob-
liczui kilkadziesiątorganizacjispołecznych.Partiebyłybardzorozdrobnione–liczyły
odkilkusetdook.8tys.członków24.ŚcierałysięróżnewizjeprzyszłościŻydów,podsta-
wowyspórmiałmiejscemiędzysyjonistami–zwolennikamiemigracjidoPalestyny/
Izraelaorazkomunistamii bundowcami,którzychcieliw Polscepozostaći budować
tużycieżydowskie.

W Białymstoku,któryzewzględunaniewielkąspołecznośćprzestałbyćważnym
żydowskimośrodkiempolitycznym,aktywnebyły tylkoniektórez nich.W dodatku
po ichdziałalnościpozostałynieliczne ślady, czasempojedynczewzmianki.Obecne
byłotuZjednoczenieSyjonistówDemokratów„Ichud”(hebr.‘jedność’).Toprawico-
weugrupowanieoczekiwałoutworzeniapaństważydowskiegow Palestynie,choćjego
działaczemieliróżnewizjewalkio tencel.W 1947r.białostockitzw.snif,czylioddział
„Ichudu”,liczył200członków.PrezesembyłMojżeszTurek,sekretarzemgeneralnym
Abram Dereczyński, kierownikiem kultury i  propagandy Jakub Kahan. Organizacja
białostockaprzedewszystkimzajmowałasięprzygotowywaniemwyjazdówdoPalesty-
ny,rozdzielałapomocżywnościową25.Wiadomo,żeistniaław Białymstokukomórka
syjonistycznej i  lewicowej partii „Ha-Szomer ha-Cair” (hebr. ‘młody strażnik’), któ-
rejprzedstawicielkąw WKŻbyłaMiriamGrosman.Niepodejmowałajednakszerszej
działalnościspołecznejjakw innychregionachkraju,gdzienaprzykładorganizowała
zbiórkinakolonieletniedladzieciżydowskich26.W mieściepróbowanotakżeprowa-
dzić„niepartyjne”akcjesyjonistyczne,np.„Kerenha-Jesod”(hebr.‘funduszosiedleń-
czy’).Byłytozbiórkipieniędzydlaosadnikówżydowskichnazakupziemiw Palestynie,
którymtowarzyszyłaakcjainformacyjna,prezentacjefilmówitp.W Białymstokutaką
akcjęz dużymitrudnościamiprzeprowadzonow 1948r.,–80osóbwpłaciłow sumie
ponad900 tys. zł.27Zewspomnieńwiadomoteż,żepróbowanozakładaćw mieście
niewielkiekibuce,czyliżydowskiewspólnoty.Naposesjiprzyul.Polnej24(obecnie
Waryńskiego) w  1946 r. mieściły się aż trzy: młodzieżowy „Gordonia” (nazwa syjo-
nistycznejorganizacjimłodzieżowejzałożonejprzezAaronaGordona),„Dror”(hebr.
‘wolność’,nazwaruchupionierskiego)i „Mizrachi”(hebr.‘wschodni’,nazwapartiire-
ligijnychsyjonistów)28.

BiałostoccyŻydzi,takjakcałaspołecznośćwierzącaw utworzeniepaństważydow-
skiego,śledziliwydarzeniaw Palestynie.Gdyw 1946r.Brytyjczycymocnoograniczyli
kwotyimigracyjne,w DomuLudowymprzyul.Polnej24odbyłsięwiecprotestacyjny.
W maju1948r.białostoccyŻydziświętowaliutworzeniepaństwaIzrael.Z tejokazjiod-



61

EpiloghistoriibiałostockichŻydów–okrespowojenny

byłasięuroczystaakademia,w kinie„Ton”zorganizowanopokazfilmu„Wielkaobiet-
nica”,któryopowiadało osadnictwieżydowskimw Palestynie.Kilkamiesięcypóźniej
zorganizowanoakcjęoddawaniakrwijakopomocydlawalczącychw Palestynie29.Or-
ganizacje i partiesyjonistycznew Polscezlikwidowanonaprzełomie lat1949/1950na
wniosekżydowskichkomunistów–rozpoczęłasięzadeklarowana„walkaz syjonizmem”.

Jakjużwspomniano,poprzeciwnejstroniew sporzeo przyszłośćŻydówstałyso-
cjalistyczny„Bund”(jid.‘związek’)i FrakcjaŻydowskakomunistycznejPolskiejPartii
Robotniczej. Na czele białostockiej komórki „Bundu” stał prawdopodobnie Pejsach
Bursztejn.Partiadokonałasamorozwiązaniaw 1948r.,a swychczłonkówwezwałado
wstępowaniadoPZPR.

Zważywszynasytuacjęw kraju,realnąrolępolitycznąmogliodegraćwłaściwieje-
dyniedziałaczePPR.Żydówwśródnich,zwłaszczapoczątkowo,byłoniewielu.W maju
1945r.partia tana tereniepowiatubiałostockiego liczyła228członków,w  tym175
Białorusinów,52Polakówi jednegoŻyda30.W księdzeewidencyjnejKMPPRw Bia-
łymstokuz początku1948r.,obejmującej3532nazwisk,figuruje36osób,którepo-
dałynarodowośćżydowską.W większościbyli torzemieślnicy lubrobotnicy,którzy
wstąpilidoPRRw latach1946–47,a wcześniejnienależelidoinnychpartii,czylinie
tyle„starzytowarzysze”,którymudałosięprzeżyć,aleraczej„towarzyszez powojennej
łapanki”–ludzieo lewicowychpoglądach,którzywobecArmiiCzerwonejodczuwali
wdzięcznośćzawybawienieodHolokaustui wierzyli,iżkomunizmzapewniimbez-
pieczeństwo31.

Tożsamez FrakcjąŻydowskąKołoPPRprzyWojewódzkimKomitecieŻydowskim
w Białymstokudziałałoodpaździernika1946r.PierwszymprzewodniczącymbyłBorys
Najfeld,kolejnymi–IzraelBiałostockii MojżeszStupnik,aległównymorganizatorem
kołai mówcąnazebraniachbyłHerszHakmajer,kierownikszkoleniaWydziałuKadr
WojewódzkiegoUrzęduBezpieczeństwaPublicznegoi jednocześnieczłonekKomitetu
MiejskiegoPPR.W 1948r.przejąłonfunkcjęprzewodniczącegoi pełniłjądokońca
następnegoroku,poczymzostałprzewodniczącymhonorowym32.Podkoniec1946r.
kołoliczyło15członków,napoczątku1947r.–20członków,potemponad30.Przepro-
wadzanowówczasakcjęwerbunkową,byłplan,żebyrozbudowaćjenawetdo50osób.
Chcianozwłaszczapozyskaćkobiety,którychpoczątkowoweFrakcjiŻydowskiejnie
było.HerszHakmajerwyrażał jednakprzekonanie,że„Żydowskiekobietypracujące
sympatyzująz nasząideąi programem,trzebatylkoichuświadomići przeprowadzić
wśródnichpropagandę”33.Wartoprzyokazjizaznaczyć,iżniebyładziałaczkąFrakcji
ŻydowskiejEdwardaOrłowska,organizatorkaPPRnaBiałostocczyźnie i  I  sekretarz
KW. Dość szybko opuściła miasto, ponadto nie angażowała się chyba w  działalność
żydowską,choćw 1949r.zostałażonąwybitnegodziałaczaSzymonaDatnera.

Kołodysponowałowłasnymlokalemprzyul.Mińskiej1(rógSuraskiej,w sąsiedz-
twiezniszczonegocmentarzarabinackiego),jegootwarcie1grudnia1946r.,z progra-
mem artystycznym, było sporym wydarzeniem. Jednym z  pierwszychprzedsięwzięć
koła było zorganizowanie akademii z  okazji 29. rocznicy rewolucji październikowej
(czczenie tego święta stało się tradycją WKŻ, świętowano także rocznice powstania
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ArmiiCzerwonej34).Nacodzieńzajmowałosiędystrybucją„Fołks-Sztyme”–oficjal-
negoorganuFrakcjiŻydowskiejPPRi „TrybunyWolności”,którychprenumeratabyła
traktowana jako obowiązkowa (chciano także, by każdy członek partii rozprowadził
dodatkowe10sztuk).Z lekturyprotokołówzebrańmożnaodnieśćwrażenie,żeczłon-
kowieniemielikonkretnejwizjidziałalnościkoła,sposobówdotarciadospołeczności
żydowskiejw celuprzeciwstawianiasięwpływomsyjonistycznym.Dyskusje,toczone
charakterystycznymjęzykiempropagandy,dotyczyłybieżącejsytuacji,znaczeniaPPR
itp.GłównymmówcąbyłzazwyczajHerszHakmajer.

Najpoważniejszym zadaniem była dla żydowskiego koła PPR kampania przed
pierwszymi po wojnie wyborami do Sejmu. W  ramach akcji wyborczej rozpoczętej
w grudniu1946r.odbyłosię11zebrańi międzypartyjnywiecwyborczyz udziałem
kandydata na posła Feliksa Mancewicza. Na otwartym zebraniu koła przyjęto rezo-
lucjęo głosowaniunablokdemokratyczny.Akcjępropagandową„w terenie”prowa-
dziłyspecjalniepowołanetrójki,zorganizowano,charakterystycznedlatychwyborów,
głosowaniegrupowe.Efektemtejpracybyła,wedługsprawozdawców,stuprocentowa
frekwencjawyborczabiałostockichŻydów35.

Jesienią1947r.odrębnośćFrakcjiw całejPPRzlikwidowano,a żydowskiekomórki
partii,nazywaneod1948r.ZespołamiPPR/PZPR,włączonodoodpowiednichorganiza-
cjiterenowych.W BiałymstokujegolideremtakiegozespołubyłSenderPetrycer.Zespół
działałsłabo,nierealizowałwłasnychdecyzji,np.o stworzeniuwewnętrznejstruktury,
powołaniukomisji.Podstawowymproblemem,z którymmusiał sięmierzyć,byłodą-
żenieznacznejczęścibiałostockichŻydówdowyjazduz kraju,któremu,zgodniez zało-
żeniamiideologicznymi,członkowiepartiikomunistycznejpowinniprzeciwdziałać.Na
posiedzeniuZespołuPZPRprzyWKŻw BiałymstokuJulianŁazebnik,sekretarzgene-
ralnyCKŻP,stwierdził,żeczłonkówpartiiwyjeżdżającychdoIzraela,należytraktować
jak„dezerterówz  frontubudowy socjalizmu”.Tymczasemw 1949 r.wyjechało z Bia-
łegostokudoIzraelaponad60osób,czekalinastępni.Działaczepartyjnipocieszalisię,
że:„wyjeżdżającytosąprzeważniespekulanci,ludzienieprodukcyjni.Jesttoelement
niezdrowy.[…]Ci,którzyzbiliforsę,niemoglizostaćw krajuDemokracjiLudowej,
w krajuidącymdosocjalizmu”,przyznając,iż„Jednakmiędzynimisąi ludziepracy,
którzymimoagitacjipodchodządosprawylekceważąco”.Towarzyszebilisięw piersi,
przyznając, iżdecyzjeo wyjazdachnie sąkonsekwencją złychwarunkówżycia, lecz
słabejpracyw środowisku.„Jaknaprzykładtow.Ema[właśc.JózefEmma–J.S.]był
dobrym partyjniakiem, a  jednak w  krótkim czasie wyjechał. I  tu nasza wina, nasza
działalnośćniedotarładoniego”36.

Z zewnątrzaktywnośćśrodowiskażydowskiegobyłasłabowidoczna.„Żydziw licz-
biekilkusetzamieszkaliw Białymstokui BielskuPodlaskimnieprzejawiająspecjalnej
działalności ani zainteresowań” – czytamy w  sprawozdaniu Urzędu Wojewódzkiego
z początku1947 r.WiększośćŻydów, tak jak i pozostałychobywatelipolskich,pró-
bowaładystansowaćsięodpolityki.W dokumentachpowtarzałasiędotyczącabiało-
stockichŻydówformuła:„StosunekdoPaństwaPolskiegojestlojalny”i zapewnewie-
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leosóbzakładało,żetowystarczy37.Tymczasemw okresiepowojennym,a zwłaszcza
w latachstalinizmu,wszelkiedziałaniaspołecznebyłyupolitycznione.Najważniejsze
dlapowojennegospołeczeństważydowskiegostruktury–KomitetyŻydowskie,także
byłyumocowanepolitycznie.

1.3. Organizacjeżydowskie
Wojnaprzyniosłazniszczeniewszystkiminstytucjomi organizacjomżydowskim,

śmierć większości ich działaczy. Po wojnie ocaleni próbowali reaktywować dawne
formy,aleszukaliteżnowych,bardziejprzystającychdonowychrealiów,wybijałysię
nowepostaci. Jednymz głównychorganizatorówżyciażydowskiegow powojennym
Białymstoku był Szymon Datner. Urodzony w  1902 r., do Białegostoku przyjechał
w 1928r.i podjąłpracęw GimnazjumHebrajskimjakonauczycielwychowaniafizycz-
nego.W czasieokupacjihitlerowskiejbyłuczestnikiemkonspiracjiw getcie,w czerwcu
1943r.udałomusięuciec,dołączyłdożydowskiejpartyzantki.DoBiałegostokupo-
wróciłnapoczątkusierpnia1944r.Jegomieszkanieprzyul.Sienkiewicza79służyło
wieluludziomjakomiejscenoclegowepopowrociedozniszczonegomiasta.Choćbył
zagorzałym syjonistą, szczerze wierzył w  odrodzenie białostockiego żydostwa38. To
Datnerbyłorganizatorempierwszejstrukturyżydowskiejw Białymstoku–Komitetu
OcalałychŻydów,któryw październiku1944r.przekształciłsięw gminężydowską.
StanąłnaczeleWojewódzkiegoZwiązkuGminŻydowskich.

Dowojnygminywyznanioweorganizowałyżycieżydowskie,należelidonichzarów-
noŻydzi religijni, jakbezwyznaniowcypochodzeniażydowskiego.Powojnie formuła
gminymiałabyćjeszczeszersza,copozwoliłobypołączyćdziałanialudzio bardzoróż-
nych poglądach, wykluczano jedynie „żydowskich asymilatorów, faszystów, członków
policjiżydowskiejz czasówokupacji”.W dokumentachgminybiałostockiejczytamy:

„Gmina żydowska jest to instytucja zorganizowanej mniejszości żydowskiej
w Polsce.Gminażydowskajestw tejchwilijedynąorganizacjąwszystkichŻydów
przyznającychsiędoswegonarodu,reprezentującichwobecpaństwai wobecpo-
zostałejludnościPolski.GminajestwyrazemautonomiiŻydóww Polsce.Jestona
wyrazemodrębnościkulturalnej,religijneji politycznejŻydóww Polsce”39.

12listopada1944r.odbyłsięw saliWRNWojewódzkiZjazdDelegatówGminŻy-
dowskich.Uczestniczyłow nimokoło150osób,w tym30delegatówz Białegostokui 37
z regionu.WojewodaJerzySztachelskizadeklarowałpomocw odbudowieegzystencji
Żydóww odrodzonejPolsce, co spotkało sięz aplauzem.Modlonosięzaumarłych.
W  swej rezolucji zjazd złożył podziękowanie Armii Czerwonej i  Wojsku Polskiemu
za „wyzwolenie garści pozostałych przy życiu Żydów spod buta barbarzyństwa nie-
mieckiego”,wyraziłswepoparciedlaPKWNi „całkowitepoparciedlazamierzeńrządu
opartychnaszczerymi bezwarunkowymrealizowaniukonstytucjiz 1921roku”.Zjazd
stwierdziłkoniecznośćodbudowyżycianarodowegoŻydów,szkolnictwa,piśmiennic-
twa,sztuki,opiekinadocalałymiŻydami,ichproduktywizacjii włączeniadoodbudo-
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wykraju,dążeniado rewindykacjidóbrżydowskich.Proklamowanocałkowite rów-
nouprawnienie kobiet żydowskich, zwiększenie roli młodzieży, utworzenie związku
partyzantówi kombatantów.

Zakładano,żegminypowstanąw miejscowościach,w którychżyjewięcejniż10
Żydów.Jednymz głównychzadańgminymiałabyćopiekanadstarcami,inwalidami,
a zwłaszczaosieroconymidziećmi,w tymbędącymidotądpodopiekąPolaków,które
powinnybyćwychowywanew duchuprzywiązaniadonarodużydowskiego.Zapowie-
dziano utworzenie Wydziału Kulturalno-Oświatowego, który miał powołać do życia
szereginstytucjisłużącychodbudowieżyciażydowskiego,a takżekomisjihistorycznej
z zadaniemdokumentowaniaHolocaustui ratowaniaresztekspuściznykulturowejŻy-
dów.

NaZjeździedyskutowanoteżnadutworzeniemwłasnejformacjizbrojnej–Legio-
nuŻydowskiego.Zastanawianosię,cozrobićz przekazanymigminierzeczami,które
należałydoofiarMajdanka–czypowinnysłużyćpotrzebującym,czyzostaćzachowa-
nejakopamiątka(sprawynierozstrzygnięto)40.ZjazdwystosowałprzesłaniedoJózefa
Stalina,wyrażającwdzięcznośćza rozbiciewrazz aliantamiarmiiniemieckiej, skła-
dającżyczeniaz okazjirocznicyrewolucjipaździernikoweji życzącjaknajszybszego
zwycięstwa41.

Pomimopolitycznychgestówi przemyślanegoprogramuz projektunicniewyszło
– Ministerstwo Administracji Publicznej wykluczyło reaktywowanie gmin żydow-
skich.ZezwolonojedynienatworzenieŻydowskichZrzeszeńReligijnych,liczącychco
najmniejdziesięciuczłonków,któreprzemianowanezostałypóźniejnakongregacje.
Szacowano,iżpodkonieclat40.w praktykachreligijnych,choćbyincydentalnie,brało
udziałokołopołowyŻydów(a  sekularyzacjawywołanazniszczeniemstaregoświata
stalepostępowała).Wedługstatutu(niezatwierdzonegoprzezwładzepaństwowe)zada-
niamizarządówkongregacjibyłym.in.:utrzymywaniesynagog,domówmodlitwy,łaź-
nirytualnych,opiekanadcmentarzami,organizacjarabinatu,szkółreligijnych,orga-
nizowaniedostawmięsakoszernego,prowadzenieinstytucjidobroczynnych42.Żydow-
skaKongregacjaWyznaniowaw Białymstokumiałapoczątkowoswąsiedzibęprzyul.
Polnej24,a późniejprzyMińskiej1.NajejczelestałFeiwelKagan(wyjechałdoIzraela
w 1950r.),wiceprzewodniczącymbyłSzabsiEstrow.Głównąbożnicąstałasięzacho-
wana synagoga Cytronów przy ul. Polnej. W  1948 r. w  ewidencji białostockiej kon-
gregacjibyło428osób.WedługinformacjiWydziałuSpołeczno-PolitycznegoUrzędu
Wojewódzkiegopo1948r.kongregacjanieprowadziłażadnejdziałalnościreligijnej43.

DużączęśćfunkcjigminprzejęłyKomitetyŻydowskie.Byłytostrukturylokalne
powołanegow Lubliniew  listopadzie1944 r.przezżydowskiepartiepolityczne (za-
równosyjonistyczne,jaki socjalistycznyBundorazżydowskąfrakcjęPPR)Centralne-
goKomitetuŻydóww Polsce[CKŻP].Ichdziałalnośćobejmowałaprzedewszystkim
pomocspołeczną,a zwłaszczaopiekąnaddziećmi,repatriantami,opiekęzdrowotną,
kulturę,oświatę,przedsięwzięciagospodarcze,pomoclegalnejemigracji.Początkowo
nieorganizowałyjedynieżyciareligijnego,alew czerwcu1948r.podpresjąwładzdo
CKŻPprzystąpiłykongregacje,zachowującautonomięwewnętrzną44.
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SkładWojewódzkiegoKomitetuŻydowskiego[WKŻ]w Białymstokuustalonona
wzórcentraliwedługkluczapartyjnego–najwięcejmiejsc(sześć)przypadłożydow-
skim komunistom z  PPR, a  także „Bundowi” i  „Ichudowi” (po cztery). Siedzibą był
budynekprzyul.Kupieckiej32,dawnawłasnośćgminyżydowskiej,a w okresieoku-
pacjiniemieckiejsiedzibaJudenratu.CzęśćpodległychKomitetowiinstytucjimieści-
łasięnaterenietejsamejnieruchomości(np.TowarzystwoOchronyZdrowia,szkoła
powszechna),częśćw budynkuprzyul.Mińskiej1,gdzieprowadzonodomstarców
i stołówkę.Komitetzatrudniałokoło20osób(razemz podległymiinstytucjamiponad
60),przyczym,zewzględunato,żewieleosóbopuszczałomiasto,byłaogromnafluk-
tuacja.PierwszymprzewodniczącymbyłSzymonDatner,po jegowyjeździew 1946
r. funkcję objął Manachem Turek, potem Pejsach Bursztejn, być może krótko także
SymchaLewin,a od1948r.pełniłjąHerszHakmajer.Wpisywałosiętow ogólnynurt
przemian–jakpiszeAlinaCała:

„W  1948–49 żydowscy komuniści zdominowali struktury CKŻP. Wysuwając
hasło «rozszerzenia bazy społecznej» doprowadzili do zmiany zasad komple-
towaniaprezydium,eliminującwpływypartiipolitycznych.Przypuściliatakna
syjonistów,oskarżającicho nacjonalizm”45.

SekretarzembyłpoczątkowoAbramDereczyński,późniejIzraelBiałostocki.Języ-
kiemobradi większościkorespondencjibiałostockiegoKomitetuŻydowskiegobyłji-
dysz,natomiastsprawozdawczośćprowadzonopopolsku.

1.4. Pomocspołeczna
Powracający ocaleni, choć mogliby się wydawać szczęśliwcami, w  rzeczywistości

byli ludźmi wyniszczonymi psychicznie i  fizycznie, wygłodzonymi, obdartymi, nie-
posiadającymi środków utrzymania, przeważnie – nikogo bliskiego. Wymagali więc
natychmiastowejpomocyi wsparcia.TakswójpowrótdozrujnowanegoBiałegostoku
wspominaHanna-LilliSielecka:

„Niechciałamwierzyć,żetojestmójBiałystok.[…]Szłamnaoślepi niewierzy-
łammoimoczom,gdynahoryzoncieukazałasiępostaćludzka.Zbliżyłamsię
i zasypałamobcąosobępytaniami.Takdowiedziałamsię,jakmamiśćdomiej-
sca,gdziebyłKomitetŻydowskiprzyul.Młynowej.Dobrnęłamdotegomiejsca,
każdyucieszyłsięmojąosobą.Mocpytań,wyjaśnień,dalimiejscegdziemożna
przenocować,całyszeregwskazóweki rad.Jednaz nichbrzmiała,abywcześnie
wracaćdopomieszczenia,boczasysąniepewnei zabijająnaulicach”46.

Pomoc,którejudzielanopowracającym,finansowanabyłagłówniez funduszyprze-
kazywanych przez tzw. Joint czyli American Joint Distribution Committee (AJDC).
OrganizacjataprzekazywałaśrodkinadziałalnośćCKŻP,aleczęśćpomocykierowała
bezpośredniodoposzczególnychśrodowisk.I takprzykładowow maju1946r.nana-
zwisko Szymona Datnera Żydzi z  Buenos Aires przesłali 8 ton żywności (czekoladę
i mleko)i mydła,a także57skrzyńubrań,butówi książek,6balikoców.Hojnośćorga-
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nizacjiżydowskichz zagranicywynikałaz przekonania,iżniemożnapozostawićbraci
w niepewnejsytuacji,zdanychtylkonapomoccharytatywną47.

Systemwsparciabył rozbudowany i uporządkowany,poddanyszczegółowejewi-
dencji. Wynika z  niej, że białostocki WKŻ udzielał zapomóg stałych, o  przeciętnej
wysokości800złmiesięczniei jednorazowych–średnio400zł.Przykładowow maju
1946r.przeznaczyłnanienakwotę20tys.zł.Jednocześnie1256osobom,czyliprawie
wszystkimzarejestrowanymw BiałymstokuŻydom,udzielonopomocyżywnościowej.
PrzyulMińskiej1prowadzonabyłakoszernastołówka,którawydawała320obiadów
i  drugie tyle śniadań każdego dnia, czyli prawie 20 tys. posiłków w  ciągu miesiąca.
Większośćstołownikówstanowilirepatrianci.W tymsamymbudynkumieściłsiędom
starców,w którymmieszkało25pensjonariuszy48.

