Wst p
W niniejszym tomie znalaz y si materia y przekazane do Archiwum Ringelbluma
przez jego najbli szych wspó pracowników: Rachel Auerbach, Hersza Wassera,
Eliasza Gutkowskiego i Menachema Mendla Kona. Nie ma jednak w ród tych
dokumentów tego, z czym dzia alno „Oneg Szabat”1 zazwyczaj identyﬁkujemy.
Nie znajdziemy tu reporta y, memoria ów czy wywiadów i relacji2. Mo emy za
to przeczyta to, co je dope nia: zaproszenie na koncert, wiadectwo odwszenia,
list do rodziców. Dokumenty wiadcz ce bardziej o tragedii dnia codziennego ni
o rozmachu dzia alno ci zamkni tych w getcie intelektualistów. Jako glosa do opracowa ekonomicznych jest tu wi c spis wydatków m odego ma e stwa, w uzupe nieniu do opracowa o zag adzie spo eczno ci ydowskich – listy od uwi zionych w dalekich gettach sióstr i braci, a tak e materia wykorzystany zapewne
do pó niejszych opracowa naukowych o chorobie g odowej – codzienne notatki
kierowniczki kuchni ludowej. Cz onków „Oneg Szabat” widzimy przez pryzmat
tych dokumentów nie tylko jako obserwatorów i kronikarzy Zag ady, ale jako jej
oﬁary. Zgromadzone w tym tomie listy, za wiadczenia i fragmenty notatek pozwalaj dostrzec prawdziw istot dzia alno ci Archiwum, codzienn egzystencj jego
skarbnika, sekretarzy i wspó pracownika, a poprzez nie dotrze równie do codzienno ci intelektualistów ydowskich w getcie warszawskim.
Na temat „Oneg Szabat” zob. Wst p, w: Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta
Warszawy, t. 1: Listy o Zag adzie, oprac. R. Sakowska, Warszawa 1997, s. XI–XXIX. Zob. te
S.D. Kassow, Kto napisze nasz histori ? Ostatni rozdzia zag ady warszawskiego getta. Ukryte
archiwum Emanuela Ringelbluma, t um. G. Waluga, O. Zienkiewicz, Warszawa 2010.
2
Dokumenty te zosta y wydane w poprzednich tomach serii: Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: t. 1: Listy o Zag adzie...; t. 2: Dzieci – tajne nauczanie w getcie
warszawskim, oprac. R. Sakowska, Warszawa 2000; t. 3: Relacje z Kresów, oprac. A. bikowski,
Warszawa 2000; t. 4: ycie i twórczo Geli Seksztajn, oprac. M. Tarnowska, [t um. S. Arm i in.],
Warszawa 2011; t. 5: Getto warszawskie. ycie codzienne, oprac. K. Person, [t um. S. Arm i in.],
Warszawa 2011; t. 6: Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty, oprac. A. Ba kowska,
Warszawa 2012. Zob. te Inwentarz Archiwum Ringelbluma, oprac. T. Epsztein, Warszawa 2011.
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Tom otwiera spu cizna pisarki i publicystki Racheli Auerbach (1901–1976). Jej
przedwojenne teksty i artyku y, które rozpoczynaj ten rozdzia , traktowa mo na
jako wiadectwo pokoleniowe intelektualistów ydowskich okresu mi dzywojennego, ludzi, którzy kilka lat pó niej tworzy b d Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego.
Auerbach, urodzona w anowcach na Podolu, absolwentka Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, przyjecha a do Warszawy w 1933 r. i nieomal natychmiast
znalaz a si w centrum ycia spo ecznego i kulturalnego. Zawarte w tym tomie
artyku y wiadcz , e ówczesne zainteresowania Racheli Auerbach, tak jak i wielu
jej wspó czesnych publicystów, dzia aczy spo ecznych i historyków ydowskich,
obraca y si przede wszystkim wokó kultury i j zyka ydowskiego. Auerbach,
która ju we Lwowie rozpocz a prac jako t umaczka z jidysz, w swoich tekstach opiewa gin cy wiat ydowskich legend i twórczo ci ludowej. W reporta u
z Rumunii przemierza Bukareszt w poszukiwaniu ostatnich ydowskich piewaków,
w innym artykule zag bia si w wiat chasydzkich opowie ci3. Jednocze nie pisze
jednak o nowej kulturze ydowskiej, której rozkwitu jest wiadkiem. Opisuje pionierów ﬁlmu ydowskiego w Polsce, rewolucyjn dzia alno „Jung Teater” pod
kierownictwem Micha a Wejcherta, twórców i artystów, którzy, jak pisze, „wbrew
strasznej depresji, która nasuwa si coraz bardziej na ycie ydowskie w Polsce,
chc w a nie teraz da dowód ydowskiej ywotno ci, ydowskiej potencji twórczej”4. Auerbach nie tylko tworzy kronik kultury ydowskiej, ale te podkre la jej
zwi zek z now ydowsk to samo ci i wiadomo ci narodow . Jej bohaterami,
na równi z twórcami kultury, s dzia acze spo eczni, w ród nich Cecylia Klaftenowa, aktywistka na rzecz szkolnictwa zawodowego i edukacji kobiet, której portret
entuzjastycznie kre li w jednym z artyku ów5.