Przybywający do miasta – powracający z  obozów, repatrianci, zdemobilizowani
i inniŻydzibędącyw podróży–korzystaliz domunoclegowegoprzyul.NowyŚwiat
25.W ciągumiesiącaprzewijałosiętamnawet400osób,przeciętniezatrzymującsię
10–14dni.W pierwszympółroczu1946r.roztoczonoopiekęnad920repatriantami,
udzielając im noclegu, zapewniając wyżywienie, odzież, opiekę lekarską, wypłaca-
jąc zasiłki. Było to wielkie przedsięwzięcie, na które spożytkowano towary wartości
747 500zł(m.in.350kgmąki,332kgśledzi,200kgkawy,133kgcebuli,150kgzup
w proszku,50kgkakao).NapotrzebyrepatriantówWKŻotrzymałtakżem.in.:515par
spodni,264marynarki,265swetrów,416koszul,tyleżsamoparkalesonów,379sukni,
tylesamobluzek,218trykotówdamskich,669parobuwia,920koców.Rokpóźniejna-
daldożywiano806osób,z domunoclegowegokorzystało100.Skalaopiekispołecznej
stopniowozmniejszałasię,w 1949r.nieprowadzonojużdomunoclegowego,niewielka
byłateżskaladożywiania,a miejscaw domustarcówniebyływ pełniwykorzystane49.

Wobec tragedii, jaka spotkała naród żydowski, wyjątkowe znaczenie zyskiwały
dzieci,dającenadziejęnaodrodzenie.Prowadzonabyłaakcjaposzukiwaniai „odzyski-
wania”dzieci,którew czasiewojnytrafiłypodopiekęnieżydowskichrodzini instytucji.
Wobecczęstejniechęcidorozstawaniasięodwoływanosiędosądów,praktykowano
wykupowanie,a nawetporywanienajmłodszych50.

Dzieciotoczonoszczególnąopieką,pilnieewidencjonując,organizującróżnepla-
cówkiopiekuńcze,medyczne,oświatowe.W BiałymstokupodopiekąWKŻbyłaponad
setkadzieci.Niebyłodomówdziecka,wszystkiedzieciżyływ rodzinach(sierotytra-
fiałydoinnychmiasti zagranicę),działałtujedyniepółinternat,w którymbyłymiej-
scadla36dziewcząti chłopców.Wszyscyuczniowieszkołyżydowskiejbylidożywiani.
Troszczonosięteżo młodzież–z pomocykorzystałookoło50dziewcząti chłopców.
Uczącysięotrzymywaliksiążki,pomoceszkolnei stypendia,pracujący–np.środkina
przekwalifikowanie.

Jednąz głównychtroskbyłakondycjazdrowotnaludności.Obawianosię,bytakjak
tomiałomiejscepoI wojnieświatowej,naspołeczeństwoniespadłaplagachoróbza-
kaźnych.ReaktywowanezostałobiałostockieTowarzystwoOchronyZdrowia,którego
placówkamieściłasięprzyKupieckiej.Dysponowałoono15łóżkamiw izbiechorych
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i zatrudniało5lekarzy.Do1947r.otoczyłoopieką700pacjentów,wydającnatencel
ponadmilionzłotych51.

1.5. Sytuacjalokalowa
ZabudowaBiałegostokubardzoucierpiaław czasiewojny.Zniszczeniuuległo1754

budynkówmieszkalnych(23%,aleaż51%w śródmieściu),635obiektówprzemysło-
wych (76%) i  119 budynków użyteczności publicznej (45%)52. Zniknęła większość
domów białostockich Żydów. Dzielnicę biedoty, Chanajki, podobnie jak Szulchojt,
najstarszążydowskądzielnicępołożonąmiędzyulicamiLegionowąi Suraską,Niemcy
zrównaliz ziemią jużw 1941r. tak,że trudnobyłorozpoznaćbiegulic.Zabudowa-
niana tereniegettaw dużej części zostały spalonew okresie jego likwidacjiw 1943
r. Natomiast domy zlokalizowane w  ścisłym centrum ucierpiały w  ostatnich dniach
działańwojennych,zarównozaprzyczynąwycofującychsięNiemców,jaki zdobywa-
jącychmiastoSowietów.Ocalałokilkasetżydowskichdomówi w 1945r.władzead-
ministracyjnesporządziłyichspiszatytułowany„Wykaznieruchomościopuszczonych
(właściciele – Żydzi zamordowani przez władze okupacyjne) położonych na terenie
Białegostoku”, prawdopodobnie jedyny dokument dotyczący własności żydowskiej.
Ówspisobejmuje775domówmieszkalnychwrazz  listąnowychlokatorów,z której
wynika,iżw każdymdomumieszkałoterazściśniętychpokilkapolskichrodzin53.Ewa
Kracowskiwspomina,żegdyw 1944r.wróciłaz oddziałupartyzanckiegodoBiałe-
gostoku, musiała spać na podwórzu przed swym rodzinnym domem, gdyż rodzina,
któragozajęła,niechciałajejwpuścić.Sytuacjataskłoniłajądoopuszczeniamiasta54.
Bieżącymproblemembyłobezprawnezajmowanielokalii szabrownictwo.W wydanej
w lipcu1945r.odezwiedoobywateliwojewództwabiałostockiegoTymczasowyZarząd
Państwowyprzestrzegałichprzedbezprawnymprzejmowaniemdóbri nawoływałdo
zgłaszania„nieruchomości,alerównieżżywegoi martwegoinwentarzaorazwszelkich
rzeczyruchomych:mebli,garderoby,pościeli,towarów,surowców,kosztowności,księ-
gozbiorów,słowemwszystkiego,costanowijakąkolwiekwartośćrealną”.Zazgłoszenie
obiecywanopremiew wysokościod5%do10%.wartościmajątku55.

Na ogół powracający przedwojenni mieszkańcy oczekiwali, co oczywiste, zwro-
tu ich nieruchomości, także jeśli były to domy bardzo zniszczone czy puste działki.
Kwestię tę uregulowano ustawowo, zaliczając mienie pożydowskie do kategorii ma-
jątkuopuszczonego,zaktóryuznano„wszelkimajątekruchomyi nieruchomy,który
w związkuz wojnąrozpoczętą1września1939r.nieznajdujesięw posiadaniuwłaści-
ciela,jegoprawnychnastępcówlubosóbprawaichreprezentujących”.Majątektenmiał
byćprzejmowanyprzezpaństwo(TymczasowyZarządPaństwowy,późniejOkręgowe
UrzędyLikwidacyjne–OUL)i stopniowo–namocydecyzjisądówgrodzkich–zwra-
cany właścicielom lub ich spadkobiercom. Państwo nie musiało oddawać nierucho-
mości,któreuznałozaszczególniepotrzebnei ważnedlaswychinteresów.Prawado
majątkudawnywłaścicielmusiałprzedsądemdowieść,przedstawiającodpowiednie
dokumenty.Jeślizaginęłyczyzostałyzniszczonew czasiewojny,cobyłobardzoczęste,
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dopuszczanozeznaniaświadków–sąsiedzimoglistwierdzić,dokogonieruchomość
należałaprzedwojną56.

Częściowa analiza akt wskazuje, że białostocki Sąd Grodzki starał się, zgodnie
z literąprawa,przekazywaćnieruchomościdawnymwłaścicielom,biorącpoduwagę
trudnościz przedłożeniemdokumentówlubznalezieniemświadków.NatomiastOUL
częstoodwoływałsięodtychwyroków,wskazującnabłędyproceduralne,podważając
tożsamośćosób(np.zewzględunaużywaneróżneformyimion,pomimorozpozna-
niaprzezświadków57)lubwskazującnabłędyproceduralne.Zdarzałosię,iżludziom
odbieranoodzyskanewcześniejnieruchomości.Takbyłoz budynkiemkina„Pan”przy
ul.Lipowej,któryw 1945r.przywróconoDawidowiFrombergowi.W 1947r.decy-
zjęzmieniono,gdyżOULzażądałprzekazaniagoFilmowiPolskiemu,któryw chwili
pierwszegowyrokujeszczenieistniał.

Ostrożnośćniebyłajednaknieuzasadniona,gdyżmienie,którepozostałopoŻy-
dach, było łasym kąskiem dla różnych cwaniaków i  przestępców. Łapówki za przy-
chylnerozpatrzenieczyprzyspieszeniesprawywydająsiędrobnostkąw porównaniu
z najpoważniejszą(prawdopodobnie)sprawą,wykrytąpodkoniec1948r.Grupaosób
naczelez SamuelemFaberem–pracownikiemUB,doktórejnależeli takżeWacław
Jarockiz OULi IzraelBiałostockiz WKŻ,opracowałasystemsłużącypozyskiwaniu
nieruchomości.Jakzeznawałświadek:

„Każdyczłonekmiałspełnićw tejspółceswojezadanie[...].Częśćz nichzaj-
mowałasięwyszukiwaniemnieruchomościpożydowskiejopuszczonej,druga
częśćwyszukaniemosobnikao nazwiskupodchodzącymz nazwiskiemzaginio-
negożyda,byłegoprawowitegowłaścicieladanejposesji,któregopóźniejuma-
wiają,żebyonwystępowałprzedSądemGrodzkimw B-ku,iżrzekomoonjest
spadkobiercądanejposesji,któremuwyszukująfikcyjnychświadków[...],a na
podstawietakowychświadkówSądGrodzkiwprowadzaw posiadanietakiego
rzekomegospadkobiercę.Czynnośćob. JarockiegoWacławapolegałanatym,
żeonniestawiałw tymwypadkużadnegosprzeciwuprzywprowadzaniuw po-
siadanietejosoby[...],a czynnośćpor.FaberaSamuelapolegałanatym,żeon
przyspieszałw wydawaniuzezwoleńnaprawonabycianieruchomości,gdyżm.
Białystokleżyw pasiegranicznymi prawoobowiązuje,abynabywcaposiadał
zezwolenieodwojewody[...].Uzyskanasumapieniędzyza[...]sprzedanąnieru-
chomośćbyładzielonapomiędzywszystkichuczestnikówwchodzącychw grę.
[...]Ww.grupabezprawniesprzedałabardzodużodomówpożydowskich”.

W  konsekwencji Samuel Faber (występował jako Farber) został skazany na 5 lat
więzieniai zdegradowany,podobnieJarocki.Większośćosóbnarodowościżydowskiej
zamieszanychw aferęjeszczew 1948r.wyjechałazagranicę58.

Zachowany„Rejestrosóbwprowadzanychw posiadanie(1946–47)”nieruchomości
białostockichobejmuje351osób,z czegook.1/3toprawdopodobnieŻydzi.Oznaczało-
byto,żetylkoniewielkaczęśćprzedwojennejwłasnościwróciładojejwłaścicielilubich
spadkobierców.Zapewneo dużączęśćmajątkużydowskiegoniemiałsięktoupomnieć.
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Z  zachowanej dokumentacji wynika też, że w  wielu sprawach wycofywano wnioski,
prawdopodobniezewzględunawyjazdz kraju.Byćmożeniekiedytowłaśnietrudno-
ściz odzyskiwaniemmieniamiaływpływnadecyzjeo wyjeździe.Znamiennejest,że
w urzędowychopisachnieruchomościw rubrykęokreślającąwłaścicielaczęstowpisy-
wanoogólnie„własnośćpożydowska”,w późniejszymokresiepozostawianojąpustą,
a nawetskreślanodokonanyjużwpisnazwiskajakozbędny59.

Państwoprzejęło takżewiększośćmajątkudawnych instytucji i  stowarzyszeńży-
dowskich, przy czym w  Białymstoku 60 nieruchomości gminy żydowskiej zostało
w czasiewojnyzniszczonych60.W grudniu1945r.DepartamentWyznaniowyMini-
sterstwaAdministracjiPublicznejpoinformowałUrządWojewódzki,żewszystkienie-
ruchomościi ruchomościbyłychgminżydowskichuznanezostajązaopuszczonei po-
rzucone,gdyżgminyżydowskieniezostałyreaktywowanepookresieokupacji,a Ży-
dowskie ZrzeszenieReligijneniemożebyćuznanezakontynuacjęgminżydowskich.
Utrudniło to bardzo odzyskiwanie majątku przez lokalne społeczności. Białostocki
KomitetŻydowskii kongregacjazabiegałyo przekazanieimbudynkubożnicyPiasko-
werMidraszprzyul.Pięknej3,w którympowojniemieściłasięprywatnaolejarnia
i punktskupulnu.Komitetplanowałurządzićtamdomkultury,czemusprzeciwiało
sięzrzeszeniereligijne,którechciałoprzywrócićfunkcjesakralnebudynku.Pomogła
dopierointerwencjau głównegorabinaKahane.O budynekubiegałosięteżZrzeszenie
Sportowe„Związkowiec”.Dopierow maju1950r.WKŻuzyskałzezwolenienaremont,
alezewzględunabrakśrodków,niezachowanoprzedwojennegokształtu,zamiastmu-
rowaniaścianwewnętrznychstawianojez desek,dyktyitp.61Częśćpomieszczeńbu-
dynkuprzeznaczononawynajem–napoczątkulat50.mieściłosiętamkino„Pionier”,
później–TeatrLalek„Świerszcz”62.

Docelówreligijnychi świeckichwykorzystywanybyłbudyneksynagogiCytronów
przyul.Polnej24.Natomiasttrzeciz ocalałych,choćbardzozniszczonybudyneksy-
nagogi Mohilewera (Bejt Samuel) przy ul. Branickiego 3, przekazany został wojsku,
a  potem użytkowały go inne instytucje. Przebudowano go gruntownie, pozbawiając
charakterystycznejfasadyw stylumauretańskim.Nieudałosięodzyskaćbudynkuprzy
ul.Fabrycznej27–dawnegosanatoriumTowarzystwaOchronyZdrowia,gdziew cza-
sieokupacjimieściłsięszpitalgettowy.Stanowiłonostatnipunktoporupodczaspo-
wstania,zajętydopiero20sierpnia1943r.63Pomimostarańi pierwotnychdecyzjipo-
zytywnych,w rękachpaństwapozostałyteżm.in.obiektyprzyul.Pięknej8(budynek
rzeźni), Nadrzecznej 14 (łaźnia) oraz Jurowieckiej 7 (dom dziecka), będące dawniej
własnościągminyżydowskiej.W 1947r.OULodmówiłzwrotunieruchomościprzyul.
NowyŚwiat13,Zamenhofa37,Kupieckiej18.Komitetbezskuteczniepróbowałodzy-
skaćterenpospalonejWielkiejSynagodze,gdziechciałpostawićpomnik64.

Pomimo tych trudności starano się, aby domy i  siedziby instytucji żydowskich
znajdowały się w  swoim sąsiedztwie, co dawałoby namiastkę dawnych dzielnic ży-
dowskich.W 1946r.z ok.840białostockichŻydówok.500osóbmieszkałow trzech
rewirach: okolicy ul. Kupieckiej (obecnie Malmeda), Białej, Zamenhofa, Brańskiej
i Giełdowej(obecnieSpółdzielcza);okolicyBiałostoczańskiej(obecnieWłókiennicza),
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NowyŚwiat,Częstochowskieji Polnej(obecnieWaryńskiego)oraznajwiększeskupi-
skoŻydów–w okolicachRynkuKościuszki,Suraskiej,Mińskiej,Mazowieckiej,Mły-
noweji Sosnowej.Pozostalimieszkaliw rozproszeniu.Większośćinstytucjiskupiona
byław trzechmiejscach:przyul.Mińskiej1,gdziebyłpierwszypunktkontaktowydla
powracającychdomiastaŻydów;przyul.Kupieckiej30/32 (nieistniejącadziśpose-
sjależącabezpośrednionadrzekąBiałą),gdziemieściłysię:TOZ,WKŻ,Wojewódzka
KomisjaHistoryczna,żydowskaszkołapowszechna;a takżeprzybudynkuprzyPolnej
24,gdziebyłasynagoga,kongregacjareligijnai DomLudowy.W otoczeniumieszkało
wieluŻydów,alei Polacy,conieprzeszkadzałostwierdzać,iż„Stosunkisąsiedzkiesą
dobrei nienasuwajążadnychuwag”65.

1.6. Poczuciebezpieczeństwa
Zakończeniewojnynieprzyniosłoludnościżydowskiejpełnegopoczuciabezpie-

czeństwa.Wypadkimorderstw,któremiałymiejscew regionie,niepokoiłyi skłaniały
dodziałaniabiałostockichŻydów.W maju1945r.SzymonDatnerzabierałgłosw tej
sprawie na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej, której był członkiem. Pod-
kreślałniebezpieczeństwogrożącezarównoŻydom,jaki ludziom,którzypomagaliim
w czasiewojny.Zarzuciłresortowisprawiedliwościzaniechaniarównoznacznewspół-
udziałowiw mordach,zaco–podzarzutemznieważenia–stanąłprzedbiałostockim
SądemGrodzkimi otrzymałwyrokw zawieszeniu66.

Marek Chodkiewicz stwierdza, iż wśród 271 potwierdzonych (i  474 niepotwier-
dzonych)przypadkówŻydów,którzyw latach1944–1947padliofiarąprzemocy,tylko
jedenmiałmiejscew Białymstoku.PrzywołujeraportAKmówiący,iż:

„14X[1944r.]w Białymstokuzostałzabityprzeznieznanychsprawcówchorąży
AB[ArmiiBerlinga]HirszBrawa(Żyd)”,a winęprzypisywanoAK.Podajeteż,
iż„prawdopodobniewiosną1945rokupodziemiepróbowałowykonaćwyrok
nazastępcyszefaUBw Białymstoku,którybyłz pochodzeniaŻydem[chodzi
zapewneo EliaszaKotona–J.S.].Zamachudałsiętylkoczęściowo:funkcjona-
riuszaraniono,aleprzeżył”67.

Z koleiamerykańskabadaczkaRebekaKobrinwspominao jedenastuosobach,któ-
repadłyofiarązamieszekantyżydowskichw Białymstoku,podająctęinformacjęzatek-
stemz 1946r.odnalezionymw archiwumw Tel-Avivie68.Jestonanieprecyzyjnai nie
pokrywasięz doniesieniamiz innychźródeł.Byćmożechodzio osoby,którezostały
zamordowanew regionie,a niew samymmieście.

Największympowojennymszokiemdlaludnościżydowskiejbyłpogromkielecki4
lipca1946r.,gdyzginęło40osób.Wydarzeniatespowodowałypanikę,odżyłopoczu-
ciezagrożenia,ruszyławielkafalaemigrantów.Niektórzywskazują,iżwydarzeniate
stałysiępunktemzwrotnymw życiużydowskiejspołecznościBiałegostoku–uznano
wówczas,iżniedasiętutajodbudowaćżyciai należywyjechać.Przypomniećjednak
należy, iżprzekonanie,żezniszczonyBiałystoknienadajesiędożycia,pojawiałosię
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i skutkowałoopuszczaniemmiastajużwcześniej69.Od1947r.zmieniłosięjednakna-
stawienieKomitetuŻydowskiego–ważniejszaodwsparciafinansowegoudzielanego
ludnościstałasiępomocw uzyskaniuwiz70.MiastoopuściłwtedynawetSzymonDat-
ner,którywyjechałdoPalestynydochoregoojca.PowróciłdoPolskiw maju1948r.,
alez małżonkąEdwardąOrłowskąprzenieślisiędoWarszawy,gdzierozpocząłpracę
w ŻydowskimInstytucieHistorycznym(ŻIH)71.

W celuzapewnieniabezpieczeństwatym,którzypozostali,zorganizowanoCentral-
nąKomisjęSpecjalnąCKŻB.Podtąmylącąnazwąkryłysięuzbrojoneformacjesamo-
obrony,utworzonezazgodąMBP.StanowiłyjeoddziaływartowniczelubORMO,ich
członkowiemieliprawoposiadaniabronipalnej,długieji krótkiej,a nawetgranatów.
Uzbrojenietejformacjiw dużejczęścisfinansowanezostałoprzez„Joint”i osobypry-
watne.Członkowiestrażymielitakżezbieraćinformacjeo potencjalnychzagrożeniach,
wystąpieniachantyżydowskichitp.72

Zachowałosięjednoświadectwonapięćw Białymstokuw okresiepopogromiekie-
leckim.ReniaKantorowicz-Połonski,mieszkającawówczaskibucuprzyPolnejwspo-
mina:

„Kiedyw lipcuzebrałosiępodnasząsiedzibązetrzydzieścikrzyczącychosób,
tozrobiliśmyskładkęnawódkęi upiliśmypotencjalnychnapastników”73.

Choćw mieścieniebyłopoważnych,otwartychwystąpień,a poziombezpieczeń-
stwaludnościżydowskiejbyłpodobnyjakpolskiej(zewzględunawysokąprzestęp-
czośćw ogóleniebyłow mieściebezpiecznie),panikaudzieliłasiętakżejegomieszkań-
com.Tutakże,w porozumieniuz UBP,utworzonoplacówkęKomisjiSpecjalnej,którą
kierowali Symcha Lewin, Mojżesz Stupnik i  Abram Dereczyński. Chroniono przede
wszystkimbudynkiinstytucjiżydowskich.Przykładowo:terenprzyKupieckiej,gdzie
mieszkały53osoby,a przebywałow dzieńw pomieszczeniachrożnychinstytucjiza-
zwyczajokoło150,ochraniałastale3–4-osobowazałoga.Umundurowaniwartownicy
dysponowali 11 karabinami, ponadto mieszkający i  pracujący w  tym obiekcie mieli
legalnie10pistoletów.Tę ilośćbroniuznanozawystarczającą.Podobnesiłystrzegły
kompleksubudynkówprzyMińskiej,Piękneji Suraskiej,gdziemieściłysiężydowskie
zakładyrzemieślnicze(fryzjerski,szewski,kamaszniczy,ślusarski),domstarców,dom
noclegowy,łaźnia,biblioteka,stołówkai mieszkaniaprywatne(mieszkałotamok.80
Żydów,przebywałozazwyczaj150–200).Ponadtodlaochronyobiektówprzyul.Polnej
i NowyŚwiatsformowanodrużynyochotnicze.Chronioneobiektyotoczonoparkana-
mi, zbudowano wartownie, do których podciągnięto linie telefoniczne, wyposażono
w instalacjealarmowei syrenysygnalizacyjne, i w sumie37sztukbronikrótkiej,23
długiej,1700naboi74.

Wartownicymeldowalio wypadkachwybijaniaszyb,którejesienią1946r.przybra-
łycharakterzorganizowanejakcji–w ciągumiesiącazanotowano9takichprzypad-
ków,przyczymjednegodniaatakowanokilkaobiektów.Ucierpiałym.in.bożnicaprzy
ul.Polnej24,dwukrotniebudynekspółdzielniszewskiej,prywatnemieszkaniaŻydów.
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Podobnesytuacjezdarzałysięteżpóźniej–w styczniu1947r.zatrzymanosprawców
wybiciaszybprzyul.Mińskiej1.Następnegodnimilicjaichwypuściła.

Poważniejszewypadki,z ofiaramiśmiertelnymi,jakjużwspomniano,miałymiej-
scepozamiastem,np.w listopadzie1946r.naszosiepodZambrowemzginęłajedna
osoba,w lutym1947zamordowanyzostałmieszkaniecBiałegostoku,ChaimFinkielsz-
tejn,alewypadekmiałmiejscew Brańsku.W  lipcu1946r.na liniikolejowejBiały-
stok–Warszawa,w okolicyCzyżewa,wyciągniętoz pociągui zamordowanoczterech
Żydów,coprawdopodobniebyłoelementemtzw.akcjikolejowejwspółorganizowanej
przezNSZ75.Pochowanizostalinacmentarzuprzyul.Żabiej.MieszkańcyBiałegostoku
odtądbalisiępodróżowaćdostolicy76.

Szczególneśrodkipodjętow okresiewyborówdoSejmuw styczniu1947r.,gdyż
obawiano się, że w  okresie napięcia politycznego Żydzi znajdą się w  niebezpieczeń-
stwie.W dniach17–21styczniazarządzonoostrepogotowie,wprowadzonocałodo-
bowepatrolesamoobrony.Byćmożedziałaniateodegrałyrolęprewencyjną,albopo
prostuw mieścieniebyłoznaczącegozagrożenia,w każdymraziew tymokresienie
wydarzyłosięnicszczególnego77.

W następnychlatachKomitetŻydowskipomagałw przedłużaniuzezwoleńdopo-
siadaniebroni,w 1949r.ubiegałosięo niedla43osób,w 1950jużtylkodla8,cojest
wynikiemkurczącejsięspołecznościżydowskiejw mieście,alezapewne i rosnącego
poczuciabezpieczeństwa78.

1.7. Praca
Przedwojnąludnośćżydowskapracowałanajczęściejnawłasnyrachunek–głów-

niew usługach,handlu,rzemiośle,chałupnictwie,drobnymprzemyśle,inteligencja–
najczęściejw wolnychzawodach.Praktycznieniebyłopracownikówżydowskichw fa-
brykach,conależywiązaćgłówniez odmiennymtygodniempracy(sobotęświętowali
takżeniereligijniŻydzi),aletakżebojkotempracyżydowskiej79.Powrótdotychzajęć
powojniebyłtrudny,a częstoniemożliwy.W Białymstokuwiększośćdawnychwarsz-
tatówpracyfizyczniejużnieistniała.Przejęciewładzyprzezkomunistówoznaczałona-
cjonalizacjęprzemysłu,niszczenieprywatnegohandlui generalniedramatyczneogra-
niczanieswobódgospodarczych,coszczególniemocnouderzałow Żydów.Próbujący
ciągleutrzymywaćsięz handlu,częstotraktowanibylijakospekulancii przestępcy,co
groziłopoważnymikarami.Naprzykładw listopadzie1949r.komendantMOzwrócił
siędowojewodyo wydaleniez granicwojewództwabiałostockiego,wrazz rodzinami,
grupyosóbwinnychtychczynów,wśródktórychbyłoczterechŻydów80.

Sporządzanew pierwszychlatachpowojennychstatystykiwskazująnastopniowe
odchodzenieoddawnychprofesji.Spośród1270Żydówzarejestrowanychw maju1946
r.potrafiłookreślićswójzawód395kobiet(63%)i 567mężczyzn(87%).Największą
wyodrębnionągrupęzawodowąstanowilirzemieślnicy–155osób,handlujący–147,
pracownicyfizyczni–140,oddzielnieujęcirobotnicy–136orazurzędnicybiurowi–
120.Wartozauważyć,iżjedynie8osóbfigurowałow rubryce„wolnezawody”,a rubry-
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ka„kupcyi przemysłowcy”byłapusta.Jednocześniew miesiącutymzarejestrowano
120bezrobotnychmężczyzni 80kobiet81.Z koleiw szczegółowejstatystycez począt-
ku 1947 r., obejmującej 107 tzw. fachowców, 88 osób określono jako wykonujących
zawodyrzemieślnicze.Cocharakterystyczne,w tejgrupie33osobyzatrudnionebyły
w spółdzielniach,a 55w warsztatachprywatnych.Odrębniewymienionomechaników,
szoferów,garbarzyi szewców,buchalterów,lekarzy82.

Przemiana, polegająca przede wszystkim na zwiększaniu się grupy robotników,
określana była mianem produktywizacji. Nie było to hasło nowe, pojawiało się od
początkuXXw.,w trakcieposzukiwańrozwiązaniaproblemuwadliwejstrukturyza-
trudnienialudnościżydowskiejw Europie.„DlaproduktywizacjiŻydów–obywateli
polskichwyzutychprzezfaszyzmi emigracjęzeswychsiedzib,jakrównieżdlaracjo-
nalnegowłączeniaŻydów–obywatelipolskichdotwórczejpracydlaodbudowykra-
ju ustanawia się przy Radzie Ministrów Komisarza Rządu dla Spraw Produktywiza-
cjiLudnościŻydowskiejw Polsce”–czytamyw uchwaleRadyMinistrówz 25 lipca
1946r.,powołującejorganzwanypotocznie„ministerstwemdlasprawżydowskich”83.
Komuniściwidzieliw produktywizacjiśrodekprzeobrażeniaspołeczeństwa,przeciw-
działania antysemityzmowi (poprzez obalanie stereotypu o  żydowskich handlarzach
i lichwiarzach84),stabilizowaniaspołeczności.Dlasyjonistówzaśproduktywizacjabyła
tylkoformąprzygotowaniadożyciaw Palestynie.

CKŻP,a za jegowzoremi KomitetŻydowskiw Białymstoku,prowadziłodrębny
Referat Produktywizacji. Dysponował on środkami na uruchamianie i  wspieranie
warsztatów pracy, najczęściej rzemieślniczych. Udzielał więc pożyczek (np. w  maju
1946r.trzechzbiorowychpo120tys.złoraz12indywidualnych,średniopo10tys.),
użyczałmaszyn i narzędzi (np.w maju1946 r.wpłynęło8podań,6zbiorowych i 2
indywidualnie,pozytywnierozpatrzono5próśbwystosowanychprzezspółdzielnie)85.
Referatzajmowałsięteżpośrednictwempracyi organizowaniemkursówzawodowych.
W porównaniuz  innymiośrodkamiw Polsce,w Białymstoku,z powoduniewielkiej
liczby ludności żydowskiej, działo się mniej – nie udało się zorganizować rozbudo-
wanychkursówzawodowych(uruchomionojednakkursyszoferskiei bieliźniarskie),
stworzyćorganizacjirobotniczych86.

Przede wszystkim postawiono na spółdzielnie, z  jednej strony dobrze widziane
przezwładze,z drugiej–pozwalającezachowaćżydowskicharakterprzedsiębiorstwa.
Najwięcejtakichfirmdziałałow 1946r.,gdyliczbaludnościżydowskiejbyłanajwyższa,
okrzepłajużonanatyle,iżbyław staniepodejmowaćinicjatywy,natomiastnierozgo-
rzałajeszczenadobrewalkapaństwaz drobnymhandlemi wytwórczością.W Białym-
stokupowstaływtedym.in.SpółdzielniaPiekarska„Praca”(przyul.Zamenhofa,miała
15 członków-założycieli), Spółdzielnia Pracy Szewsko-Kamasznicza, mieszcząca się
przyul.Giełdowej,SpółdzielniaKrawiecka„SalonMód”(mająca18udziałowcówi za-
trudniającadodatkowo7osób),SpółdzielniaPracyŚlusarsko-Kowalsko-Hydraulicznej
„Metal” (ul.Mińska,10członków).W spółdzielniachznajdowali zatrudnieniem.in.
przesiedleniz ZSRR.Zanieformalnądziałalnośćspółdzielcząmożnachybauznaćpro-
dukcjęwodysodowejprzezkibucnikówz ul.Polnej87.
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SpółdzielnieżydowskiepodlegałyCentraliGospodarczej„Solidarność”,którazaj-
mowałasięm.in.zaopatrzeniemw surowce.Kondycjaspółdzielnizależaław dużejmie-
rzeodichdostępności,z powodubrakówczęstebyłyprzestoje.Przykładowow marcu
1947r.musiałaprzerwaćswąpracęSpółdzielniaPiekarska„Praca”,gdyżw wojewódz-
twiebrakowałomąki,a nazakuppozanimwymaganabyłaspecjalnazgoda.Szyjący
kostiumy„SalonMód”dlautrzymaniazatrudnieniamusiałwytworzyćminimum120
sztukmiesięcznie,a materiałyotrzymywałnapołowętejprodukcji88.

Napoczątkusierpnia1946r.istniałojeszczesiedemspółdzielni,alew ciągumie-
siącaczteryz nichzamknięto,cooznaczałolikwidacjęmiejscpracydla120osób(być
może było odwrotnie – to wyjazd spółdzielców spowodował zamknięcie firm). Pod
koniectegorokuspółdzielniezatrudniały30osób,a 34prywatnewarsztatynależącedo
Żydów–58.Wartozauważyć,iżw tychmiejscachpracowaligłówniemężczyźni,kobiet
jedynie7.W 1949r.przyul.Kilińskiego13rozpoczętobudowężydowskiego„Domu
Spółdzielczego”,którymiałpomieścićwiększośćfirm.

MiędzyinnymidziękipodejmowanymprzezWKŻdziałaniompodkoniec1947r.
naniespełna500białostockichŻydów(razemz dziećmii starcami)zatrudnionychbyło
208osób,w tym39kobiety,największegrupyw instytucjachspołecznych,warsztatach
rzemieślniczychi spółdzielniach.Bezrobociew tymśrodowiskubyłominimalne89.

Trzebazauważyć, iżśrodowiskobiałostockichŻydówwłaściwiepozbawionebyło
elity,a sytuacjatazaostrzałasięwrazz wyjazdamikolejnychosób.Jakbardzoodstawa-
łoodinnychośrodków,widaćpoankiecierozsyłanejprzezCKŻB.Napoczątku1948r.
pustepozostawionorubryki:adwokaci,nauczycielei wychowawcy,dziennikarzei lite-
raci,malarze,aktorzy.Zarejestrowanojedyniedwóchmuzykówi jednąosobęw rubry-
ce:inżynierowiebądźtechnicy90.

W 1949r.procesproduktywizacjiŻydóww Polsceuznanozazakończony.
Niejako na marginesie rozważań dotyczących zatrudnienia białostockich Żydów,

trzebasięodnieśćdostereotypuŻyda-ubeka. Jestonodbiciemprzedwojennegoste-
reotypużydokomuny,efektemdoświadczeńz okresu„pierwszegoSowieta”,jaki pozy-
tywnegonastawienialudnościżydowskiejdopowojennychwładzorazszukaniau nich
ochrony.„ŻydziwszyscysąwspółpracownikamiUBi NKWDjakoagenci,konfiden-
cii informatorzy”–możnaprzeczytaćw RaporciesytuacyjnymOAK-WiNBiałystok
z października1945r.91

Według ustaleń Ryszarda Terleckiego w  1945 r. w  Polsce Żydzi stanowili 2,5%
funkcjonariuszyUBi 37%jegokadrykierowniczej92.Pobieżnakwerendawskazuje,iż
w Białymstokuodsetektenbyłniższy.Dopracyw tutejszymUBŻydzizgłaszalisięnie-
długopowyjściuz kryjówekczyprzyjeździedomiasta,jesienią1944r.lubnapoczątku
1945r.W podaniachpisaliuzasadnienie:„DziękiArmiiCzerwonejzostaliśmyocaleni
z hitlerowskichbandyckichrąk”,„wyzwolonyspodjarzmahitleryzmuprzezCzerwoną
Armię”, zapewne mając świadomość, iż takie jest oczekiwanie. Czasem, jak Mojżesz
Szuster,późniejszynaczelnikwydziałuUB,pisaliszerzej:
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„Podczas ukrywania się miałem okazję obserwować działalność polskich taj-
nychorganizacjiNSZi AK,którzyo mnie12lutego1943rokudonieśliNiem-
com,żejaz bratemukrywamysięwewsiKumiałagm.Korycin,skądsiętylko
cudemuratowałem.NastępnieukrywałemsięwewsiachGórnystok,Łapczyn,
Stoki przeważnienakol.Czarlonau ob.CzarneckiegoWładysława.Powypę-
dzeniuokupantówz naszegoterenuzostałau mniejednasilnawolaoddaćsię
z całąenergiądlawykryciawszystkichzdrajców,którzy i  terazprzeszkadzają
w odbudowienowejDemokratycznejPolski”93.

Zazwyczajw UBpracowalikrótko,pokilkamiesięcy lubniewieledłużej.Bywa-
lizwalnianizewzględunanieodpowiedniąpostawę,alewydajesię,żeczęściejrezy-
gnowalisami,a jakopowódodejściapodawaliprzeważnieodnalezienierodzinypoza
Białymstokiem. Ci, którzy nie uzyskali zgody, odchodzili sami, choć wiązało się to
z ogromnymryzykiem.Takiwypadekwewrześniu1945r.odnotowałopolskiepod-
ziemie–szeregowiKohni Lewinzadezercjęz UBw Białymstokuzostaliprzezwładze
skazaninaśmierć94.Więcejszczęściamielinp.IzraelPreński,MojżeszRozenmanczy
NatanChilinowicz,którymudało się zniknąćbez śladu.Prawdopodobniewyjechali
z kraju,jakouczestnicynielegalnejemigracji.Niemożnajednakwykluczyć,żeprzy-
czynąrezygnacjibyłteżcharakterpracy,podjętejdośćprzypadkowoz brakuinnych
możliwości. Trzeba dodać, iż ogromna rotacja pracowników była charakterystyczna
dlapierwszychlatdziałaniaUBi niedotyczyłatylkoŻydów.

Spośródokoło250osób,którew latach1944–1990pełniływ białostockimUBi SB
kierownicze funkcje Żydów było kilkunastu. Poza jednym wyjątkiem sprawowali je
w pierwszychlatachpowojennych95.

1.8. Życiespołeczno-kulturalne
Wprawdziew prowadzonychprzezUrządWojewódzkiwykazachzarejestrowanych

stowarzyszeńw latach40.niebyłożadnejorganizacjiżydowskiej,alewiadomo,żeist-
niałytuoddziałyorganizacjiogólnopolskich,a przynajmniejbyłypróbyichzakładania.
W 1944r.założonyzostałZwiązekPartyzantówŻydów,a Białystok,obokWarszawy,
Lublinai Łodzi,byłjednymz największychjegoośrodków(w sumieorganizacjaliczyła
w Polsceok.tysiącaczłonków).Związekzajmowałsięsprawamibytowymipartyzantó-
w-Żydów,opiekowałsięrodzinamipoległych,planowałstworzeniearchiwumwalkŻy-
dówo wolnąPolskęi upowszechnianieichświadomości,zbierałpieniądzenabudowę
PomnikaBohaterówWarszawskiegoGetta,a takżedlaŻydówwalczącychw Palestynie
i werbowałochotnikównawyjazd.

Od1947r.działałtuteż,choćsłabo,oddziałłączącegoróżneorganizacjekomba-
tanckie Związku Żydów Uczestników Walki Zbrojnej z  Faszyzmem (często nazywa-
nego krócej Związkiem Partyzantów Żydów). Wiadomo, że m.in. otoczył opieką 10
białostockichinwalidówwojennych,broniącprzedzwolnieniamiz pracy,wypłacając
zapomogi.W 1949r.związektenprzystąpiłdoZBOWiD96.
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W budynkusynagogiprzyPolnej24odbywałysięniektórespotkaniaOkręgowego
ZwiązkuByłychWięźniówPolitycznychHitlerowskichWięzieńi ObozówKoncentra-
cyjnych,cowskazujenazaangażowanieczłonkówżydowskich.Powołano teżw Bia-
łymstokukołoStowarzyszeniaOpiekinadOświęcimiem.JegodziałaczkąbyładrIrena
Białówna97.

Dlaprzetrwaniaspołecznościżydowskiejogromneznaczeniemiałooczywiścieży-
ciekulturalne,m.in. służącepotrzymaniuznajomości języka i  tradycji.Przedwojną
Białystokbyłbardzosilnymośrodkiemkulturyjidysz,alemiejscoweśrodowiskoarty-
stycznei literackieuległozniszczeniu.Początkoworolęorganizatorażyciakulturalnego
spełniałprzedewszystkimWKŻz jegoWydziałemKulturyi Propagandy,alew 1947r.
powołanezostałooddzielne,choćściślez nimwspółpracująceŻydowskieTowarzystwo
Kulturalne.Miałoskupiaćtwórcówsympatyzującychz komunizmemi popierających
przemianyustrojoweorazsłużyćcentralizacjidziałańkulturalnych,takżetzw.„żydow-
skiejulicy”.W Białymstokuzajmowałosięgłównierozprowadzaniemprasyżydowskiej
i innychwydawnictw,prowadziłokursydla„półanalfabetóww językupolskim”.ŻTK
początkowomieściłosięw budynkuprzyul.Kupieckiej,gdziedysponowałoświetlicą,
bibliotekai salądogryw ping-ponga.Od1948r.jegosiedzibąbyłdawnybudyneksy-
nagogiPiaskowerBetMidraszprzyul.Pięknej.W ŻydowskimKlubieKulturyi Sztuki
możnabyłom.in.uczyćsięgrynafortepianiei skrzypcach98.

ZesprawozdańWKŻwynika,iżw 1949r.w organizowanychodczytach,przedsta-
wieniach,koncertach,akademiach,projekcjachfilmówi innychspotkaniachuczestni-
czyłokażdorazowo50–170osób,a w 1946r.,gdyliczbaludnościbyłanajwyższa(ale
w dużejczęściobejmowałaosobyzatrzymującesięw Białymstokunakrótko)–250–
300osób.PrzykładoweimprezytospotkaniepoświęconetwórczościSzolemaAlejche-
ma,wieczórchopinowski,czyprzedstawieniarewiowe.Działałyniewielkiekilku-,kil-
kunastoosobowesekcjeświetlicowe:w 1946r.–7-osobowekołodramatyczne,a także
wgsprawozdaniachóri orkiestra(nazwanawyrost,stanowiłyją3osoby),w 1949r.
–muzyczna,szachowai ping-ponga.Cociekawe,najwięcejosóbgromadziłyprelekcje
na tematy polityczne, np. w  czerwcu 1949 r. na odczyt o  sytuacji w  Chinach miało
przyjść165osób.

Dlautrzymaniai rozwojuznajomościjęzykapodstawoweznaczeniemiałabibliote-
ka.W 1949r.miałazgromadzonychblisko1800książek,w ogromnejwiększościw ję-
zykużydowskim(1422),a  takżeprawie200polskichi 70hebrajskich.Liczbawypo-
życzeńzmieniałasięwrazz liczbąludności–w maju1946r.byłoich356(w tym300
książekw językużydowskim,37w polskim,19w hebrajskim),a w październiku1949
r.w czytaniubyło38książekżydowskichi 15polskich99.

Nie było w  powojennym Białymstoku żydowskich profesjonalnych placówek ar-
tystycznych,krótkopomieszkiwali tupojedynczyzawodowimuzycyczyaktorzy,nie
założonooddziałuZwiązkuArtystówScenŻydowskich,ZwiązkuLiteratówi Dzienni-
karzyŻydowskich,aniżydowskiegowydawnictwa.Centramikulturyżydowskiejbyły
terazŁódźi miastaDolnegoŚląska.Brakprofesjonalnychdziałańartystycznychpró-
bowanorekompensowaćaktywnościąamatorską.ZnanaprzedwojennaaktorkaDora
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Rubina zorganizowała dziesięcioosobowy teatr amatorski, występujący w  budynku
synagogiprzyul.Polnej.Dozespołunależałgrającyw orkiestrzeSzymonDatner,Pej-
sachBursztejn,siostryGoldbergi Winnicka.Jakrelacjonowaław marcu1946r.lokalna
gazeta„JednośćNarodowa”:

„Przedstawienienosicharakterrewii,aleo specyficznymukładzie,przez tek-
stypiosenek, skeczów i monologówprzewijają siędwienici, taczerwonanić
straszliwejtragediinarodużydowskiego.Niepotrafiąsię jeszczeaktorzyi cu-
democalałeresztkinarodużydowskiegootrząsnąćniedawnychprzeżyćkosz-
marnej nocy hitlerowskiego piekła. Druga nić – to mimo wszystko tworzące
sięi powstającez popiołównoweżycie,właśniewolaotrząśnięciasięz tamtych
wizji,naprzekórciemnymsiłom,chęćzadokumentowania,żehitleryzmprze-
grałi złoległopokonane.Niebrakłow rewiirównieżmotywówzajadłejnawet
satyrypodadresemwłasnegokomitetui tych,którzyszukajądzisiajszczęścia
w  mrzonkach wyjazdu do błogosławionej Ameryki. Brakiem przedstawienia
było niepowiązanie tematyki z  aktualnymi zagadnieniami ogólnokrajowymi.
Chciałobysięwidziećpewnąilustracjęwspółwysiłkuspołeczeństważydowskie-
gow ogólnychzagadnieniachnaszegospołeczeństwa”100.

W 1949r.pojawiłasięinicjatywabudowyprzyul.Pięknej3domukulturyz praw-
dziwegozdarzenia,powołanokomitetbudowy,naktóregoczelestanąłHakmajer.Za-
planowanobudowęsystememgospodarczymi zbiórkępieniężnąnapotrzebyremontu
budynku.Zachowałasięlistaponad70ofiarodawców,którzywpłacalikwotyod2do4
tys.(przeprowadzonojąteżwśródbiałostoczanmieszkającychw Łodzi),w sumieze-
branookoło240tys.złotych,CKŻPwyasygnowałnatencel600tys.ZespółPZPRprzy
WKŻpoparłbudowę,argumentując,iż„DomKulturybudujemydlacałegoB-stoku,
dlawszystkichrobotników,bezróżnicyczytoŻyd,czytoPolak”101.Remontprzepro-
wadzono latem1950r.,alenarozwójdziałalnościbyło jużzapóźno,w  tymokresie
żydowskieinstytucjekurczyłysię.Napoczątku1950r.w KomitecieŻydowskimi Ży-
dowskimTowarzystwieKulturyzatrudnionychbyłow sumietylko8osób,w połowie
rokujużtylko6102.W 1950r.wszystkieinstytucjeżydowskieprzeszłynautrzymanie
państwa,cooznaczałoichwzmożonąkontrolę,a częstoi wygaszanie.1grudnia1950
r.zostałyzlikwidowanebiałostockiWKŻorazŻTK,a ichmiejscezajęłoTowarzystwo
Społeczno-KulturalneŻydóww PolsceOddziałw Białymstoku.

1.9. PamięćHolokaustu
Bezwzględunato,czymyślanoo dniudzisiejszym,czyo przyszłościŻydów,czy

zajmowanosięichsytuacjąmaterialnączypolityczną,zawszeu podłożabyłapamięć
przeżytej tragedii. Była żywa i  obecna we wszystkich działaniach, ale podejmowano
teżspecjalne,poświęconetylkoniej. Jużw 1944r.dlaudokumentowaniai upamięt-
nienia Holokaustu powołano w  Lublinie Centralną Żydowską Komisję Historyczną,
któramiałaswójoddziałw Białymstoku.KierowałnimpoczątkowoJakubFabrycki,
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potemManachemTurek,aległównąpostaciąbyłSzymonDatner,pierwszyprzewod-
niczącyWKŻ.Sambędącświadkiem,zbierałrelacjeinnychocalonych.Jużnapierwszą
rocznicęlikwidacjibiałostockiegogettaopublikowałw białostockiejgazecie„Jedność
Narodowa”artykułpt.„Zagładaghettabiałostockiego”103,a potemkolejnetekstyna
tentematm.in.w warszawskim„Dosnajelebn”,łódzkim„Arbeter-cajtung”.W 1946r.
zostaławydanadrukiemprzezŻydowskąKomisjęHistorycznąw Łodzi46-stronicowa
książeczka„Walkai zagładabiałostockiegoghetta”.W 1947r.KomisjaHistorycznazo-
stałaprzekształconaw ŻydowskiInstytutHistoryczny,działającydodziśw Warszawie.

Towłaśnieświeżeranypoprzeżyciachwojennychbyłyelementemnajsilniejspa-
jającym ówczesne społeczeństwo żydowskie i  wokół uroczystości upamiętniających
ofiaryHolokaustuskupiałosięlokalneżycie.Prawdopodobniepierwszaduża,oficjalna
akademiazorganizowanaprzezKomitetŻydowskiodbyłasię1lipca1945r.w czwartą
rocznicęspaleniatysiącaŻydóww WielkiejSynagodze.Udziałw niejwzięliprzedsta-
wicielewładzi wojska,costałosięzwyczajem104.Począwszyod1945r.czczonoroczni-
cepowstaniaw getciewarszawskimorazbiałostockim.Komitetdbało miejscastraceń
w Grabówcei naPietraszach,gdziewedługnapisunapomnikujestzbiorowamogiła6
tysięcyofiar,w tym5tysięcyŻydówrozstrzelanychw lipcu1941r.

Najważniejszymmiejscempamięci,przezSzymonaDatneraokreślonym„jednym
z najświętszychmiejscżydowskichw Białymstoku”105,byłoczywiścieterendawnego
gettai znajdującesiętammogiłyofiar.Cmentarz,założonyw sierpniu1941r.,powoj-
nie,wysiłkiemludnościżydowskieji dziękiwsparciufinansowemuz Ameryki,został
uporządkowanyi otoczonyceglanymmuremz bramą.W miejsceprymitywnychna-
grobkówz okresuwojnypowstałypiękne,niektóreo wartościartystycznej.Jakwspo-
minałmalarzIzaakCelnikier:

„W grudniu1945rokupoprzezCaritasdotarłemdoBiałegostoku.Z kilkoma
ocalonymiporządkowaliśmyobmurowaliśmymasowegrobytysięcywymordo-
wanychprzezNiemcówŻydówz getta.Nacemenciewypisywałemimiona”106.

11kwietnia1946r.przeprowadzonoekshumacjęciał72bojownikówz gettapo-
chowanychprzyul.Żabiej,a 22listopada1946r.–230osób,główniekobieti dzieci,
zeszpitalaw getcie,pochowanychw mogileprzyul.Kosynierskiej.Zwłokizłożonowe
wspólnychgrobachnacmentarzugettowym,odbyłasięuroczystośćpogrzebowa107.

W  latach 1945–49 poszerzono teren cmentarza poprzez wykupienie przyległych
działek.OpiekęnadcmentarzemsprawowałoŻydowskieTowarzystwoKultury,a od
1950r.– TSKŻ. Pochówkinanimodbywałysiędo1948r.(wedługinnychinformacji–
do1964r.).W sumieznajdowałosiętam3560grobówpojedynczychi sześćgrupowych
–cmentarzbyłmiejscemspoczynkiokoło9tysięcyosób108.

Już16sierpnia1945r.odsłoniętotamczterometrowyobeliskwystawionyprzezKo-
leśnikai Bieleckiegoz napisem:„Pamięci60.000żydowskichBraciz gettabiałostockie-
gozamordowanychprzezNiemców–poświęcaresztkapozostałychprzyżyciuŻydów.
NaródIzraelażyje”.W uroczystościuczestniczyliwojewodaStefanDubowski,prezy-
dentmiasta,przedstawicieleorganizacjipolitycznych,wojska i milicji i wielumiesz-
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kańcówmiasta.SzymonDatnernazwałw swymprzemówieniuuroczystość„tragiczną
uroczystościążałobną,którajestjednocześnienaszymzwycięstwem,jaki zemstą”.„Hi-
tleri wszyscynasiwrogowie–mówił–niewierzyli,że16sierpnia1945r.znajdąsię
jeszczew EuropieŻydzi,którzybędąmogliopłakiwaćswychpoległychbraci”.Złożono
wieńcenagrobach72powstańcówgetta.W DomuLudowymprzyul.Polnejodbyłasię
akademiażałobna.WiceprezesKomitetuŻydowskiegomówił:

„Białystok i  prowincja białostocka są w  pewnej mierze w  lepszym położeniu
od innych miast, bo mają przynajmniej miejsce gdzie mogą pochować, choć
w małejilości,swoichbohaterów,majągdziepójść,byoddaćostatniącześćich
pamięci”.Dalejjednakzaznaczał:„Myniebudujemynacmentarzyskach–my
chcemybudowaćnaswejwłasnejziemi”109.

Cociekawe,niewszyscyuznawalitakieczczeniepamięciofiar–tui teraz–zapo-
trzebne.W 1946r.,gdyzwiększyłasięliczbazwolennikówwyjazduz Polski,podniosły
sięgłosy,w tymSzymonaDatnera,iżmożeniewartowydawaćogromnychsumnabu-
dowępomników,podktóryminiktniebędzieopłakiwaćzmarłych.KomitetŻydowski
wysłałlistdowydawcy„BialystokerSztyme”–wydawanejw USAgazetyemigrantów
z Białegostoku,w którymzaprotestowałprzeciwprzeznaczaniudużychpieniędzyna
budowępomnika tych,którzy jużnieżyją.Proponowano,byw zamianprzeznaczać
napomocbiałostoczanomosiedlającymsięw Izraelu,którzytammoglibyzbudować
i odwiedzaćpodobnypomnik110.

Stanowisko takieniebyło jednakpowszechne, silniejszabyłapotrzebazaznacze-
niai upamiętnieniamiejscaśmiercii pochówku.W kolejnąrocznicępowstania–16
sierpnia1947r.–nacmentarzu„gettowym”przyzbiorowejmogile125osóbodsłonięto
następny,okołosześciometrowyobelisk,poświęconybojownikompowstaniaw getcie.
Napisyw językujidysz,hebrajskimi polskimbrzmią:„Bratniamogiłamęczenników
gettabiałostockiego,którzypadliw walceprzeciwkohitlerowskimnajeźdźcom–mor-
dercom,za wolnośći honor narodu żydowskiego16–25VIII1943”.

W 1948r.nacmentarzuwzniesiononajokazalszypomnik–mauzoleumw kształ-
cie kopuły wspartej na kolumnach, z  tablicami poświęconymi pamięci żydowskich
partyzantówz oddziału„Forojs” i bojownikówgetta.Zachowałsięopisuroczystości
z 16sierpnia1948r.SpodbudynkuKomitetuŻydowskiegoruszyłpochódw kierun-
kucmentarzagettowego.Tworzyłagokolumnaz wieńcami,pocztysztandarowe,ofi-
cjalnedelegacje,ludnośćżydowskai przedstawicieleorganizacjipolskich.Przemawiał
międzyinnymiGrzegorz(Hersz)Smolar,stojącynaczeleorganizacjikombatanckiej,
a późniejtakżeCKŻP.OdsłoniłtablicęupamiętniającąmiejsceśmierciIzaakaMalme-
da.PochódprzeszedłdalejdoruinWielkiejSynagogi.Miejscebyłowówczasogrodzo-
ne,ozdobionekwiatami,a dopozostałościpostalowejkonstrukcjiprzymocowanota-
blicępamiątkową.O zniszczeniusynagogiw 1941r.,gdyzginęło2000osób,opowiadał
uczestnikpowstania,MarekBaruch.Następnieodbyłosięnabożeństwonacmentarzu
celebrowane przez rabina polowego Wojsk Polskich kpt. Sztiglica. Prezydent miasta
odsłoniłumieszczonew kaplicy-pomnikutabliceupamiętniająceprzywódcówpowsta-
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niaw getcieorazoddziałpartyzancki„Forojs”.W wygłaszanychprzemówieniachwiele
byłoaktualnychakcentówpolitycznych,podkreślanowspółpracębojownikówz komu-
nistamipolskimii rosyjskimi.SyjonistaPawełSternpodkreślił,że

„testament pozostawiony przez poległych towarzyszy broni jest realizowany.
Buduje się i  umacnia gmach Polski Ludowej, idzie konsekwentna i  nieugięta
walkao niepodległośćpaństważydowskiegoIzrael”111.

Z rokunarokobchodyrocznicylikwidacjigettabyłycorazbardziejupolitycznione
i  zmieniały się w  wiece poparcia dla aktualnej władzy. W  1949 r., obok dorocznych
uroczystościnacmentarzuprzyul.Żabiej,z okazjiszóstejrocznicypowstaniaw kinie
„Ton”odbyłasięakademiażałobnaz udziałemdyrektoraŻIH,dr.BernardaBerMarka,
orazprzedstawicielimłodzieżyżydowskiejz Francji.W wystąpieniuHerszaHakma-
jera obok przypomnienia faktów i  uczczenia ofiar znalazło się potępienie Judenratu
jako„wyłącznejdomenyżydowskiejburżuazjii bogatejinteligencji”,„bandAKi NZS,
którzywysługiwalisięniemieckimfaszystom,mordującPolakówi Żydówwalczących
przeciwhitlerowcom”,wdzięcznośćdlaStalinai ArmiiCzerwonej:

„Pracującaludnośćżydowskazdajesobiesprawę,żegdybyniewielkiZwiązek
Radzieckii jegobohaterskaArmia,żadenŻydw Europienieprzeżyłbyokupacji
hitlerowskiej”.Odcinałsięodinteresówżydostwa:„Pracującaludnośćżydow-
skaw Polsceniemożemieć takichsamych interesówcoburżuazjażydowska
w  Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i  ich prawicowi socjaldemo-
kratycznisługusy[tak!].Ludnośćżydowskaw Polscezewstrętemodwracasię
odprzywódcówŻydowskiegoKongresu,którzyw imięneutralnościniechcieli
braćudziałuw kongresachpokojowychw Paryżui Pradze…[…]Onisąwroga-
miZwiązkuRadzieckiego,PolskiLudoweji krajówdemokracjiludowej,dlatego
sąi naszymiwrogami.Onipodżegajądowojnyrazemz Trumanami,Marshal-
lami,Bewinamii innymi”112.

Trzebapodkreślić,iżpamięćo ofiarachHolocaustui poległychw getciebiałostoc-
kimniebyławyłączniesprawążydowską.Jakjużwspomniano,w większościuroczy-
stościuczestniczyliprzedstawicielewładzi różnychorganizacjispołecznych,aleprzede
wszystkimpamięćtaznalazłasweodbiciew przestrzenimiasta.28lutego1946r.Miej-
skaRadaNarodowa„w uznaniuczynuMałmedaIcchoka,któryprzeciwstawiłsięter-
rorowiniemieckiemuw getciebiałostockim,zacozostałpowieszonyw bramiedomu
przyulicyKupieckiej”,postanowiła„przemianowaćulicęKupieckąw Białymstokuna
ulicęimieniaMałmedaIcchoka”113.Wprawdziepóźniejszainicjatywa,byz okazji10.
rocznicypowstaniazmienićnazwyulicCiepłej,Fabrycznej,Jurowieckieji Chmielnej
naupamiętniającebohaterówgettabądźinnepostacispołecznościżydowskiejmiasta,
zakończyłasięniepowodzeniem,alew 1949r.ul.BożnicząprzemianowanonaBoha-
terówGetta(znajdujesięnadawnymjegoterenie)114.W 1950r.14uczestnikówwalk
w getcie (z  tego tylkodwóchżyjących)zostałoodznaczonychprzezMONkrzyżami
partyzanckimi115.
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W tymmiejscutrzebaprzypomnieć, iż31sierpnia1944r.wydanodekreto wy-
miarzekarydlafaszystowsko-hitlerowskichzbrodniarzywinnychzabójstwi znęcania
sięnadludnościącywilnąi jeńcami.Najegopodstawiewytaczanosprawysądowe,za-
równoaresztowanymNiemcom, jak i  innymsprawcomprzestępstwprzeciwkooby-
watelompolskimdokonanymw okresieokupacji.Naprzełomielat40.i 50.przedbia-
łostockimisądamitoczyłysięsprawydotyczącemorderstw,wydawaniaŻydówNiem-
com,znęcaniasię,udziałuw pogromach. Jednocześniesądyprowadziływielespraw
o uznaniezazmarłegoosób,którenieodnalazłysiępowojnie.WedługzestawieńIPN
w sumiew Białymstokusprawdotyczącychobywatelinarodowościżydowskiejdolat
80. było około 400116. Można tu podać kilka przykładów. Przed Specjalnym Sądem
Karnym(powołanymdekretemPKWNz 12września1944r.)w Białymstokustanął
m.in.SamuelWientraub,inżynierz Radomia,kapow oboziepracyw BliżyniekołoLu-
blina,oskarżonyo znęcaniesięnadwspółwięźniami-Żydami(szczególniepochodzący-
miz Białegostoku).Skazanogona5latwięzienia.W tymsamymczasiezawymuszanie
odŻydówprzedmiotówwartościowychpodgroźbądenuncjacjiskazanyna7latwię-
zieniazostałJózefSidorski.W 1948r.SądOkręgowyzawydaniedzieckażydowskiego
NiemcomskazałMarięKulikowskąna15latwięzienia.W marcu1949r.przeprowa-
dzonoprocesyFritzaRichnaua,wachmistrzapolicjibiorącegoudziałw mordachlud-
nościcywilnej, a zwłaszczaŻydów,orazSS-HauptsturmführeraAugustaWaldemara
Macholla–„kataBiałegostoku”,odpowiedzialnegoteżzamordynaŻydachw regionie.
Obajskazanizostalinaśmierć.Najgłośniejszabyłachybajednaksprawaszefagesta-
poi „katabiałostockiegogetta”FritzaGustawaFriedla.Aresztowanyw 1945r.przez
Brytyjczyków i w 1948r.przewiezionydoPolski, sądzonybyłprzezSądApelacyjny
w Białymstoku.Pokazowy(nawidownibylinawetŻydziz Ameryki–korespondenci
gazety „Białystoker Sztyme”), błyskawiczny proces, rozpoczęty 26, a  zakończony 29
października1949r.,odbywałsięw budynkuTeatruMiejskiego(dzisiejszekinoTon).
RozprawieprzewodniczyłprezessąduL.Olejnik.Friedlskazanyzostałnakaręśmierci
i utratęwszelkichpraw.Wyrokwykonano28listopada1952r.117

1.10.Szkoła
W życiuspołeczeństważydowskiegozawszedużąrolęodgrywałaszkoła,a sytuacja

powojenna–walkao przetrwanieżydowskiejtożsamościi szczególnatroskao młode
pokolenie–czyniłająjeszczeważniejszą.Możnaznaleźćinformację,iżtużpowojnie
z myśląo dawnychuczniach,którzyprzetrwaliw oddziałachpartyzanckich,utworzono
w Białymstokuniewielkąjesziwę–wyższąszkołętalmudyczną118,alenaprawdęduże
znaczeniemiałoistnienieświeckiejszkołypowszechnej.Niewykluczone,iżżydowska
szkoław Białymstokubyłapierwszątakąplacówkąuruchomionąw Polscepozakoń-
czeniudziałańwojennych.Istniejewzmianka,iżniewielkaszkółkadziałałajużw 1944
r. (następne takie szkołypodlegająceKomitetomŻydowskimpowstaływ Warszawie
– w  kwietniu 1945 r. i  w  Chorzowie – w  czerwcu). Początkowo mieściła się praw-
dopodobnie w  budynku przy ul. Targowej 18 (obecnie nieistniejącej), a  potem przy
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Kupieckiej. Językiemwykładowymw tychplacówkachbył jidysz,obowiązkowabyła
naukajęzykapolskiegoi hebrajskiego.Zewzględunaświeckicharakterprowadzącej
instytucjinienauczanotamreligii,alezgodniez nakazamireligijnymidniemwolnym
byłasobota.CelemdziałaniaszkółutrzymywanychprzezKomitetyŻydowskiemiało
byćm.in.„wychowaniemłodegopokoleniaŻydóww zgodziezewspółczesnymi,postę-
powo-społecznymiideałami,w duchunarodowym,świeckimi demokratycznym”119.
Materiałydonauczaniatradycji i kulturyżydowskiej,a  takżeartykułypiśmiennicze,
zeszyty,ołówkiitp.dostarczanebyłyprzezCKŻP.

Plannauczaniaszkołypowszechnejz wykładowymjęzykiemżydowskim,przewi-
dywałnaukętegojęzykaw wymiarzeod5godzintygodniowo(w klasachstarszych)do
8(w klasieI),językapolskiego–w wymiarzeniewieletylkomniejszymorazhebrajskie-
go.NauczanoponadtohistoriiŻydówpo2–3godz.tygodniowo.Pozostałeprzedmioty
byływ podobnymwymiarze jakw innychszkołach.Częśćzajęć,np. lekcjegeografii
i naukio Polscewspółczesnej,prowadzonopopolsku.Nalekcjachmiałybyćomawiane
takżewydarzeniaz najnowszejhistoriipolskichŻydów,cowymagałoszczególnegowy-
czucia.Autorzyprogramuwskazywalinaprzykład,byucząco powstaniuMachabeuszy,
porównywaćjez powstaniemw getcie.DużouwagipoświęcanoJanuszowiKorczakowi
–dziecipoznawałyjegobiografię,fragmentytekstów,czytałypoświęconemuwiersze.
Uczonoo żydowskichzwyczajachreligijnych,w tympowojniejużniepraktykowanych,
jaknp.ŚwięcieSzałasów.W 1947r.w całejPolsceprzeprowadzono„legalizację”szkół
żydowskich,czylidostosowanie ichdowymogówpaństwowych.Oznaczało tom.in.
koniecznośćpowieszeniagodłapaństwowegoi portretówdostojników.

W szkolebiałostockiejdziałałyprzezwiększośćczasutylkoczterypierwszeklasy.
Liczbauczniówbyłazmienna–w styczniu1946r.byłoich18,a w majujuż46,w grud-
niu32.W szkolepracowały4,potem3osoby,kierowniczkąbyłaChajaBrotmacher,
nauczycielką–MiraRobinzon.Podkoniecrokuszkolnego1946/47liczbadzieciskur-
czyłasiędo22uczącychsięw 3klasach,z 2nauczycielami.W grudniu1947r.byłojuż
tylko10ucznióww 3klasach120.Zewzględunabrakszczegółowychi wiarygodnych
danych demograficznych trudno stwierdzić, jaka część dzieci żydowskich uczyła się
w specjalniedlanichprzeznaczonychszkołach.W skaliogólnopolskiejbyłotookoło
40%,w Białymstoku,gdziedzieciw wiekuszkolnymbyłobardzomało,byćmożeod-
setektenbyłwyższy121.

Likwidacjęszkoływ Białymstokuplanowanoz końcemrokuszkolnego1947/48,ale
stwierdzającnieprzygotowaniedziecidoprzejściadoplacówekpolskich,przedłużono
jejdziałanieo jeszczejedenrokszkolny.W tymrokuzwiększonoliczbęgodzinz języka
polskiegoi w tymjęzykunauczanopozostałychprzedmiotów.Jeszczew rokuszkolnym
1948/49szkołaprowadziłaklasyII,IIIi V,w którychpodopieką1nauczycielarazem
uczyłosię10–11dzieci,a większośćlekcjiodbywałasiępopolsku122.Byłtoostatnirok
jejdziałania.
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2. Pod ścisłą kontrolą: lata 50.

Rok 1950 to czas apogeum stalinizmu, a  w  przypadku polskich Żydów – końca
ichautonomiinarodowej.Zniknęłyichpartiepolityczne,w miejscezlikwidowanych
organizacjispołecznychutworzonow pełnikontrolowaneprzezwładzeTowarzystwo
Społeczno-KulturalneŻydóww Polsce[TSKŻ],któremiałoswójoddziałw Białymsto-
ku.Zadaniemnowejorganizacjibyło:

„a)włączanieludnościżydowskiejdobudownictwasocjalistycznegow Polsce
i doogólnejwalkinarodupolskiegoo pokóji budowęsocjalizmu,popularyzo-
waniew środowiskużydowskimpotężnejsiłyświatowegoobozupokoju,kie-
rowniczejroliZSRRi krajówdemokracjiludowejw zwycięskiejwalceo pokój
i postęp;b)zacieśnianiewięzówbraterskiegowspółżyciaz pracującąludnością
polską,przyswajaniepracującymŻydompostępowejkulturynarodupolskiego
orazzapoznanie społeczeństwapolskiegoz osiągnięciamipostępowejkultury
żydowskiej; c) zaspokojenie potrzeb kulturalnych ludności żydowskiej przez
krzewieniekulturyżydowskiej,narodowejw formie,socjalistycznejw treści;d)
dbaniew charakterzeczynnikaspołecznegoo rozwójPaństwowegoTeatruŻy-
dowskiego,państwowychszkółz żydowskimjęzykiemnauczania,przedszkoli,
świetlic,bursi domówdziecka.Otoczenieopiekądomówstarcówi inwalidów.
Okazaniepomocyposzczególnymresortomw doborzekadr...”123.

Szyja Bronsztejn surowo ocenia działania tego stowarzyszenia „...na skutek ska-
żenia ideologiąkomunistyczną(...)w dużymstopniusprowadzałysiędozwalczania
tradycji żydowskiej, zwłaszcza religijnej. To obniżało autorytet TSKŻ i  powodowało
dezintegracjęspołecznościżydowskiej.Dużąjejczęść,szczególnieinteligencję,raziły
dogmatyczne,częstokroćprymitywnepoglądypolityczneczołowychdziałaczytejor-
ganizacji,którzyrekrutowalisięprawiewyłączniez lewicowychfundamentalistów”124.

PomimożeformalnieTSKŻpowstałow połączeniadwóchorganizacji,jegodziałal-
nośćbyłaznaczniebardziejograniczonaniżCKŻPi jegolokalnychstruktur.Wynikało
toz faktukurczeniasięspołecznościżydowskiej,aleteż–lubprzedewszystkim–braku
zaufaniazestronyzagranicznychośrodkówżydowskich,cowiązałosięz poważnym
ograniczeniemfinansowania.W 1951r.TSKŻdysponowałośrodkamiośmiokrotnie
niższyminiżCKŻPdwa latawcześniej125.Brakpoparciaspołecznego,którydotykał
Towarzystwo,w Białymstokupotęgowanybyłprzezskładjegowładz.Tworzylijelu-
dzie,którzyzewzględunaswojebiografie,a takżeaktualnewzajemnerelacje,niecie-
szylisięzaufaniem,a zwłaszczaniemogliporozumiećsięz żydowskąinteligencją.Jak
piszeAnnaPyżewska:

„Pierwszy przewodniczący Oddziału TSKŻ, Abram Osowicki, był z  zawodu
krawcem.Kolejny–IzaakPejsachowicz–deklarował,żejestchemikiem,aleni-
gdzieniebyłzatrudniony.HerszHakmajerukończyłsiedemklasszkołypodsta-
woweji dwieklasyseminariumnauczycielskiego,a odstycznia1945r.dowrze-
śnia1948r.zatrudnionybyłw organachBezpieczeństwaPublicznego,m.in.na
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stanowiskukierownikasekcjiszkoleniaWydziałuKadrWUPBw Białymstoku
[…].Z innychdziałaczywartowymienićnp.WolfaPaszko–stolarza,Sendera
Petrycera–piekarza,«bohatera»wieluawanturmającychmiejscew środowisku
białostockichŻydów,DawidaCygielnickiego–przedwojnąaktywnegodziała-
czaruchukomunistycznego”126.

TSKŻbyłoorganizacjąnieliczną.Napoczątkulat50.,gdyw Białymstokumieszkało
około300Żydów,doTSKŻnależały43osoby(plus13z Suwałk).Poprzeprowadze-
niuakcjiagitacyjnejogólnaliczbaczłonkówwzrosław 1954r.do80(z czegook.60
w Białymstoku),alebrakowałozaangażowanychludzidopracy.Działalnośćpolegała
naograniczonejpomocysocjalnej,świadczonejczęstow formiedoraźnejorazskrom-
nejdziałalnościkulturalnej.Towarzystworozprowadzałowydawnictwawarszawskiej
centrali(własnychniemiało),organizowałowieczoryautorskie,prowadziłoklubz bi-
blioteką, wyposażoną m.in. w  radio i  adapter127. Towarzystwo kontynuowało także
działalnośćKomitetuŻydowskiegow zakresieposzukiwaniabliskich,alezewzględu
naupływczasujejskalabyłacorazmniejsza.

SiedzibąTowarzystwapokrótkimokresienaul.Malmedazostałbudynekdawnej
synagogiPiaskower.Zewzględówfinansowychczęśćpomieszczeńbudynkuprzezna-
czononawynajem.Takżew budynkuprzyul.Kupieckiej32wynajętopomieszczenie
–nahurtownięelektrotechniczną128.

Pomimo ubytku ludności przez pewien czas utrzymano jeszcze w  Białymstoku
KongregacjęWyznaniową,któraw 1951r.byłajednąz 27w Polsce(w latach40.istnia-
łoich80).Wedługniezbytstarannieprowadzonejprzezniąstatystykiw 1951r.liczyła
212członków.Utrzymywałasięz symbolicznychskładekczłonkowskichorazśrodków
przekazanychprzezJoint(kontokontrolowałUdSW),a największymwydatkiembyło
corocznywypiekmacy.Natereniewojewództwabiałostockiegoużytkowałatylkoczte-
ryobiekty.W innymzestawieniu,sporządzonymw UdSW,możemyjednakprzeczytać,
iżnapoczątku1953r.białostockaKongregacjaliczyłatylko60wiernychi 3pracowni-
ków,miałajednąsynagogę,dommodlitwyi cmentarz.Zlikwidowanazostaław 1954r.
w ramachakcjizamykaniaprzezUdSWkongregacji„nieefektywnych”,gdyichliczbę
ograniczonodo15(służyłotogłównieułatwieniuprzejmowaniaprzezpaństwonieru-
chomości).Niebyłojejw grupiereaktywowanychnapoczątkulat60.129

W 1953r.pojawiłosięniebezpieczeństwozniszczeniaważnegodlabiałostockich
Żydówmiejsca–w związkuz budowąosiedlamieszkaniowegowładzepostanowiłyzli-
kwidowaćcmentarzprzyul.Żabieji przenieśćszczątkiw innemiejsce,pozostawiając
jedynietablicępamiątkową.PonoćwyraziłanatozgodędelegacjaKongregacjiŻydow-
skiejw Warszawie(cojestmożliwe,zważywszy,iżw latach1952–56kierowałkongrega-
cjązarządnarzuconyprzezUdSW),alezaprotestowałobiałostockieTSKŻ.Ówczesny
przewodniczący,AbramOsowicki,zwróciłsięo pomocdoZarząduGłównegoi ŻIH,
tenzaś,interweniowałw tejsprawiew UdSW,przestrzegającprzedprofanacjąpamięci
i niszczeniemdziełsztuki.Zgodniez duchemczasudodanotakżeargumentpolitycz-
ny:„Możnasobiewyobrazić, jakąkampanięoszczercząpodniosłabyodrazureakcja
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żydowskazagranicą”.PrawdopodobniepodwpływemtychinterwencjiZarządBudo-
wyDomówi Osiedli„ZOR”stwierdził,iżnarazieniepotrzebujeterenucmentarza,ale
wyraziłopinię,iż„należałobystopniowoprzygotowywaćsiędolikwidacjicmentarza
w najbliższychlatachzewzględunato,żeterennapółnocodTrasyWZjestnaturalnym
kierunkiemrozbudowymiastaBiałegostoku”.Cmentarztenprzetrwałdopoczątkulat
70.

W okresietymnatomiastostatecznieprzestałistniećcmentarzprzyul.Sosnowej,
użytkowanydo1900r., zniszczonyw czasiewojny i  zasypanygruzami.Terenzostał
zajętynamocydekretuz dnia26kwietnia1949r.o nabywaniui przekazywaniunieru-
chomościniezbędnychdorealizacjinarodowychplanówgospodarczych–napotrzebę
budowyblokówosiedlarobotniczego.Kongregacja,doktórejzwróconosięz pytaniem,
couczynićzeznajdowanymitamszczątkamiludzkimi,niepodjęłasięodpowiedziw tej
sprawie,odsyłającdoWarszawy.W 1955r.przesądzonoo likwidacjitegocmentarza130.

Przełompolityczny1956r.przyniósłpewnąliberalizacjężyciaspołecznegoi ocie-
pleniestosunkówPolskiz zagranicą,cowpłynęłonapoprawęsytuacjimniejszościna-
rodowych.W przypadkuŻydówoznaczałotoprzedewszystkimułatwieniaemigracyj-
ne–choćw latach1949–51wyjechałoz Polskiblisko30tys.Żydów,niebylitowszyscy,
którzypragnęliwyemigrować131.Terazzezwolononawyjazdkolejnym50 tysiącom,
a ruchtenironicznienazwano„alijąGomułki”.Wydajesię,żez Białegostoku,i takjuż
w dużejmierzeopuszczonegoprzezŻydów,nieemigrowałowieleosób,choćbrakuje
pewnychźródeł,abytostwierdzić.Wiadomo,żew 1958r.paszportynawyjazdsta-
łyalbodokumentypodróżyotrzymało8osób,któreudawałysiędoIzraela,Australii
i Anglii.W 1959r.wyjechało15osób132.

Wyjazdybywałybardzotrudne,zwłaszczaw przypadkurodzinmieszanych.Przy-
kłademmożebyćhistoriaSzymona(Szyi)Bartnowskiego,ocalonegoz gettabiałostoc-
kiegoi Auschwitz.W 1957r.wyjechałz żonąi dziećminapobytstałydoIzraela,gdzie
miałrodzinę,alejużpo4miesiącachmałżeństworozpoczęłotrwające3latastarania
o powrót.ŻonaReginaw 1959r.w piśmiedoRadyPaństwaPRLtłumaczyła:

„Decyzjęo wyjeździedoIzraelapodjęłamzewzględunamegomęża.Ulęgając
ogólnejpanicewyjazdowej,jakazaistniaław 1957r.mążmójtakżezdecydował
sięwyjechać.Jużw pierwszychmiesiącachmegopobytuw Izraeludoszłamdo
przekonania,żedecyzjamojai mężao naszymwyjeździez OjczyznyPolskiLu-
dowejdoIzraelabyłafatalnymbłędem.Błądtenunieszczęśliwiłmojąrodziną,
jakrównieżmatkęmoją,siostręi brata,którychpozostawiłamw Polsce.Będąc
Polkąspowodowałam,żerodzinanaszaw Izraelustałasiętzw.«małżeństwem
mieszanym», z  tego to tytułu rodzina nasza, zwłaszcza dzieci, wiele cierpią.
Dziecimojewychowanew ustrojuPolskiLudowejz płaczemprosząmnieo po-
wrótdoPolski,ponieważniemogąpogodzićsięróżnymiwyzwiskamipodich
i moimadresem.Jasamarównieżspotykamsięz wielomaoznakaminietole-
rancji”133.
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PowielokrotnychprośbachuzyskalizgodęnapowrótdoPolski,aleichsynw 1970
r.ponowniewyjechałdoIzraelanastałei zamieszkałw kibucu.

Wspomnianapoprawawarunkówdziałalnościżydowskiej(w 1957r.powróciłdo
Polski„Joint”i działałprzezkolejne10lat,finansującpomocsocjalną,domystarców,
szkołyzawodowe,kolonie,klubymłodzieżowe,spółdzielnieżydowskie)w niewielkim
stopniumiaławpływnasytuacjębiałostockichŻydów.NiereaktywowanoKongregacji,
chociażw innychośrodkachtosięudawało.Nierozwinęłasięteżznaczącodziałalność
TSKŻ.Ograniczała sięonadooficjalnegoreprezentowaniaspołecznościżydowskiej,
dystrybucjipaczekzzagranicy,udzielaniazapomóg,organizacjicorazrzadszychuro-
czystości.Dojegoosiągnięćmożnazaliczyćfakt,iż16sierpnia1958r.,w 15.rocznicę
powstaniaw getcie,napołudniowej,szczytowejścianienowowzniesionegobudynku
przy ul. Wesołowskiego 1 (obecnie Suraska), należącego do Robotniczej Spółdzielni
Wydawniczej,wmurowanoufundowanąprzezTSKŻi ZBOWiDtablicępamiątkową.
Wykonanaz białegomarmurunosiłanapisw językupolskimi hebrajskim:„Świetlanej
pamięcitrzechtysięcymęczennikówżydowskichżywcemspalonychw dużejsynago-
dzew Białymstokuprzezhitlerowskichmordercóww dniu24czerwca1341941r.”.Pod
tablicąznajdowałsięsymbolicznygróbotoczonyogrodzeniemz rurstalowych,wspar-
tychnadwóchbetonowychsłupach135.

Z powodumałegozainteresowaniaograniczonodziałalnośćklubuTSKŻ,nieuru-
chomiono też szkołyżydowskiej–dzieci, rodzącesięnaogółw małżeństwachmie-
szanych, były wychowywane w  kulturze polskiej. Działacze próbowali współpraco-
waćz powstającymiorganizacjamiinnychmniejszości,alepewneefektydałototylko
w przypadkurosyjskiegoTowarzystwaSpołeczno-Kulturalnego–wspólniezorganizo-
wanoakademiękuczciArmiiRadzieckiej.PrzewodniczącyZarząduGłównegoTSKŻ,
GrzegorzSmolar,zauważał,iżw drugiejpołowielat50.aktywnośćbiałostockiegood-
działuTSKŻ„zaczęławręczzamierać”.„Jegozdaniem–jakpiszeAnnaPyżewska–ta
pasywnośćbyłapowodememigracjiżydowskiej,z czymjednaktrudnosiędokońca
zgodzić:wydajesięraczej,żebyłoodwrotnie–toemigracjaprzyczyniałasiędozamie-
raniażyciaspołecznegoŻydóww Białymstoku”136.Atmosferaw białostockimTSKŻ
była na tyle zła (rywalizowały ze sobą dwa obozy), iż w  1959 r. ZG na pewien czas
wstrzymałsubwencjeorazzrezygnowałz przeprowadzeniawyborówZarząduOddzia-
łu,mianującw 1960r.przewodniczącymHerszaHakmajera.

Trzebateżzaznaczyć,iżówczesnaakceptacjawładzdlaaktywnościżydowskiejbyła
ograniczona i obwarowanawarunkami.Przykłademtego jest sprawaz 1957 r.ppłk.
EmilaPiesiura,szefasztabuIIBrygadyKBW,któryw 1958r.zostałzwolnionyprawdo-
podobniezato,przyszedłw mundurzenaspotkaniez przedstawicielemgminyżydow-
skiejz Kanady,któryodwiedziłBiałystok137.

3. Próba przetrwania i emigracja: lata 60.

Napoczątkulat60.TSKŻwykazywałoliczbęjużtylko230Żydówmieszkających
w Białymstoku138,alei ciąglebylichętnidowyjazdu.W latach1960i 1961emigrowały
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do Izraelapo2osoby (małżeństwa),w 1964r.paszportynawyjazdstałydo Izraela
dostało5rodzin(12osób),w 1965r.–3rodziny(9osób)139.Stalezmniejszającasię
liczbaludzimiaławpływnaograniczaniedziałalnościżydowskiej.Z brakunauczyciela
TSKŻniezdołałozorganizowaćkursówjęzykajidyszdladzieci,w 1967r.nieudałosię
zebraćnawet10mężczyzndoodprawieniamodłównażydowskiNowyRok.Pełniący
funkcjęprzewodniczącegooddziałuTSKŻsamstwierdzał,iżpraktycznieonniedziała.
Z jegopołączeniaz oddziałemwarszawskim,któreplanowałKWPZPR,zrezygnowa-
nozewzględówwizerunkowych,obawianosię,że:„odbijesię tozłymechemwśród
Żydów w  Polsce i  poza granicami”140. Zjawisko zamierania aktywności środowiska
żydowskiegozwiązanebyłoz postępującąasymilacją,zanikaniemstarychzwyczajów
i przejmowaniemnowych,polskich.Dotyczyło tozwłaszczamałżeństwmieszanych,
a one–wobecszczupłości społecznościżydowskiej–dominowały.Dzieciurodzone
z takichzwiązkówz regułyczułysięwyłączniePolakami.

Z przestrzenimiejskiejstopniowoznikałyśladypobiałostockichŻydach.W 1963
r.MinisterstwoGospodarkiKomunalnejsporządziłospisnieczynnychcmentarzyży-
dowskichi zaproponowałolikwidacjęwszystkichzlokalizowanychw Białymstoku(za
wyjątkiemczynnego,przyul.Wschodniej)141.W 1964r.nawniosekMiejskiejRady
Narodowejzamkniętocmentarzprzyul.Bemazwanycholerycznym,gdyżutworzono
gopoepidemiiw 1931r. Jakouzasadnieniepodano, iż„cmentarzbyłniegrzebalny
odprzeszło100lat,terenswoimwyglądemujemniewpływałnaestetykęmiasta,a po-
nadtozgodniez planemurbanistycznymprzeznaczonybyłpodtargowisko”.Najego
tereniepowstałahalatargowai bazar,a pojegoprzeniesieniu–budynekZUS142.

Raptem znowu zwrócono uwagę na polskich, w  tym białostockich Żydów –
w 1967 r.,gdyzwycięstwoIzraelaw wojniesześciodnioweji pozytywnyodbiórtegowy-
darzeniaprzezczęśćpolskiegospołeczeństwawzbudziływściekłośćWładysławaGo-
mułkii stałysiępretekstemakcjiantysemickiej.W Białymstokupoczątkowopolegała
onanawzmożeniuinwigilacjiśrodowiskażydowskiegoprzezSłużbęBezpieczeństwa.
Stwierdziłaona,iżbiałostoccyŻydzipochwalająagresjęIzraela,mieliteżgratulować
sobie,a takżeprzyjmowaćodPolakówgratulacjez okazjizwycięstwa.UwagęSBzwró-
cilikioskarzSenderPetrycer(ponoćmówił,żeskładałmugratulacjeksiądzkatolicki),
kierowcy taksówek Borsztejn i  Chmielnicki, były dyrektor Przedsiębiorstwa Handlu
OpałemZyberblat.Odnotowano,iżprzekonanieo słusznościdziałańIzraelawyrażał
w dyskusjiz innymilekarzamiprof.JakubChlebowski(JakubFrydman,kierownikII
KlinikiChoróbWewnętrznychAMB,w latach1959–62rektortejuczelni),copóźniej
zostałowykorzystaneprzeciwkoniemu.Miałtwierdzić,iż„wszyscypowinniuczyćsię
i braćprzykładz Izraeladodającprzytym,żeŻydzipokazaliświatu,jaknależyodnosić
zwycięstwoi zagospodarowywaćzaanektowanetereny.Tojestjegozdaniembezspor-
nyprzykładmęstwai chwały”.Choćwcześniejw dokumentachpodawałnarodowość
polską,terazmówił,iżczujedumę,iżjestŻydem143.W innymmeldunkupisanojed-
nak,iż„WiększośćmniejszościżydowskiejpotępiaUSAi faszystowskiesiływ Izraelu
zarozpętanieagresji.Potępiająrównieżpowiązaniapolitycznei ekonomiczneIzraela
z NRF”144.
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Stwierdzonoteż, iżwiększośćPolakówpotępiaIzrael,a „wewszystkichśrodowi-
skachnotujesięnieprzychylnystosunekdoludnościżydowskiej”,czegodowodemmia-
łybyćuczestnictwow masówkach,aleteżprzykładowewypowiedzi–np.rolnika,który
„twierdził,iżŻydzisąfałszywi.W okresieokupacji,jakmówił,naródpolskibroniłich
przedwyniszczeniemz narażeniemżycia,a oniwspółpracująz Niemcami.O Żydach
wyrażałsięsłowaminiecenzurowanymi”.WypowiedziwrogichŻydommiałobyćwie-
le, alewszystkieprzytaczaneprzykładydotyczyły terenuwojewództwa, a niemiasta
Białegostoku.Zauważononatomiast, iż inteligencja jestkrytycznawobecArabów145.
Nasporządzonejliścieosóbz województwapopierającychIzraelznalazłosię60osób,
zarównoŻydów,jaki Polaków,w tym25białostoczan146.8czerwca1967r.wpłynęła
pierwszaumotywowanapolitycznieprośbao uznanienarodowościżydowskieji zgodę
nawyjazddoIzraelaw celuwalkiz Arabami–złożyłjąstudentWSIWitoldSzer.Miał
teżzrzecsię„przynależnościdonarodowościpolskiej,podjakądotychczaswystępo-
wał”.Prawdopodobnieodmówionomu147.

Kulminację akcji antysemickiej przyniósł okres tzw. Marca’68, czyli trwających
wiosnątegorokuprotestówstudenckichprzeciwkopolitycekulturalneji edukacyjnej
państwa,zaktóregogłównychinspiratorówwładzeuznałyosobypochodzeniażydow-
skiego.Nazwanisyjonistami,choćniemiałotozwiązkuz ichpoglądami,mielibyćza-
interesowaniw zdestabilizowaniupaństwapolskiego.W Białymstokuakcjistudenckiej
prawieniebyło,alelokalnewładzei SBw napięciuśledziłysytuację,inwigilującróżne
środowiska.Nadalzeszczególnąuwagąprzyglądanosięosobompochodzeniażydow-
skiego,czekająci wręczdoszukującsięjakiegokolwiekruchuczywypowiedzi,których
potemmożnabyprzeciwkonimużyć.

W trudnejsytuacjiznalazłosięzawszepopierającewładzeTSKŻ.Agentdonosił,iż:

„W lokaluTSKŻw czasiedyskusjijedenz Żydówmówił,iżŻydzizałożyliko-
munizmi Żydzigozlikwidują.W środowiskutymobserwujesiękonsternację
i obawy,abywystąpieniastudentównieprzybrałycharakterupogromuŻydów
zamieszkałychw Polsce.W czasiedyskusjizastanawialisięoni,jakuchronićsię
przedewentualnymikonsekwencjamizestronyPolakóww takgroźnejdlanich
sytuacji”148.

Odczuwającepresjęi zagrożenieśrodowiskowydałooficjalneoświadczeniew zu-
pełnieinnymtonie–w formierezolucjizarządubiałostockiegooddziałuTSKŻ(pisow-
niaoryginalna):

„Środowiskożydowskieszczególniejestzaniepokojonetym,żeniektórzypro-
wodyrzyzajść[naUniwersyteciewarszawskim]sączłonkamiklubumłodzieżo-
wego„Babel”przyZarządzieGłównymTSKŻw Warszawie.Odcinamysięod
wszelkiegonacjonalizmu,i tymodsjonizmu.Żydziw Polscemajątylkojedną
ojczyznę,jestniąPolskaRzeczypospolitaLudowa.W ustrojusocjalistycznym,
a  taki ustrój jest w  Polsce, niema i  nie może być miejsca na waśnie narodo-
wościowei różnicerasowe.Tylkow krajachsocjalistycznych,Żydzisąrówno-
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uprawnionymi obywatelami. Tylko dzięki zwycięstwu Armii Radzieckiej nad
hitlerowskimiNiemcami,częśćŻydówzostałauratowanaodzagłady.Tymbar-
dziej godne potępienia jest to, że obecni władcy Izraela kumają się neohitle-
rowcamiz N.R.F.Środowiskożydowskiew Białymstoku,wrazz ludźmipracy
naszegomiasta,wierniestoimyprzyPolskiejZjednoczonejpartiiRobotniczej,
partii pracujących, partii narodu. Gwarancją bytu Żydów w  Polsce jest tylko
socjalizm. [...] Uczynimy wszystko, co będzie w  naszej skromnej mocy – dla
rozkwitunaszejojczyzny–PolskiLudowej”149.

Niematunajmniejszejpróbywstawieniasięzaludźmi,którzystalisięcelemna-
gonki,alenietakibyłsenstegodokumentu.Niebezznaczeniajestfakt,iżreferentem
narozszerzonymposiedzeniuzarządu,naktórymuchwalonoowąrezolucję,a zapewne
i jejgłównymredaktorembyłwielokrotniejużwspominanyHirszHakmajer.Przypo-
minało sytuacjiŻydóww Polsceprzedwojennej,osobomzdziwionym,żezarzutdzia-
łalnościsyjonistycznejpojawiasięw sytuacji,gdyw Polscenieistniejeżadnaorgani-
zacjategotypu,odpowiadał,iżstawiasięgowyłącznieosobompopierającymagresję
Izraelai występującymprzeciwkowładzyludowej150.

Marcowyschematnakazywał„demaskować”pracownikówwyższychuczelni.Pod
lupąznalazłsięprof.JanuszLesiński,kierownikKlinikiDermatologii,zdaniemSB„ob-
sadzonejw zasadzieprzezosobypochodzeniażydowskiego,któreLesińskisprowadził
z Wrocławia”151.Prof.Lesiński(wartododać,iżw 1957r.odwołanyzostałz egzekuty-
wyKWPZPRi ukaranynaganąpartyjnąza„zaniedbywaniepartyjnychobowiązków”)
„podwpływemkrytykidotychczasowejjegodziałalnościw AkademiiMedycznejzło-
żyłrezygnacjęz zajmowanegośrodowiska”,cooficjalnietłumaczyłzłymstanemzdro-
wiai staraniamio rentęinwalidzką,przyczymwykazywał,iżzawszeczułsięPolakiem
i jestpolskimpatriotą.PrzezczłonkówPolskiegoTowarzystwaDermatologicznegona-
zwanyzostał„syjonistąsymulującymlojalnośćwobecPolski”,którybrakikwalifikacji
maskowałdzięki„stosunkomgrupysyjonistycznejw Min.Zdrowia”152.

Największewrażeniezrobiłasprawaprof.JakubaChlebowskiego.25kwietniaSe-
natAkademiiMedycznejnawniosekKomitetuUczelnianegoPZPRdoMinisterstwa
Zdrowia i  Opieki Społecznej wystąpił o  zdjęcie go ze stanowiska kierownika kliniki
„z powoduwrogiejpostawy,jakązająłw okresieagresjiizraelskieji brakuodpowied-
nichkwalifikacjidosprawowaniafunkcjidydaktyczno-wychowawczej”.Ministerstwo
zażądało dokumentu uzasadniającego decyzję KU PZPR w  tej sprawie, ale jej nie
zmieniono.Prof.Chlebowskizostałodwołanyz pełnionychfunkcjispołecznychm.in.
w FJNi TPPR153.Naskutekwzmagającejsiępresjiwyjechałz rodzinądoIzraela,co
byłoosobistymdramatem,a wkrótcetragiczniezginął.W 1990r.SenatAMBprzyjął
uchwałęo potępieniudecyzjiusunięciaprofesoraz uczelni,a jegoimięnadanojednej
z salwykładowych.

W 1968r.usuniętoz PZPRdawnąnaczelnikwydziałuWUBP,SonięRogowską.Za-
rzuconojej,iżpopierałaagresjęIzraelai „wrogowypowiadałasiępodadresemnasze-
goRządui RząduZSRR”,mówiłao dyskryminacjiŻydóww Polsce,broniławcześniej
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usuwanychz partii,długoukrywała,iżjejbratżyjew Izraelu,a takżepozwoliła,byjej
córkanosiłaznaczekz gwiazdąDawida(zostaławyrzuconazeZwiązkuMłodzieżySo-
cjalistycznej,w 1972r.wyjechaładoIzraela).SoniaRogowskaodwołałasięoddecyzji
w jejsprawiedoWojewódzkiejKomisjiKontroliPartyjnej,aleutrzymanojąw mocy.
W 1981r.wyjechaładoIzraela154.

W  gęstniejącej atmosferze coraz więcej osób składało wnioski emigracyjne. Do
końca1968r.wydanow Białymstoku10zezwoleńnawyjazddoIzraela.W następnym
rokuzgodyotrzymało58,w 1970r.–25osób155.Nieudałosięodnaleźćdokumentacji
dotyczącejwyjazdóww latachnastępnych,wiadomo,żewyjeżdżałykolejneosoby,już
nietakliczne,częstodołączającdorodzini znajomych,którzyopuściliPolskęwcze-
śniej.

W 1969r.sporządzonowyjątkowątabelę:„Zestawienieliczboweosóbmniejszości
narodowościowychubiegającychsięo wyjazdyemigracyjnerok1969”.Wykazano, iż
o wyjazd skutecznieubiegało sięw  tymroku35Żydów.W grupie tejbyło3 człon-
kówPZPRi 32bezpartyjnych,17przedstawicieliinteligencjii 18robotników,5osób
z wykształceniemwyższym,11ześrednimi 19z podstawowym,a jeślichodzio wiek:
1osobanieletnia,29dorosłychponiżej60lati 5powyżej60lat.Otwartebyłyjeszcze
sprawy11Żydów.Drugąmniejszościąujętąw zestawieniubyliNiemcy–17otrzymało
decyzjepozytywne,22sprawyjeszczebyływ toku156.

Różnicew przedstawionychpowyżejdanychprawdopodobniewynikająz faktu,iż
razemz przedstawicielamimniejszości,wykazanymiw  specjalnymzestawieniu,wy-
jeżdżali też członkowie rodzin będący Polakami. Wiadomo także, że znaczna część
emigracjipomarcowejnietrafiładoIzraela,tylkodoSzwecji,Danii,Francjii innych
państwEuropyZachodniej,a takżeAustralii,USA.W wieluprzypadkachjednakosoby
teubiegałysięformalnieo wyjazddoIzraela,a potemtrafiałygdzieindziej.Wydajesię,
żez ówczesnejfaliemigracjinajściślejszekontaktyz Polskąi Białymstokiemzachowa-
liemigrującydonajbliższejSzwecji,jaknp.MarekTrokenheim,redaktorsztokholm-
skich„WiadomościPolskich”i wiceprezesKongresuPolakóww Szwecji.

SBpóźniejpodsumowywała:

„Większość zamieszkałych na podległym nam terenie obywateli narodowo-
ści żydowskiej, prowadzących aktywną działalność syjonistyczną w  1968 r.
wyjechałaz PRL.Częśćz nichwyjechaładoIzraela,zaśpozostaliosiedlilisię
w Szwecji,Daniii Australii”157.

Zważywszynaprzytoczonewyżejdane,możnazałożyć,iżnafaliemigracjipomar-
cowej z Białegostokuwyjechałodo stuosóbpochodzenia żydowskiego i  ich rodzin.
Stanowiłotoogromnyubytek,byćmożeokołopołowytegośrodowiska.Praktycznie
przestało istnieć życie żydowskie w  mieście. Zlikwidowano oddział TSKŻ, którego
przewodniczącyJankielOstryńskiwyjechałdoDanii,opuszczonobudynki.Zjawisko
to dotyczyło nie tylko Białegostoku, także w  skali ogólnopolskiej zauważa się, iż po
1968r.nieistniałajużw Polscespołecznośćżydowska,istnieliposzczególniludzie158.
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4. O krok od zapomnienia: lata 70. i 80.

Lata70.tookresdalszejunifikacjii centralizacjiżyciaspołecznegow Polsce,doko-
nywanychpodhasłamimodernizacji i  jednościideowo-moralnejnarodu.Oznaczało
toograniczanieaktywnościmniejszościnarodowych,a w przypadkuŻydów,zacieranie
śladówichdawnejobecności.

PolikwidacjibiałostockiegooddziałuTSKŻopuszczonybudynekprzyul.Pięknej3
zacząłniszczeć.W trakcieremontuprzeprowadzonegow latach70.straciłcechyarchi-
tektonicznesynagogi.Podobnybyłlosbudynkuprzyul.Waryńskiego–przyrenowacji
zostałzniszczonydrewniany,kasetonowystropz polichromiaminaobrzeżach,a także
pozostałezdobienia159.

Na początku 1971 r. przestał istnieć obroniony w  latach 50. cmentarz „gettowy”
przyul.Żabiej.JakpiszeDariuszStankiewicz:„Polecenielikwidacjicmentarzaprzy-
szłoz KomitetuCentralnegoPZPR.PoddecyzjamipodpisalisięjednakszefowieWoje-
wódzkieji MiejskiejRadyNarodowej.Decyzjao ekshumacjizwłoki likwidacjicmenta-
rzaprzyszłanafaliMarca 1968r.DziałosiętomimoprotestówTSKŻw Polsce.Zgodę
nalikwidacjęcmentarzawyraziłm.in.WojewódzkiKonserwatorZabytków.Decyzjętę
tłumaczonokoniecznościąbudowyw tymmiejscunowegoosiedlamieszkaniowego.
ZalikwidacjęcmentarzaZarządGłównyTSKŻmiałotrzymaćodszkodowaniew kwo-
cieokoło190tysięcy.W listopadzie1970r.przewodniczącyWRNzobowiązałprze-
wodniczącegoMRNdoopracowaniaw miejscecmentarza«plastycznegorozwiązania
w formiezieleńcawypoczynkubiernegoz jednoczesnymupamiętnieniemmiejscaza-
gładyŻydów–akcentemplastycznym».W chwililikwidacjicmentarzaosiedlemiesz-
kaniowejużistniało.W kolejnychlatachpodczasprowadzeniarobótziemnychnadal
wykopywanokościludzkie...”160.NiepomogłyprotestypisaneprzezSzymonaDatnera.
Rozebranotrzywzniesionepowojniepomnikii mauzoleum,usuniętowszystkiemace-
wy.Dla„porządkowania”terenuorganizowanoczynyspołeczne.DziałBudowyZarzą-
duZieleniMiejskiejw Białymstokuprzeprowadziłekshumacjęszczątkówokoło3500
ofiar,którezłożononamiejscuw mogilezbiorowej.Nakamiennejtablicyumieszczono
napis:„W tymmiejscuzłożonesąprochyokoło3500 Żydówpomordowanychprzez
hitlerowcóww akcjacheksterminacyjnychorazpoległychpodczaspowstaniaw getcie
białostockimw sierpniu1943r.”.W mieściesprawalikwidacjicmentarzanieodbiłasię
wówczasszerszymechem,powróciładopieropo20latach.

Pomimozamieraniaśrodowiskażydowskiegow Białymstokunieprzestawałoono
interesowaćSłużbyBezpieczeństwa.Wydajesię,iżzainteresowanietobyłowymuszone
przeznakazyodgórne,nieuwzględniającespecyfikilokalnej.W 1972r.wszczętazostała
sprawaobiektowapodkryptonimem„Jafo”,dotyczyćmiaławywiaduizraelskiego,ce-
lembyło„rozpoznanieprzeciwnika,jegoplanów,zamierzeńi działalności”.Wiązaćją
należyz napiętąsytuacjąnaBliskimWschodzie,aleprzedewszystkimz rozbudzonym
w latach1967–68przekonaniem, iżIzraelprzejawia intensywnei wrogiezaintereso-
wanie Polską. W  ramach tej sprawy inwigilowano środowisko białostockich Żydów,
obserwowanogościzagranicznych,zwłaszczaprzybywającychz  Izraelabądźpocho-
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dzeniażydowskiego.Pozyskanokilkunastutajnychwspółpracownikówwśródsamych
Żydów,osóbz nimiskoligaconych,znajomych,przeważnie„nazasadziewspółodpo-
wiedzialnościobywatelskiej”,cow rzeczywistościmogłooznaczaćbardzoróżnerzeczy.
W częścibyłytoosoby,którewyjeżdżałyzagranicęw odwiedzinydorodzin,więcmoż-
nasiędomyślać,iżpodjęciewspółpracyz SBbyłowarunkiemotrzymaniapaszportu.
Szczególniestaranosiępozyskać„kandydatówześrodowiskainteligencjiżydowskiej,
a przedewszystkimosóbzatrudnionychnaAMB,posiadającychmożliwośćwyjazdów
dopaństwkapitalistycznych”161.

W 1975r.SBraportowałao białostoczanach,którzyemigrowalipo1968r.doIzra-
ela,Szwecji,Daniii Australii:

„Są tam powiązani z  różnymi organizacjami syjonistycznymi i  niekorzystnie
oddziaływająnanieliczneśrodowiskożydowskieBiałostocczyzny.W nadsyła-
nejkorespondencjiprowadząagitacjędot.rzekomosłusznejpolitykiprowadzo-
nejprzezIzraelw stosunkudoArabów.Sytuacjatapowodujeto,żeniektórzy
zamieszkaliw Białymstokuobywatelenarodowościżydowskiejsolidaryzująsię
z przedstawianąfałszywąsytuacją”.

Doliczonosię12osóbutrzymującychkontaktyrodzinnei towarzyskiez osobami
przebywającymiw Izraelu lubŻydamimieszkającymiw  innychkrajachzachodnich.
Warto zauważyć, iż wszyscy byli ludźmi po pięćdziesiątce162. Zebrano dokumenty
z ostatnichkilkunastulat,z którychwynikało,iżw tymokresiemiastoodwiedziłokil-
kaosóbw jakiśsposóbpowiązanychześrodowiskiemżydowskim.Więcejodwiedzin
miałomiejscew latach70.,a zwłaszczaichdrugiejpołowie,gdyprzyjeżdżaliemigranci
pomarcowi,którzyuzyskalijużnoweobywatelstwo(wcześniejnawjazdimniepozwa-
lano).

Przez kilkanaście lat prowadzenia sprawy nie znaleziono dowodów na działanie
wywiaduizraelskiegonatereniewojewództwabiałostockiego,natomiastzgromadzone
materiałyprzynosząpewneinformacjenatematinwigilowanegośrodowiska.Wiemy,
iżkilkakrotnieodwiedzalimiastoprzedstawicieleorganizacjiBialystokerCenterw Au-
stralii–VolfPaszko i ChazanChone,którymieszkał tudo1970r. Jakzanotowano:
„odwiedzał Żydów, interesował się ich stopą życiową i  warunkami mieszkaniowymi
oraznamawiałnawyjazdzagranicę”.W  latach70.przyjeżdżali teżdoBiałegostoku
przedstawicieleKomitetuŻydowskiegoz NowegoJorkui „interesowalisięwarunkami
bytowymii stosunkiemnaszychwładzdoobywatelinarodowościżydowskiej”.Uwagę
zwracało,iżgościerobiliw mieściezdjęcia,np.„zdewastowanegocmentarzażydow-
skiegoi dobrzeutrzymanegokomunalnego”,cowydajesięprzecieżtypowymzacho-
waniemosóbjezwiedzających,a niedziałalnościąagenturalną.W okresietymnieco
łatwiejszebyływyjazdyzagraniczne–chcąc„uniknąćzarzutówo złośliwedziałania
wobecosóbnarodowościżydowskiej”,udzielanozgodyczasemnawetosobom,którym
wielokrotnieodmawiano(jakLejzorowiPennerowi,uznanemuzanajbogatszegoŻyda
w Białymstoku,ponoćhandlującemudolaramii złotem)163.
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WedługorientacjiSBnapoczątku lat80.natereniewojewództwabiałostockiego
mieszkałookoło60osóbnarodowościżydowskiej,w zdecydowanejwiększościw star-
szymwieku.Przekrójspołeczno-zawodowytegośrodowiskauznanoza„małoatrak-
cyjnyz wywiadowczegopunktuwidzenia”,cozapewneoznaczałoprzewagęemerytów
i niewielkąliczbęosóbutrzymującychszerszekontaktyzawodowe.Nieprzeszkadzało
to na początku stanu wojennego twierdzić iż, „szereg osób narodowości żydowskiej
dążylubjużzajęłokluczowestanowiskaw związkuzawodowymi w szerokimstopniu
posiadawpływnapolitykęzwiązku«Solidarność»”164.

Przemiany,jakiezaszływ PolscepoSierpniu1980r.spowodowałyożywienieżycia
mniejszościnarodowych i zainteresowanie ichkulturą.W BiałymstokuPolkaJanina
TyszkozaangażowałasięjakoprzedstawicielKomitetuds.OchronyCmentarzyŻydow-
skichdziałającegow Warszawiei organizowałaporządkowanietutejszegocmentarza.
SBnierozumiałamotywówjejdziałania165.O tradycjachżydowskichmiastazaczęłapi-
saćprasa–w „KurierzePodlaskim”umieszczałsweartykułybadaczTomaszWiśniew-
ski.Włączyłsiędoinicjatywyochronyopuszczonychcmentarzyżydowskich,utrzymu-
jąckontaktz istniejącymod1981r.SpołecznymKomitetemOpiekinadCmentarzami
i ZabytkamiKulturyŻydowskiejw Polsce.W 1987r.cmentarzprzyul.Wschodniej
wpisanodorejestruzabytków.Zaczętozwracaćuwagęnadawnebudynkiżydowskie
i w następnymrokuwewspomnianymrejestrzeznalazłasięrównieżsynagogaPiasko-
werBetMidraszprzyul.Pięknej.

Podkoniec lat80.miastoodwiedzałocorazwięcejcudzoziemców,w tymŻydów
chcącychzobaczyćmiejscamartyrologii,cmentarze,dawnemiejscazamieszkaniaswo-
ich rodzin. We wrześniu 1987 r. Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego
w  Białymstoku we współpracy z  ŻIH-em zorganizował Międzynarodową Konferen-
cjęNaukową„500latosadnictważydowskiegonaPodlasiu”.Byłotodużewydarzenie
z udziałemgościz Izraela,USA,Australii i Francji.Niemalżejednocześnieodbyłsię
w  Białymstoku światowy zjazd esperantystów, ruchu ze znacznym udziałem Żydów.
Pojawiłosięwówczashasłouczynieniaz miastacentrumesperanckiego166.

5. W demokratycznej Polsce

Naszersząskalęzaczętoprzywracaćpamięćo białostockichŻydachpoprzełomie
1989r.,przywołującwizerunekmiastawielokulturowego,o bogatejprzeszłości.Służą
temu różnorodne działania władz miasta, organizacji pozarządowych, instytucji na-
ukowychi kulturalnychorazśrodowiskabiałostockichŻydówzagranicą.Polegająone
między innymi na ratowaniu ostatnich zachowanych obiektów – świadków historii.
Największymprzedsięwzięciemjestporządkowaniei stopnioweodnawianiecmenta-
rzaprzyul.Wschodniej(naBagnówce).Zachowanaczęśćcmentarzazałożonegopod
koniecXIXw.zajmujeokoło10hektarów,jestobecnienajwiększymżydowskimcmen-
tarzemw północno-wschodniejPolsce,a ostatnipochówekmiałmiejscenacmentarzu
w 1969r.W pracachporządkowychuczestniczylidotądm.in.uczniowiebiałostockich
szkół,młodziNiemcyz organizacji „AkcjaZnakuPokuty–SłużbadlaPokoju”,ofi-
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cerowie armii izraelskiej, amerykańscy studenci, a  także młodzież Ukrainy, Kanady,
Czech.Usuwanesąporastającecmentarzdrzewkai krzewy,dziękiczemumacewysta-
łysięwidoczne.Nagrobkisą inwentaryzowane i odnawiane,nastronie internetowej
www.bagnowka.comumieszczonychjestjużponad6tys.zdjęćpochodzącychz tego
cmentarza. Częściowo odremontowane zostało jego ogrodzenie cmentarza z  bramą.
W 1996r.ześrodkównaczelnegorabinaPolskiMichaelaSchudrichaodnowionyzostał
zdewastowany obelisk (tzw. ohel) poświęcony Chaimowi Halperinowi (ufundowany
w 1922r.przezbiałostockichŻydówz NowegoJorku).Nacmentarztenprzenoszonesą
macewyodkrywanew innychczęściachmiasta–murkiz wbudowanymifragmentami
macew,pochodzącychz cmentarzarabinackiego,znajdowałysięwcześniejnaRynku
Kościuszki;zlikwidowanateżzostałafontannazbudowanaz macewnaPlantach(przy
bulwarachZ.Kościałkowskiego)167.

Niemajużmożliwościodtworzeniacmentarza„gettowego”przyul.Żabiej.W 50.
rocznicępowstaniaw getcieterenzostałuporządkowany,a w 2003 r.przywróconood-
nalezionyoryginalnyobelisk,któryznajdowałsiętamdo 1971 r.W lipcu2008r.radni
miejscy zdecydowali,żeplac,naktórymznajdujesiępomnik,będzienosićimięMor-
dechajaTenenbauma,przywódcypowstaniaw getcie.

Odkryte w  2001 r. przy rozbudowie gmachu ZUS stojącego na terenie dawnego
cmentarza cholerycznego szczątki ludzkie ponownie pochowane zostały w  2007 r.
w dwóchskrzyniach,przynadzorzeNaczelnegoRabinaPolskiMichaelaSchudricha.
Obecniemiejscezaznaczonejestprzezbrukowanealejkii bukszpanytworzącegwiazdę
Dawida168.

MiejscepodawnejWielkiejSynagodzeupamiętnionezostałow 1995r.,gdypowstał
pomnikwgprojektuMariiDżugały-Sobocińskiej,StanisławaOstaszewskiegoi Dariu-
szaSobocińskiego–zniszczonastalowakonstrukcjakopułysynagogiorazmonument
z tablicąpamiątkowąo treści:„Świętywspaniałynaszprzybytekstałsiępastwąognia,
27czerwca1941r.2000Żydówniemieccymordercyspaliliw nimżywcem”.Pomnik
ufundowanyzostałprzezŻydówbiałostockichz całegoświataorazMiastoBiałystok.
InicjatoramibudowybyliSamSolaszz BialystokerCenterz NowegoJorkui MichałFli-
kierzeZwiązkuBiałostoczanw Izraelu,a w jegopowstaniezestronypolskiejzaanga-
żowalisięówczesnyprezydentmiastaLechRutkowskii historykAdamDobroński169.

W  latach 90. zajęto się też bardzo zniszczonym budynkiem synagogi Piaskower
BethMidraszprzyul.Pięknej.Wykonanojegoinwentaryzacjękonserwatorskąi prze-
prowadzonoremont,a właściwieprzebudowę,naskutekczegostandzisiejszymocno
odbiegaodpierwotnego,choćjestniewątpliwiebardziejefektowny.Obecniebudynek
jest siedzibą firmy Yuniversal Podlaski oraz Białostockiego Towarzystwa Esperanty-
stów170.OdremontowanyteżzostałbudyneksynagogiCytronówprzyul.Waryńskiego,
doktóregow 1993r.wprowadziłasięGaleriaim.Slendzińskich.Natomiastw 2013r.
zapadładecyzjao przejęciuprzezZarządMiastaodpolicjibudynkusynagogiMohi-
lewera(BeitSzmuel)przyul.Branickiego.Prawdopodobniebędzieonzaadoptowany
napotrzebyposiedzeńRadyMiasta.Rozważanejestprzywrócenie jegopierwotnego
kształtu,w tymdawnejfasadyw stylumauretańskim171.
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Ogromnym ułatwieniem dla zwiedzających miasto w  odnajdywaniu tych miejsc
jest otwarty w  2008 r.  Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w  Białymstoku  (opracowany
przezgrupędoktorantówi studentów –wolontariuszy FundacjiUniwersytetuw Bia-
łymstoku).Jesttotrasazwiedzaniamiastałącząca36obiektów(w częścijedyniemiejsc
ponich)związanychz jegożydowskąprzeszłością.Miejscazostałyzaznaczoneprzez
dwujęzycznetablicez opisamii szkicami,przygotowanospecjalnyprzewodniki stronę
internetową172.

W 1997r.w mieściepodobnożyłojeszczepięciuŻydów;jakjużwspomnianow 2000
r.zmarłczującysięostatnimz nich–SzymonBartnowski173.Większośćwspomnianych
wyżejdziałańpodjętazostaławięcw okresie,gdyw Białymstokuniemieszkałjużnikt
z tutejszychrodzinżydowskich.ObecniepięcioromieszkańcówmiastanależydoGminy
WyznaniowejŻydowskiejw Warszawie(jest tozbytmała liczba,bytworzyćtuodręb-
nąstrukturę),przyczymniesątoosobypochodzącez dawnychrodzinbiałostockich.
Znajdująsięteżinniludzie,z różnychpowodówzafascynowanihistoriąi kulturąŻydów,
którzytroszcząsięo pamięć.Od2001r.podkierownictwemŁucjiLisowskiejdziałaCen-
trumEdukacjiPolska–Izrael,któredoswoichcelówzalicza:„dbałośćo dziedzictwokul-
turyżydowskiej;pielęgnowaniei propagowanietradycjii kulturyżydowskieji izraelskiej;
popularyzacjędobrychkontaktówmiędzynarodami;współudziałw inicjowaniui koor-
dynacjibezpośrednichkontaktów,zeszczególnymuwzględnieniemkontaktówmłodzie-
żyz Izraelaz młodzieżąz Polski;prowadzenieprelekcjii spotkańmającychnaceluprze-
łamywaniewzajemnychuprzedzeń,barier”.Chybanajbardziejznanymprzedsięwzięciem
CentrumjestcorocznyFestiwalKulturyŻydowskiej„Zachor–kolori dźwięk”(zachor
–hebr.‘pamiętajo tych,którzyodeszli’).W jegoramachodbywająsiękoncerty(w tym
muzykiklezmerskiej),warsztatyplastyczne,kulinarne,taneczne,wystawy,projekcjefil-
mów,wykładyi dyskusjenaukowe174.

Podobnezainteresowaniałączączłonkówpowstałegow 2006r.TowarzystwaPrzy-
jaciół Kultury Żydowskiej w  Białymstoku. Jest ono organizatorem cyklicznych Dni
KulturyŻydowskieji realizatoremprojektówartystycznych(np.etiudyfilmowej„Ołó-
wek” wg scenariusza Tomasza Wiśniewskiego). Współpracuje z  zespołem Chanajki
KlezmerBand,którypowstał„z fascynacjiutworamigranymiprzezklezmerówi dla
ocaleniaodzapomnieniamuzyki,pieśnijidyszi kompozycjizwiązanychz żydowskimi
twórcamiz terenuPodlasia,a szczególnieBiałegostoku”,wspólnieprzygotowanom.in.
płytęz muzykążydowskąi spektakl„Opowieściz Białegostoku”175.

Nadalniezałatwionapozostajeskomplikowanasprawanieruchomości,należących
kiedyśdoinstytucjiżydowskich.Ustawaz dnia20lutego1997r.o stosunkuPaństwa
dogminwyznaniowychżydowskichw RzeczypospolitejPolskiejotworzyłamożliwość
ichodzyskiwania.W ustawowymterminiegminyw Polscezłożyłyponad5tys.,wnio-
sków.ReprezentującyjeFunduszOchronyDziedzictwaŻydowskiegowystąpiło zwrot
6cmentarzy i 76 innychnieruchomościna terenieBiałegostoku.Dopołowy2013r.
rozpatrzono 15 wniosków, z  czego jeden pozytywnie (przyznano odszkodowanie za
budyneksynagogiprzyul.Pięknej,któryzostałprzejętyporozwiązaniubiałostockiego
TSKŻ)176.
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6. Białostoccy Żydzi poza Białymstokiem

Nakoniecwartododać,iżchoćniemajużŻydóww Białymstoku,sąjeszczebia-
łostoccyŻydzi.Mowao  ludziach,a częściej ichpotomkach,którzyopuściwszymia-
sto lata temu,ciągleczująsięz nimzwiązani,mówiąo sobieBialystokers.Specyfiką
społeczeństwa żydowskiego jest bowiem duże przywiązanie do miejsca urodzenia,
konkretnegomiastaczymiasteczka.DawniżydowscymieszkańcyBiałegostoku,nawet
gdyznaleźlisięzagranicą,podtrzymywalikontakti utożsamialisięz miejscempocho-
dzenia.Więzilokalnenierzadkozawiązywałysięlubpogłębiaływłaśniepowyjeździe
i przejawiałysięw postacitworzeniatzw.ziomkostwskupiającychludzipochodzących
z tegosamegomiasta.Najaktywniejszebyłypowojnieśrodowiskabiałostoczanw USA,
Australiii Izraelu.

NowojorskiBialystokerCenteristniejeodlat30.XXw.Najegoczeleprzezlatastał
DavidSohn,zwanyMrBialystok.Wydawanew NowymJorkupismo„BialystokerSzty-
me”trafiałodoPolski.Pośredniczyłow poszukiwaniurodzindawniejżyjącychw Bia-
łymstoku.NowymBiałymstokiemokreślanootwartyw 1947r.wewschodniejczęści
Broadway’u domstarcówprowadzonyprzezBialystokerCenter177.

Niezmiernieważnąinicjatywątegośrodowiskajestpublikacjabiałostockiejksięgi
pamięci– tradycyjnej formypiśmiennictważydowskiego służącegokiedyśupamięt-
nianiuofiarpogromów.PowojniepowstałoażpięćtakichksiągpoświęconychBiałe-
mustokowi,alejedynieowanowojorskaDer Bialystoker Yizkor Buch(Bialystoker Me-
morial Book)z 1982r.mapełną,klasycznaformę–przedstawiadziejemiastai  jego
żydowskich mieszkańców od początków osadnictwa do II wojny, spisy, świadectwa
ocalonych, informacjeo aktywnościbiałostockichziomkostw.Decyzjao  jegowyda-
niu zapadław 1970r.nazjeździebiałostoczanw Izraelu.Naokładcejestobrazprzed-
stawiający białostockie budynki – wieżę ratusza, dymiące kominy fabryk i  płonącą
WielkąSynagogę178.

Bialystoker Center założono też Australii, w  Melbourne. Jego osiągnięciem było
uzyskanie w  1947 r. wiz dla kilkudziesięciu rodzin z  Białegostoku, które mogły tam
osiąść,zbudowanodlanichtymczasowydom.StworzonyzostałBiałostockiFundusz
Imigracyjny.Stowarzyszeniabiałostoczanpowstałyteżw Argentyniei Francji.

WspólnymprzedsięwzięciembiałostockichŻydówżyjącychnaemigracji i szcze-
gólnymdowodemprzywiązaniadomiejscaurodzeniabyłabudowaosiedlaBiałystok
w Izraelu.Byćmożeideazakiełkowałaporazpierwszyw umysłachczłonkówWKŻ
w Białymstoku,gdynapoczątku1947r.opublikowaliw „BialystokerSztyme”wspo-
mnianyjużprotestprzeciwbudowiepomników.Zaproponowali,byzbudowaćmiej-
scowośćBiałystokw Izraelui tamwznieśćpomnik,którymiałbyktoodwiedzać.Kon-
cepcjąmożnasiębyłozająćpoważniej,gdypowstałopaństwoIzrael,cooznaczałodużo
łatwiejsząmigrację.DobudowyBiałegostokuw IzraeluwzywalitakżedziałaczeIrgun
YotzeiBialystokz TelAwiwu. Ich liderna łamach„BiałystokerSztyme”wzywałbia-
łostockądiasporę,byzjednoczyłasię i zbudowałaBiałystokw „izraelskiejojczyźnie”,
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aby„mógłżyćznowu”179.Miałotobyćmiejscezamieszkaniamiędzyinnymidlasierot
z Karakulino.

21 sierpnia 1949 r. w  Nowym Jorku, z  inicjatywy Bialystoker Center, odbył się
ŚwiatowyKongresBiałostoczan–spotkaniebiałostockichziomkostwżydowskichz 12
państw całego świata, m.in.: USA, Kanady, Meksyku, Argentyny, Urugwaju, Austra-
lii,RPAi Izraela.Postanowionoprzenieśćfundusze,przeznaczanedotądnapotrzeby
Żydóww Polsce,nabudowębiałostockiegoosiedlaw  Izraelu.Dla jednychmiałbyć
tonowy,odbudowanyBiałystok,dlainnych–tylkojegoesencja,duch(pinteleBialy-
stok).Podkreślano,żeniemożepowstaćpaństwoIzraelbezspuściznynajwiększego
żydowskiegomiastaw Polsce.Zastanawianosię,jakpowinnowyglądać,czypowinno
sięodtwarzaćbiałostockieobiekty,ratuszalboWielkąSynagogę.Odrzuconotękon-
cepcję,uznając,żecentrummiasta,w którymw pierwszymetapiemiałosięznaleźć250
domów,synagoga,szkołai fabrykawłókiennicza,powinnybyćgrobySamuelaMohile-
wera,naczelnegorabinaBiałegostokuczyJózefaChazanowicza,fundatoraŻydowskiej
Biblioteki Narodowej w  Jerozolimie. Właściwy Białystok miały przypominać nazwy
ulic.UstanowionoFunduszKiriatuBiałystok,którympokierowaćmiałnowojorskibiz-
nesmenRalphWein.Środkimiałypochodzićm.in.zesprzedaży„cegiełek”,nazwiska
poważnychdarczyńcówmiałybyćumieszczonew przestrzenimiasta.

KiriatBiałystokulokowanonaprzedmieściachJehud,niedalekoTel-Avivu,obecnie
terentennależydojegoaglomeracji.W ciągupierwszegorokuudałosięuzbieraćpo-
nad100tys.dolarów,aleprzedsięwzięciuzaszkodziłynieprawidłowościw firmieRa-
sco,którabudowałaosiedle.Powstałomniejdomówi miałyniskąjakośćwykonania.
Częśćlokatorówniemiałażadnychzwiązkówz Białymstokiem.Naskuteknieporozu-
mieńmiędzyBialystokerCentera Funduszemprojektniezostałw pełnizrealizowany.
Zbudowanow sumie212jednakowychniewielkich,parterowych,prostychdomów,na
dośćdużych,bomierzącychok.1,5tys.m2działkach,któresłużyły jakoprzydomo-
weogródkii poletka.Warunkipoczątkowobyłyciężkie:brakowałożywności,czystej
wody,z opóźnieniempodłączonomiejscowośćdoprądu.Częśćmieszkańcówmogła
uprawiać swe dotychczasowe zawody, zajmując się rzemiosłem czy handlem, w  no-
wychwarunkachniezbędnebyłyjednakumiejętnościrolniczei ogrodnicze180.

Kiriat Białystok wyglądem nie przypomina dziś miasta środkowoeuropejskiego,
alesątamsymbolicznemiejsca,przypominająceideęzałożycieli.Tamtejszasynagoga
upamiętniabiałostockąWielkąSynagogęspalonąw 1941r.Nieprzypadkowojejpro-
jektantembyłSamuelMohilever,wnuksłynnegorabina.Obokjestpomnikofiarwojny
i tablicapamiątkowa.W 1954r.powstałHekhalBialystok–ośrodekkulturyi ratusz.
Przebudowanyw latach60.mieścibibliotekęi archiwum181.

Choć obecni mieszkańcy izraelskiego Białegostoku na ogół nie pamiętają macie-
rzystego miasta – wyjechali z  Polski jako dzieci (trafiła tu m.in. część wspomnianych
jużkolonistówz Druskiennik)lubprzynależądopokoleniaurodzonegojużw Izraelu,
pamięćo nimjestpielęgnowana.W ośrodkukulturyjestzbiórpamiąteki biblioteczka
pełnaopracowańi albumówo Białymstoku.Ścianyzdobiąprzedwojennezdjęciamia-
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sta,jegoplan,portretywybitnychbiałostoczan.OśrodekprowadziStowarzyszenieDaw-
nychMieszkańcówBiałegostokui Okolic,obecnienajegoczelestoiJakubKagan,który
wyjechałz Polskiw 1950r.jakoniespełnadwuletniedziecko.Zaangażowanagrupalu-
dziutrzymujedziśścisłykontaktz Polską,częstoodwiedzającBiałystok,współpracując
z jegowładzamii z wielkążyczliwościąprzyjmującprzyjeżdżającychstądgości.

***

Choć historia białostockich Żydów jest już zamknięta, nie przestaje interesować
i inspirować.Byćmożeudasięjeszczewypełnićjakieślukinajejkartach,a napew-
nobędzieonatematemniejednejdyskusji,wystawyczykoncertu.Miastościągacoraz
więcejturystów,promujesięjakoprzyjaznewielukulturom.Jestnawetpomysłnapeł-
nometrażowyfilmfabularnyo polskichi żydowskichmieszkańcachprzedwojennego
Białegostoku.Możnabywięcpowiedzieć,żehistoriabiałostockichŻydówmajeszcze
przedsobąprzyszłość…
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Żydowskie cmentarze, miejsca egzekucji i mogiły wojenne (Dariusz 
Stankiewicz)

BIAŁYSTOK,gm.loco,ul. Wschodnia,(Bagnówka),tzw.Nowy.Cmentarzzałożony
w końcuXIXw. (ok.1890r.),w 1937r.zajmowałpowierzchnięok.12,5ha,zacho-
wany częściowo na powierzchni ok. 10 ha. Na pozostałej części zbudowano osiedle
domkówjednorodzinnych.Zachowałosięokoło6tys.nagrobkówwykonanychz pia-
skowca,granitu,marmurui betonu.Napisywykonanesąw językuhebrajskim,jidysz,
polskim,rosyjskimi niemieckim.Natereniecmentarza,w pobliżuzbiorowejmogiły,
znajdujesięobeliskupamiętniającyofiarypogromuz 1906r.Okolicznościoweepita-
fium,znajdującesięnajegopowierzchni,w językuhebrajskimskomponowałsłynny
poetaZalmanSznejur.W 1996r.obeliskpodewastacjizostałodnowionyześrodków
naczelnegorabinaPolski,MichaelaSchudricha.W 1922r.nacmentarzuzbudowano
ohel(namiot),poświęconywybitnemubiałostockiemurabinowi,ChaimowiHerszowi
Halperinowi,któryzmarłw 1919r.,ufundowanyprzezbiałostockichŻydówz Nowego
Jorku.Cmentarzfunkcjonowałponad50lat.Wedługdanychz UrzęduStanuCywil-
negow Białymstokucorocznieprzybywałonacmentarzuok.500pochówków.W tym
czasiewytyczononanimokoło76kwater.Ogrodzonybyłceglanym,nieotynkowanym
murem,przykrytymprawdopodobniedachówką.Z uwaginadużąpowierzchniępo-
siadałkilkawejść.Dodzisiajzachowałasięczęściowo,bramaodstronyul.Wschodniej.
WedługrelacjimieszkańcówBiałegostokukirkuttenprzetrwałwojnębezzniszczeń.Po
likwidacjigetta,w kolejnychlatach,powoliulegałdegradacjii zniszczeniu.W 1966r.
przejętyzostałprzezSkarbPaństwa.Ostatnipochóweknacmentarzumiałmiejsce14
kwietnia1969r.,gdyżjeszczewówczas,nieposiadałondecyzjio zamknięciu.W okre-
siepowojennymcmentarzbył zaniedbywany i  systematycznieniszczony.Rozebrano
ogrodzenie,rozkradziononagrobki,zniszczonowschodniączęśćcmentarza,podejmu-
jącdecyzjęo budowiedomówjednorodzinnych.W 1970r.WojewódzkaRadaNarodo-
wazłożyłapropozycjęprzejęciaopiekinadcmentarzemZwiązkowiReligijnemuWy-
znaniaMojżeszowegow Warszawie.Pozostałaonabezodpowiedzi.Obecniecmentarz
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znajdujesiępodopiekąGminyBiałystok.W 2006r.nazaproszenieCentrumEdukacji
ObywatelskiejPolska–IzraelprzyjechaładoBiałegostokugrupaz organizacjiASFczy-
liAkcjaZnakuPokuty–SłużbadlaPokoju.MłodziNiemcysprzątalicmentarz.Ponich
przyjechało180oficerówarmiiizraelskiej.CmentarzprzyWschodniejpomagalisprzą-
taćtakżeuczniowiebiałostockichszkół.W maju2009r.praceporządkoweprowadzili
amerykańscystudenci.W sierpniu2010r.studenciz Niemiecorazz Angliii Rosjiz or-
ganizacjiASFwspólniez CentrumEdukacjiObywatelskiejPolska–Izraeloczyszczali
macewyz mchów,mylijeorazprzywracaliimnapisy.Praceporządkoweprowadziła
młodzieżz USAi Izraela.W sierpniu2011r.orazw 2012r.młodzieżz Niemiec,Ukra-
iny i  Izraela, kontynuowała prace porządkowe, pionowała wywrócone macewy oraz
przywracałananichnapisy.Zewzględunaposiadanewartościhistoryczne,artystyczne
i naukowecmentarz zostałwpisanydo rejestruzabytkówwojewództwapodlaskiego
podnr.A-89(nrrej.dawn.woj.białostockiego–654),decyzjaz 30.12.1987r.

BIAŁYSTOK, gm. loco, tzw. stary, choleryczny, ul. Gen. J. Bema. Cmentarz założo-
nyw 1831r.PrzedwybuchemIIwojnyświatowej,zajmowałobszarok.1,7ha.Gdydo
miastadotarłaepidemiacholery,zmarłonaniąponadtysiącosób,a wedługinnychsza-
cunkównawetokoło2tys.ludzi.Zarazaspowodowaławówczaskoniecznośćwytyczenia
kolejnegocmentarza,któryzostałzamkniętynapodstawiezarządzeniaMinistraGospo-
darkiKomunalnejz 12marca1964r.w sprawiezamknięcia30cmentarzynieczynnych,
położonych na terenie województwa białostockiego. Postępowanie w  powyższej spra-
wieprzeprowadzonezostałom.in.napodstawiewnioskupodjętegojakouchwałaprzez
PrezydiumMiejskiejRadyNarodowejw Białymstoku22listopada1962r.dotyczącego
zamknięciacmentarzażydowskiegoprzyul.Bema.Wniosek tenprzygotowałWydział
Gospodarki Komunalnej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, który sporządził też
„OpistechnicznyCmentarzaŻydowskiegoprzyul.Bema”,jakrównieżzałączyłdownio-
skuopinieMiejskiejKomisjiPlanowaniaGospodarczegoi WydziałudoSprawWyznań
PrezydiumWojewódzkiejRadyNarodowejw Białymstoku.Wniosekstanowiłpodstawę
dopodjęciauchwałyPrezydiumWRNz dnia20czerwca1963r.Załącznikdotejuchwały
zostałdodanyw wymienionymzarządzeniuMinistraGospodarkiKomunalnejz dnia12
marca1964r.jakolistazamykanychcmentarzy.Wyżejwymienionezarządzeniepismem
z  12 maja 1964 r. zostało przekazane do realizacji Wydziałowi Inżynierii Komunalnej
PrezydiumMiejskiejRadyNarodowejw BiałymstokuprzezPrezydiumWojewódzkiej
RadyNarodowejw Białymstoku.WydziałInżynieriiKomunalnejzamieściłw „Gazecie
Białostockiej”z 18sierpnia1964r.komunikato zbieraniuwnioskóww sprawieewentu-
alnegoprzemieszczeniagrobówz ww.cmentarza.Powodemwystąpieniao zamknięcie
cmentarzamiałybyćwzględyużytecznościpublicznej.Jakouzasadnieniepodanofakt,
iżcmentarzbyłniegrzebalnyodprzeszło100lat,terenswoimwyglądemujemniewpły-
wałnaestetykęmiasta,a ponadto–zgodniez planemurbanistycznym–przeznaczo-
nybyłpodtargowisko.Nacmentarzu,napodstawieplanuogólnegozagospodarowania
przestrzennegoBiałegostokuzatwierdzonegoUchwałąPrezydiumWojewódzkiejRady
Narodowejw Białymstokuz 11czerwca1964 r., zrealizowanopierwszą inwestycjęna
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tymterenie–halętargowąPSS„SPOŁEM”.W 1968r.naterencmentarzaprzyul.Bema
przeniesionoz RynkuSiennegomiejskątargowicę.W miejscowymplanieszczegółowym
zagospodarowaniaprzestrzennego„Białystok-Śródmieście”wrejonieadministracyjnym
„Śródmieście”,zatwierdzonymUchwałąPrezydiumMiejskiejRadyNarodowejz dnia7
kwietnia1970r.,terencmentarzażydowskiegoprzeznaczonyzostałnazespółurządzeń
obejmującychbudynkiorganizacjispołecznychi administracyjnych,biurprojektowych,
centralitelekomunikacyjnej,hotelui biuraobsługiturystycznejorazurządzeniahandlu,
gastronomii,rzemiosłai lokaliklubowychwrazz towarzyszącymiurządzeniamitereno-
wymi,jak:parkingi,przejściapiesze,zieleń,urządzeniasanitarne.Istniejącahalatargowa
przeznaczonazostaładoadaptacjii dozamianyw perspektywienaobiekttypusupermar-
ket.Zgodniez ww.planemwydanodecyzjędotyczącąbudowybudynkuadministracyj-
negoZakładuUbezpieczeńSpołecznychOddziałBiałystok.Zatwierdzenieplanurealiza-
cyjnegoi wydaniepozwolenianabudowębudynkuZUSzostałouprawomocnionedecy-
zjąArchitektaMiejskiegow Białymstokuz 24sierpnia1986r.Nanowymtargowisku24
czerwcakażdegorokuodbywałysiędorocznetradycyjnejarmarki„NaJana”.Targowica
funkcjonowaładokońcalutego1992r.Wówczashandelz Bemaprzeniesiononatereny
przyul.Kawaleryjskiej.Następnienacmentarzupowstałdzikiparking,z któregokorzy-
stalikliencihalimięsneji ZUS.W maju2001r.,podczasrozbudowyobiektubiurowego
ZUSorazprzebudowyi budowyprzyłączyinfrastrukturytechnicznej,naruszonoszcząt-
kiludzkie–87fragmentówkościdawnychmieszkańcówmiastatrafiłodoZakładuMe-
dycynySądowej.W październiku2007r.w dwóchskrzyniachprzynadzorzeNaczelnego
RabinaPolskiMichaelaSchudrichawróciłyonenamiejsce,z któregozostaływykopane.
W latach2008–2009wykonanogranitowei brukowanealejki,a nasadzonebukszpany
utworzyłygwiazdęDawida.Porządkowaniekirkutuwykonanonazleceniemagistratu.
W 2007r.z jednejz posesjiprzyul.Bemawyjętodwiemacewy,służącejakostopniescho-
dowe,którenastępnieprzewieziononaterencmentarzaprzyul.Wschodniej.

BIAŁYSTOK, gm. loco, ul. Kalinowskiego, przedwojenny adres: Mińska, Sosnowa.
Cmentarzzałożonyw 1752r. (wgróżnychbadaczyw 1761,1764r. lub1766r.), ra-
binacki, na przedmieściu za Bramą Suraską, powiększany kilkukrotnie do ok. 2 ha,
zamkniętyok.1890r.ObecnieParkCentralnyz placemzabaw.W ArchiwumGłów-
nymAktDawnychw Księdze miejskiej białostockiejzachowałsięzapispochodzącyz 26
lipca1752r.o sprzedażygruntuprzezAdamaOchremowicza(26prętów)i Marcina
Adamczuka(9prętów)narzeczkahałubiałostockiego,z przeznaczeniemnamogiłki
żydowskie.Transakcjidokonanonazleceniezwierzchnościzamkowejz zastrzeżeniem,
żekahałniemaprawaprzywłaszczyćsobiewięcejgruntuponadto,cosięwymierzy.

Wgustaleńzawartychw notatkachJanaGlinki,badaczadziejówmiastai regionu:
„Sz.Berensonw „UnsereŁebn”(dzienn.żargon)z 11VIII1933r.w artykule:Kiedy
założonopierwszycmentarzw Białymstoku.AutorzaprzeczatwierdzeniuAbramaSz.
Herszberga, jakobyw pinkasie staregodomumodlitwybyłzapiso założeniupierw-
szegocmentarzażyd.w Białymstokuw r.1781;zarzucaHerszbergowizłeodczytanie
tekstupinkasu.W istociezapisz dn.19miesiącakisłew1781r.brzmiw streszczeniu:
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pewienSzmul,synJudyLejby,dał legat300złp.nadommodlitwy(stary)z  tym,że
samamaprzywozić%rocznie24złp.Zaśmy,członkowibractwaHewreKadisza,wzię-
liśmy te300złnakupnozieminacmentarz i nanaprawęogrodzeniacmentarnego.
Bractwopodprzysięgązobowiązujesięzadośćuczynićwolitestatoraw pierwszymdniu
miesiącasiwan.Drugizapisw tymżepinkasiestwierdza,żew r.1766założonobractwo
HewreKadisza.Berensonz tegownioskuje,żecmentarzmusiałbyćzałożonyw r.1766”.

4sierpnia1938r.białostockiarchiwistaodwiedziłcmentarzw towarzystwiekie-
rownika Wydziału Oświaty Gminy Żydowskiej oraz Beniamina Kamienieckiego, se-
kretarzaGminyŻydowskiej(odczytywalihebrajskienapisynagrobne).Z jegonotatki
dowiedziećsięmożemy, jakwówczaswyglądałnajważniejszybiałostockikirkut:„od
bramywejściowejw kierunkupółn.,z nachyleniemkuzachodowirównolegledoulicy
Mińskiej(jejodcinkaprostego),przezcałycmentarzciągniesiępasmogrobówrabi-
nów,względnieŻydówwybitniejszych.Bliskobramynapoczątkuwzgórza,jestgróbra-
binaKalmana,synaMojżeszaJózefa.Napisnakamieniuwymieniajegoimię,imięojca,
informację,żeprowadziłwyższąszkołęrabinacką,wreszcie,żezmarłw 1789r.Grani-
towapłyta(...)W tymsamympaśmie,alejużw głębicmentarza,gdziewzgórzezaczyna
sięobniżać,jestgróbIzaakaZabłudowskiegozmarłegow 1865roku.(Nagrobekskłada
się)czterypłytyz piaskowca,bogatopłaskorzeźbione,z ozdobamiw styluempirei ro-
koko;dwiebocznepłytyprzedstawiająbudowlerefundowaneprzezzmarłego:bożnicę
przyul.Żydowskieji szpitalżydowskiprzyul.Pierackiego15.W tymżepaśmie,bliżej
groburabinaKalmanajestgróbMojżeszaWolfa,rabina-cadykazmarłego1830.Wąska
płytagranitowawmurowanaw grobowiecrabinaWolfanosiśladyprzebudowyw pocz.
XXw.Płytabezzmian.W r1920,podczasinwazjibolszewickiej,chowanoznowuna
starym cmentarzu z  powodu obawy prowadzenia pogrzebów do oddalonego cmen-
tarzanowego.Pochowanowówczasnastar.cmentarzuokoło50zwłok,w zachodniej
jego części, w  stronie ulicy Odeskiej” (por. Teki Jana Glinki, Archiwum Państwowe
w Białymstoku).

W 1941r.Niemcyrozpoczęli likwidacjęcmentarza,wykorzystującnagrobkijako
materiałbudowlany.Powojniew miejscucmentarzaurządzonoParkCentralny,wznie-
sionobudynekBiałostockiegoTeatruLalek,pozostawiając jednąmacewę.Pozostałe,
zachowanepozniszczeniachwojennych,wykorzystanodopraczwiązanychz powo-
jennąodbudowąmiasta,w tymm.in.dobudowymurkównaRynkuKościuszkiprzy
Ratuszu.Ostatnieelementycmentarzaw latach70.przysypanoziemiąpodczasbudo-
wyamfiteatruz okazjiCentralnychDożynek(1973).W 1975r.naskrajucmentarza
odstronyobecnegoPlacuUniwersyteckiego(dawnaul.W.Liniarskiego)wzniesiono
PomnikBohaterówBiałostocczyznywgprojektuBogdanaChmielewskiegoi Mirosła-
wa Zbichorskiego. Obecnie po zmianie treści pamiątkowych tablic monument zna-
nyjestjakoPomnikBohaterówZiemiBiałostockiej.W 2002r.PodlaskiWojewódzki
Konserwator Zabytków w  Białymstoku odzyskał z  Zespołu Szkół Metalowo-Drzew-
nychw Białymstokutrzymacewywykonanez piaskowca,odnalezionezajednąz szaf
znajdującychsięw szkole,a przeznaczone– jakoznakomitymateriał–doostrzenia
noży.Wysyłaneod2004r.przezPWKZwnioskidowładzmiastao  likwidacjęmur-



KresŚwiataBiałostockichŻydów

112

kówz wbudowanymifragmentamimacew(RynekKościuszki)orazdemontażmacew
użytychdowyłożeniabasenufontanny(bulwaryZ.Kościałkowskiego–ul.Legiono-
wa)i przewiezienieichocalałychfragmentównaterencmentarzaprzyul.Wschodniej
zrealizowanoczęściowodopierow roku2007podczasprzebudowyrynku.Z fontanny
spuszczonowodę,odsłaniającnagrobnenapisyznajdującesięnamacewach.Wznie-
sienie na skraju Parku Centralnego kryje w  sobie macewy ze zniszczonego cmenta-
rza.Obokwzgórzawzniesiony jestwysokiceglanymur,przyktórymwgrelacjibia-
łostoczanina(z 21.05.2004r.)–naniewielkiejgłębokościznajdująsięgroby.W 2009
r.naWschodniątrafiłamacewaodnalezionaniedalekodawnejposesjinr21przyul.
Kijowskiej,przywlocienaul.Żółtą.OstatniamacewazachowanainsitunaKalinow-
skiego,z widocznąinskrypcjąw jidysz,w 2007r.zostałaprzewiezionaprzezmagistrat
nacmentarzprzyul.Wschodniej.LapidariumnaKalinowskiegoniepowstało,mimo
iżudałosięodnaleźći zabezpieczyćkolejnefragmentymacew.Ostatnieautentyczne,
materialneśladyświadcząceo historiitegomiejscaznikają.W 2003r.macewyodna-
lezionew NiewodnicyNargielewskiejprzewiezionodoBiałostockiegoMuzeumWsi
(OddziałMuzeumPodlaskiegow Białymstoku,Wasilków,ul.Nadawki21C,dawne
Osowicze)i ustawiononasymbolicznymcmentarzuz nagrobkamiróżnychreligiii wy-
znań.Ustalono,iżdoNiewodnicyNargielewskiejmacewytrafiływ latach60.XXw.,
a pochodziłyz jednegoz „nieistniejących”jużcmentarzyw Białymstoku.

BIAŁYSTOK,gm.loco,Plac Mordechaja Tenenbauma – ul. Żabia,dawniejcmentarz 
gettowy,o którympisano:„jednoz najświętszychmiejscżydowskichw Białymstoku”
(drSzymonDatner),„cmentarzzabytkowy”,„przedmiotszczególnegopietyzmui czci”,
„relikwia narodowa” (przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-
KulturalnegoŻydów–G.Smolari D.Sfard),„cmentarzzabytkowyi jedynynaświe-
ciew swoimrodzaju” (H.Hakmajer),„Cmentarzofiar terroru”,„pięknemauzoleum
i szeregpomnikówsztuki”,„....najdroższe,pozostającepodopiekąrycerskiegonarodu
polskiego”.Mimodokonanychprzekształceńbyłi  jest jedynymw okupowanejEuro-
piecmentarzemżydowskimzałożonympodczasIIwojnyświatowejnatereniegetta.
Utworzony w  1941 r. zajął powierzchnię ok. 1 ha. Do ostatnich dni likwidacji getta
pochówkamiurządzanymizgodniez tradycjązajmowałosięŚwięteBractwoPogrzebo-
we.W latach1945–1949Żydziwykupilidziałkiprzyległedocmentarza,dziękiczemu
jegoobszarposzerzono.Najegotereniespoczęlici,którzyzmarliw sposóbnaturalny,
ofiaryhitlerowskiegoterroru,a takżebojownicypowstania.Tutaj, jakustaliłTomasz
Wiśniewski,spocząłm.in.IcchokMałmed,wybitnyhistoryk–AbrahamSamuelHer-
szberg,a  takżeprzedwojennywiceprezydentmiasta,znany lekarz–AleksanderRaj-
grodzki.Obecniew miejscutymznajdujesięzielenieci blokimieszkalne.Naskwerze
usytuowano Miejsce Pamięci drugiego co do wielkości powstania przeciw hitlerow-
com,którewybuchłow nocyz 15na16sierpnia1943r.Terencmentarzabyłogrodzony
drutemorazczęściowoparkanem.Nagrobkibyłyniewielkiei prymitywne,większość
macew wykonano z  desek i  obłożono darnią. W  latach 1945–1949 dzięki pomocy
Amerykańskiego Komitetu Pomocy Białostoczanom cmentarz został ogrodzony ka-
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mienno-ceglanymmuremz bramą.Dodzisiajzachowałsię jegoniewielki fragment.
Odnalezionowówczasmasowygróbz ciałami70bojownikówgetta,któryznajdował
sięnaskładowiskuodpadów,obokcmentarzagettowego.Przeprowadzonoekshumację
zwłok,którenastępnieponowniepochowano–tymrazemnacmentarzużydowskim.
Podczas prac na wysypisku śmieci natknięto się na inny dół, w  którym znajdowały
sięzwłokikobiet,dziecii niemowlątusuniętychzeszpitalai rozstrzelanychprzezna-
zistówpodczas likwidacjigetta.Patolodzyustalili, żeczęśćkobiet i dziecipogrzeba-
nożywcem.Wszyscyonizostalipochowaniw jednejzbiorowejmogile.Właśnienad
ichgrobemw 1947r.wzniesionomonument,którymCi którzy przeżyli złożyli hołd 
bohaterstwu poległych i ich „świętości do życia wiecznego”.Napoczątkulat50.XXw.
na cmentarzu znajdowało się 3560 pojedynczych nagrobków oraz sześć mogił zbio-
rowycho 20-metrowejdługościkażda. Jeszczew 1959r. cmentarzzamykanybyłna
kłódkę,a kluczprzechowywałdozorca.Formalnieopiekęnadcmentarzemdo1975r.
sprawowalipracownicyz FabrykiPluszuim.FeliksaKona,następnieorganizacjamło-
dzieżowaz FabrykiWyrobówRunowych„Biruna”,znajdującejsięprzyul.Marcelego
Nowotki15w Białymstoku(nazwaulicyobowiązującaod1949r.,nazwahistoryczna–
ul.Świętojańska,przywróconaw 1989r.),a późniejzałoga„Biruny”.Ostatniepochówki
miałymiejscew 1964r.W tymsamymrokudecyzjąMinistraGospodarkiKomunalnej
cmentarzzostałzamknięty.

Podajesię,żew dniach5–12lutego1943r.gestapowcy,formacjeSSi policjihitle-
rowskiejrozstrzelaliokoło1800Żydów,mieszkańcówbiałostockiegogetta,natomiast
między16a 24sierpnia1943r.–około3tys.osób.

Przywracaniewłaściwegostanucmentarzomżydowskimbyłojednymz głównych
działańpowstałegopowyzwoleniuw BiałymstokuŻydowskiegoKomitetuOdbudowy.
NastępnieopiekęnadcmentarzemprzyŻabiejprzejęłoŻydowskieTowarzystwoKultu-
ry,a od1950r.TowarzystwoSpołeczno-KulturalneŻydóww Polsce.

16sierpnia1945r.odsłoniętonaunikatowym,zabytkowymcmentarzupomnikPa-
mięciOfiarGetta.Podżydowskągwiazdąznalazłsięnapisw językujidysz:PAMIĘCI
60 000ŻYDOWSKICHBRACIGETTABIAŁOSTOCKIEGOZAMORDOWANYCH
PRZEZ NIEMCÓW POŚWIĘCA RESZTKA POZOSTAŁYCH PRZY ŻYCIU ŻY-
DÓW/AMISRAELHAJ(‘NaródIzraelażyje’).Ideębudowypomnikapopieralipolscy
politycy,a pracesfinansowałacałaspołecznośćżydowskaBiałegostoku.

16sierpnia1947r.odsłoniętookoło6-metrowypomnikpoświęconybojownikom
powstaniaw getcie.W zbiorowejmogilepogrzebano125osób.Inskrypcjewykonano
w językujidysz,hebrajskimi polskim.Naobeliskuwidniejnapis:BRATNIAMOGIŁA
MĘCZENNIKÓWGETTABIAŁOSTOCKIEGO,KTÓRZYPADLIW WALCEPRZE-
CIWKOHITLEROWSKIMNAJEŹDŹCOM–MORDERCOM,ZAWOLNOŚĆI HO-
NORNARODUŻYDOWSKIEGO1943–VIII-25-16.Najednymz bokówobelisku
czytamy:TUSPOCZYWA125OSÓB,70BOJOWNIKÓWBIAŁOSTOCKIEGOGET-
TAI 55MĘCZENNIKÓWZAMORDOWANYCHPRZEZNAZISTÓWTYRANÓW
(SIEPACZY),W TYM108MĘŻCZYZN,12KOBIET,4DZIECI,1NIEMOWLĘ.Napis
w językupolskim:BRATNIAMOGIŁAPOWSTAŃCÓWGETTABIAŁOSTOCKIE-
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GO POLEGŁYCH W  BOHATERSKIEJ WALCE Z  NIEMIECKIMI BARBARZYŃ-
CAMIZAWOLNOŚĆI HONORNARODUŻYDOWSKIEGO16-25-VIII–1W5.
rocznicęwybuchupowstaniawybudowanookazałypomnik(ohel),o charakterzemau-
zoleum;kopuławspartanakolumnach,z tablicamimemoratywnymi,poświęconypa-
mięcibojownikówgettai partyzantówżydowskichz oddziału„Forojs”(jid.‘naprzód’).
Pomnikzostałrozebranyi zniszczonypodczaslikwidacjicmentarza.

W  10 rocznicę likwidacji getta Włodzimierz Pugawko w  „Gazecie Białostockiej”,
organieKWPZPR,pisał:„Dziśnaruinachgettabiałostockiegopowstająfabryki,za-
kładypracy,czynnajestSzkołaInżynierska,pobudowanoosiedleZOR-owskie.W sło-
necznychblokachmieszkająrobotnicy,lekarze,profesorowie.Naskwerachbawiąsię
roześmiane,beztroskiedzieci.Nicniewskazujenato,żekażdyskrawekziemijesttu
przesiąkniętyludzkąkrwią,żerozegrałsiętunajstraszliwszydramatludzki,żetrwały
tubohaterskiewalki.Leczw sercachi umysłachmasniezatrzesiępamięćponurejnocy
okupacji,o krwawymobliczufaszyzmui o jegozwierzęcychbestialstwach”.

W 1971r.cmentarzzlikwidowano.Rozebranotrzypomnikiwzniesionestaraniem
białostockichŻydów.Zbiorowamogiłabojownikówruchuoporu,symbolżydowskiego
bohaterstwa,zniknęłapodasfaltowąnawierzchnią.Wcześniejekshumacjęprzeprowa-
dziłDziałBudowyZarząduZieleniMiejskiejw Białymstoku.Wywiezionowszystkie
macewy,z którychkamienne(w tymżydowskichskautów)–jaktwierdzijednaz osób
nadzorującychww.roboty–„wykorzystanodoutwardzeniadrógwewnętrznychnate-
reniezakładu”.

Polecenielikwidacjicmentarzaprzyszłoz KomitetuCentralnegoPZPR.Poddecy-
zjamipodpisalisięjednakszefowieWojewódzkieji MiejskiejRadyNarodowej.Decyzja
o ekshumacjizwłoki likwidacjicmentarzaprzyszłanafaliMarca1968r.Działosięto
mimoprotestówTowarzystwaSpołeczno-KulturalnegoŻydóww Polsce.Decyzjętłu-
maczonokoniecznościąbudowyw tymmiejscunowegoosiedlamieszkaniowego.Za
likwidacjęcmentarzaZarządGłównyTSKŻmiałotrzymaćodszkodowaniew kwocie
około190tys.zł.W listopadzie1970r.przewodniczącyWRNzobowiązałprzewodni-
czącegoMRNdoopracowaniaw miejscecmentarza„plastycznegorozwiązaniaw for-
miezieleńcawypoczynkubiernegoz jednoczesnymupamiętnieniemmiejscazagłady
Żydów–akcentemplastycznym”.W chwililikwidacjicmentarzaosiedlemieszkaniowe
jużistniało.W kolejnychlatachpodczasprowadzeniarobótziemnychnadalwykopy-
wanokościludzkie.

Ekshumacja trwała od 25 lutego do 5 kwietnia 1971 r. Jak pisał w  1989 r. wice-
prezydentBiałegostoku„Wszystkieszczątkizostałyzłożonedotrumiendrewnianych
i pochowanojew mogilezbiorowejzlokalizowanejnatymcmentarzuzgodniez pro-
jektemzagospodarowania.Znalezionookoło3500ofiardorosłychi dzieci”.Naistnie-
jącympomnikubyłnapis:W TYMMIEJSCUZŁOŻONESĄPROCHYOKOŁO3500
ŻYDÓWPOMORDOWANYCHPRZEZHITLEROWCÓWW AKCJACHEKSTER-
MINISTYCZNYCHORAZPOLEGŁYCHPODCZASPOWSTANIAW GETCIEBIA-
ŁOSTOCKIMW SIERPNIU1943R.
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W 1993r.,w 50.rocznicęwybuchupowstania,terenuporządkowano,urządzając
skwer.Coroku,w dniuwybuchupowstania,podwykonanymw mniejszejskaliObe-
liskiem Powstańców Getta odbywają się uroczystości, w  których uczestniczą przed-
stawicieleambasadyIzraelaw Polsce,GminyWyznaniowejŻydowskiejw Warszawie,
przedwojennibiałostoccyŻydzi.

W lipcu2008r.radnimiejscywiększościągłosówzdecydowali,żeplacnaOsiedlu
Centrum,naktórymznajdujesiępomnikBohaterówGetta,będzienosićimięMorde-
chajaTenenbauma,przywódcypowstania.Z oficjalnegonazewnictwazniknęłanazwa
„cmentarz”,pojawiłysięokreślenia:„pomnikprzyul.Żabiej”,„PlacMordechajaTenen-
bauma”.Odkrytew 2009r.fragmentybramy(resztkidrewnianegopalaw bruku)pro-
wadzącejdogettanaul.Czystej,w pobliżuz ul.Proletariacką,majązostaćzachowane.

BIAŁYSTOK,gm.loco,pomiędzy ul. Legionową i Rynkiem Kościuszkizabudynkiem
BankuPKOSA,obecnieRynekKościuszki7,założonyokoło1692r.Dnia11lipca1692
r.StefanMikołajBranickinadałŻydomprzywilejnormującyfunkcjonowaniew Bia-
łymstokugminyżydowskiej(kahału),w tymm.in.prawoposiadaniaświątynii cmen-
tarza,któryzlokalizowanyzostałw centrummiasta.26sierpnia1752r.JanKlemens
Branicki,realizującyautorskiprogramprzebudowymiasta,zobowiązałchrześcijando
sprzedażykahałowibiałostockiemugruntówz przeznaczeniemnanowy„kierkutczyli
mogiłkiżydowskietużzaBramąSuraskąpoprawejstronie”.W sąsiedztwiedawnego
cmentarzakrawiecMironJosiowiczzakupił30sierpnia1770r.posesjęi otrzymałze-
zwolenienabudowębrowaru.W opisieInwentarzapośmierciJanaKlemensaBranic-
kiego(1772r.)znajdujesięzapis:„W Rynkupołudniowym(…)przytymbudowisku
w tylemogiłkiżydowskie,dawneoparkanione”. Cmentarzmiałwięcznajdowaćsięza
południowąpierzejąRynku,przytrzeciejodkońcaposesji,a więcprawienaprzeciwko
wylotuobecnejul.Sienkiewicza.W sąsiedztwieznajdowałsięstarycmentarzkatolicki.
Terencmentarzażydowskiegozabudowanow XIXw.W latach50.XXw.wokółterenu
dawnegocmentarzapowstałanowazabudowa–w miejscuzniszczonejpodczaswojny.

BIAŁYSTOK,gm.loco,Pomnik Wielkiej Synagogi,obecnieul. Suraska,WielkaSy-
nagoga przy ul. Bożniczej-Wilczej, zbudowana została w  latach 1909–1913 według
projektuSamuelaJ.Rabinowicza.27czerwca1941r.hitlerowskiebatalionypolicyjne
309i 316spaliłysynagogęwrazz około2tys.uwięzionychw niejŻydów(wginnych
przekazówbyłow niejok.700osób,z tolerancjąok.200–300osób–mężczyzn,ko-
bieti dzieci;pozostałeosobyzginęłytegodnianatereniemiasta).Obecnienamiejscu
spalonejsynagogiznajdujesiępomnik–zniszczonakopułasynagogiorazmonument
z tablicąpamiątkowąo treści:ŚWIĘTYWSPANIAŁYNASZPRZYBYTEKSTAŁSIĘ
PASTWĄOGNIA,27CZERWCA1941R.2000ŻYDÓWNIEMIECCYMORDERCY
SPALILIW NIMŻYWCEM,ufundowanyw 1995r.przezŻydówbiałostockichz całe-
goświataorazMiastoBiałystok.InicjatoramibudowypomnikabyliSamSolasz(Bia-
listokerCenterN.Y.USA)orazMichałFlikier(ZwiązekBiałostoczanw Izraelu).Po-
mnikwykonanowgprojektuMariiDżugały-Sobocińskiej,StanisławaOstaszewskiego
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i DariuszaSobocińskiego.Prochyofiarmorduzostałyzasypanenacmentarzuprzyul.
Mińskiej(obecnieParkCentralnyprzyul.K.Kalinowskiego).WedługrelacjiSzamaja
KizelsztejnaciałazostałytamprzewiezioneprzezŻydówz BractwaPogrzebowego.We-
długinnychrelacji,ciałaŻydów–popiółz synagogi–wyrzuconodopojemnikówna
śmieci(EvaKracowski,TobiaCytron).

Powojnie,w 1946r.,ocalałewśródzgliszcz,wypalonemurysynagogirozebrano.
Zachowanojednakwówczaszarysfundamentówi w ichwnętrzuwzniesiononiewielki
obelisk.W 1958 r.napołudniowej, szczytowej ścianienowowzniesionegobudynku
przyówczesnejul.B.Wesołowskiego1(obecnieSuraska),należącegodoRobotniczej
SpółdzielniWydawniczej(obecnieRegionPodlaskiNZSS„Solidarność”),wmurowano
tablicę pamiątkową wykonaną z  białego marmuru, ufundowaną przez Towarzystwo
Społeczno- Kulturalne Żydów w  Polsce oraz Zarząd Miejski Związku Bojowników
o Wolnośći Demokrację(ZBOWiD).Wewnęceo głębokościok.15cmnawysokości
ok.240cmwmurowano tablicęo wymiarach80/45cm.Treść inskrypcjina tablicy:
ŚWIETLANEJ PAMIĘCI TRZECH/ TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW ŻYDOWSKICH/
ŻYWCEM SPALONYCH W  DUŻEJ/ SYNAGODZE W  BIAŁYMSTOKU/ PRZEZ
HITLEROWSKICH MORDERCÓW/ W  DNIU 24 CZERWCA 1941 R. Dalej sześć
wersów ww. tekstu w  języku hebrajskim. Poniżej: W  15-TĄ ROCZNICĘ POWSTA-
NIA W  GETCIE/ BIAŁOSTOCKIM/ 16.VIII.1943 R. 16.VIII.1958 R.//. Pod tablicą
znajdowałsięsymbolicznygróbotoczonyogrodzeniemz rurstalowych,wspartychna
dwóchbetonowychsłupach.Wewnątrzogrodzeniaposadzonojałowiec.Przedgrobem
ustawiono donicęnakwiaty.

BIAŁYSTOK,gm.loco,ul. Malmeda 10,dawniej(do1946r.)ul.Kupiecka,Miejsce
Pamięci.Naelewacjibocznejbudynkuz lat50.XXw.wykonanaz czarnegomarmuru
tablicapamiątkowao wymiarach99/67cm,z napisemw językupolskimi hebrajskim:
TU ZGINĄŁ Z  RĄK MORDERCÓW/ HITLEROWSKICH 8.II.1943 R./ ICCHOK
MAŁMED/BOHATERBOJOWNIKGETTA/BIAŁOSTOCKIEGO/CZEŚĆJEGO
PAMIĘCI//.Podtablicązostałumieszczonysymbolicznygrób,otoczonysłupamipołą-
czonymiłańcuchami,o dużych,kolczastychogniwach.Największy,narożny–z zagłę-
bieniemdoumieszczeniaznicza.
MiejskaRadaNarodowawBiałymstokunaposiedzeniuwdniu28lutego1946r.wuzna-
niuczynuMałmedaIcchaka,któryprzeciwstawiłsięterrorowiniemieckiemuwgetcie
białostockim,zacozostałpowieszonywbramiedomuprzyul.Kupieckiejuchwaliła:
1.PrzemianowaćulicęKupieckąwBiałymstokunaulicęimieniaMałmedaIcchoka.
2.Poprzemianowaniuul.KupieckiejwBiałymstokuobokjejnowejnazwypozosta-

wićrównieżtablicęorientacyjnązestarąnazwąul.Kupieckiej”

BIAŁYSTOK, gm. loco, Las Pietrasze, Miejsce Pamięci. W  7 zbiorowych mogiłach
leżąprochyofiarhitlerowców:5tys.białostockichŻydów(podawanesątakżeliczby
pomiędzy3a 4tys.orazliczbazamordowanychw tymmiejscu–ok.6tys.),rozstrze-
lanych3i 12lipca1941r.,orazok.100Polakówi Białorusinówpomordowanychw la-
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tachpóźniejszych.Naterenieznajdująsię62grobyindywidualneorazpomnikofiar.
Napis-oznaczenieMiejscaPamięciznajdującysięnametalowejtablicyprzeddojściem
dopomnikapierwotnie:MIEJSCEUŚWIĘCONEKRWIĄOKOŁO/5000ŻYDÓW
ZAMORDOWANYCH/W DN.3i 12-VII-1941r.ORAZOKOŁO100/POLAKÓW
I BIAŁORUSINÓWZAMO-/RDOWANYCHW PÓŹNIEJSZYMCZASIE//.Napis
znajdujący sięnagranitowej tablicyumieszczonejnapomnikuobecnie:KUCZCI /
BIAŁOSTOCZAN / PIERWSZYCH OFIAR HITLERYZMU / 5000 ŻYDÓW/ ZA-
MORDOWANYCH/W DNIACH3i 12.VII.1941/ORAZ/100POLAKÓW/i BIA-
ŁORUSINÓW/ZAMORDOWANYCH/W OKRESIEPÓŹNIEJSZYM//.Nazwalone
w zbiorowychmogiłachzwłokioprawcypołożylizwojedrutukolczastegoi następnie
przysypali ziemią.Historiawydarzeńw LaskuPietraszeopisana jestw  tomiewspo-
mnieńFelicjiNowak,zatytułowanymMojagwiazda.

BIAŁYSTOK – GRABÓWKA,gm.Supraśl,pow.białostocki,MiejscePamięci–Po-
mnik Ofiar Wojny. Miejsce największej zbrodni hitlerowskiej na Białostocczyźnie.
Cmentarz,położonynieopodalszosyBiałystok–Bobrowniki,kryjew zbiorowychmo-
giłachszczątki16tys.Polaków,Żydów,Białorusinów,jeńcówradzieckichzamordowa-
nychprzezhitlerowcóww latach1941–1944.Wiosną1944r.,gdyzbliżałasięofensywa
wojskradzieckich,Niemcy(Komando1005),zacierającśladyzbrodni,wydobylii spa-
lili zwłoki z  trzech zbiorowych mogił. Po wojnie odkryto siedemnaście zbiorowych
mogiłtworzącychtrzycmentarze.PomnikOfiarWojnywgprojektuS.Wakulińskiego
zostałwykonanyprzez J.L.Filarskiego i B.Kierszniewskiegow 1973r.Kompozycja
z  piaskowca przedstawia umęczoną, skutą kajdanami postać, symbolizującą ofiary
mordunatlestylizowanej,wznoszącejsięnadniązaciśniętejpięści.Napis:W HOŁ-
DZIE OFIAROM HITLEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA SPOŁECZEŃSTWO PO-
WIATUBIAŁOSTOCKIEGO1973.

BIAŁYSTOK,gm.loco,ul. Kawaleryjska – ul. Sławińskiego,natereniekoszardaw-
nego11CharkowskiegoPułkuUłanówRosyjskich,później10PułkuUłanówLitew-
skich,obecnienazapleczukoszar.MiejsceegzekucjijeńcówArmiiRadzieckiej,a także
Polakówi Żydów,o czymbrakbyłoinformacjinapamiątkowychtablicach(gdyjesz-
czeistniały)i głazie,stanowiącychelementokazałegopomnika.W 1984r.zbudowa-
nopomnikupamiętniający3tys.jeńcówradzieckich,którzyzginęlinatereniekoszar
w  latach 1941–44. Oryginalne, nieistniejące już napisy zawierały treść: W  LATACH
1941–1943NATYMTERENIEWŁADZEHITLEROWSKIEUTWORZYŁYOBÓZ
JENIECKIW KTÓRYMPRZEBYWAŁOOKOŁO11TYS.ŻOŁNIERZYARMIIRA-
DZIECKIEJNASKUTEKTRAGICZNYCHWARUNKÓWNIELUDZKIEGOTRAK-
TOWANIAI GRUPOWYCHEGZEKUCJIZGINĘŁOOKOŁO3TYSIĘCYJEŃCÓW
(tablica z brązuo wymiarach50cm /39cm /2 cm),oraz:ŻOŁNIERZOMARMII
RADZIECKIEJZAMORDOWANYMW OBOZIEJENIECKIMPRZEZFASZYSTÓW
HITLEROWSKICHW LATACH1941–1943ŻOŁNIERZEI PRACOWNICYCYWIL-
NIWRZKBBIAŁYSTOKDN12-10-1984R.(literyo wysokości2,5cm–4cm,odlane
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z brązu,umieszczonenagłazie;WRZKB–WojskowyRejonowyZarządKwaterunko-
wo-Budowlany).Głaznapodmurówcez blokówgranitowych,otoczonymurem.Obec-
niebrakpamiątkowejtablicyoraznapisównagłazie–zerwanoliternictwowykonane
z brązu.W 2010r.terenuporządkowano,murotynkowano,usuwającobraźliwesym-
bolei napisy.Jednaz relacjiopublikowanaw białostockiejprasiew 2008r.:„Białystok.
Mojaciociawidziała,jakprzyul.Sławińskiego,tamgdziew wykopachznalezionokilka
dnitemuludzkieszczątki,NiemcyrozstrzeliwaliŻydów–powiedziałnamwczorajIre-
neuszBiesionowski,którywychowałsięwłaśniew tejokolicy.–Ciociamieszkałaprzy
ul.Żeromskiego.Jejdrewnianydomdodziśtamstoi.Jakbyłemmały,nierazopowia-
dałami,jakwidziałapędzonychprzezNiemcówŻydów.Mówiła,jakciludziekrzyczeli,
kiedyzorientowalisię,coichczeka.Kiedyzobaczyliwykopanerowy–wspominałpan
Ireneusz,którydodziśpamiętazarysmogiłprzyul.Sławińskiego”.
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