Po tych tekstach pe nych optymizmu, energii i wiary w przysz o nast puje
natychmiastowy przeskok do getta warszawskiego. Tu Auerbach pozostaje w ród
opisywanych przez siebie przed wojn artystów i pisarzy, ale patrzy ju na nich
z zupe nie innej perspektywy. Teraz jest kierowniczk kuchni ludowej – miejsca,
gdzie najlepiej wida post puj c w przera aj cym tempie zag ad getta warszawskiego. Jest wi c dzia aczk spo eczn , ale pozostaje te badaczk . Z kronikarki
rozwoju kultury ydowskiej w Polsce przeobra a si w osob , która dokumentuje
jej upadek. Jak sama pisze, jako jedyna ocala a ze wspó pracuj cych z Archiwum
Zob. w tym tomie: dok. 3, ARG II 454 (Ring. II/440), Rachela Auerbach, art. pt. „Duchowe
przygody”; dok. 7, ARG II 457 (Ring. II/443), Rachela Auerbach, art. pt. „Calea Dudesti piewa
po ydowsku. (Z podró y po Rumunii)”.
4
Zob. w tym tomie: dok. 4, ARG II 455 b (Ring. II/441), Rachela Auerbach, art. pt. „Warszawa
produkuje ydowski d wi kowiec”.
5
Zob. w tym tomie: dok. 6, ARG II 456 (Ring. II/442), Rachela Auerbach, art. pt. „Pani dr Klaftenowa opowiada”.
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pisarzy tworzy „Kronik umieraj cych ludzi”6. Jej przedwojenni przyjaciele, o których twórczo ci zaczyna na zlecenie Ringelbluma pisa i z którymi próbuje tworzy
w getcie namiastk ycia kulturalnego7, staj si petentami kuchni dla ubogich, ciaami chowanymi w zbiorczych grobach na ydowskim cmentarzu.
Pogr ona w depresji i braku wiary w sens swoich dzia a , Auerbach próbuje
ratowa si , umiejscawiaj c swoje wojenne do wiadczenia w tym, co jest jej bliskie. W jej dzienniku odnajdujemy wi c wszystko to, co znale mo na w tekstach
przedwojennych. Opisuj c sposoby dzia ania ulicznych ebraków, staje si znowu
recenzentk spektakli teatralnych, analizuj c zmiany zachodz ce po ród zamkni tej
w murach getta spo eczno ci jest psychologiem, w niezgodzie na niesprawiedliwo
tocz cej si bezustannie w getcie walki o byt widzimy znów Rachel Auerbach
z tekstów, w których walczy a o solidarno przedwojennej spo eczno ci ydowskiej. Nawet w kuchni ludowej pozostaje wi c przede wszystkim pisark i intelektualistk , spadkobierczyni pewnego dziedzictwa kulturowego i sposobu my lenia. Jej
dziennik nie jest tylko zapisem rzeczywisto ci, ale i utworem literackim, w którym
tworzy w asn form jej odzwierciedlenia i interpretacji8. Jak jednak tworzy w getcie warszawskim? Jak pisa „podczas tej nocy polarnej, w której wci si znajdujemy?”9 I czy pisanie to ma sens, czy tak jak posi ki, które rozdziela w kuchni ju
skazanym na mier ludzkim cieniom, jest tylko iluzj , dzia aniem niemog cym
powstrzyma nieuchronno ci Zag ady? Jak sama pisze: „Kto wie, czy te widoki,
które teraz mog do woli ogl da w zamkni tym mie cie – czy nie znikn razem
z nami tak samo jak obrazy paniki na ton cym statku, p on cego domu, z którego
nie mo na uciec, kopali w czasie katastrofy, w ród ywcem pogrzebanych ludzi.
Mo liwe, e nie pozostanie w a ciwy wiadek naszego nieszcz cia, i mo e tak w anie ma by . Bo ci, którzy naprawd widzieli i zostali przy yciu, do ko ca ycia
b d chodzi jak nieuleczalni ocale cy z po ogi, jak ludzie, którzy cudem uratowali
si z ton cego statku”10.
Druga cz
ksi ki zawiera spu cizn Hersza Wassera (1912–1980). Ten
27-letni prawnik i ekonomista z odzi oraz jego wie o po lubiona ona – nauczycielka Bluma Kirszenfeld-Wasser (1912–1990) znale li si w Warszawie w 1939 r.
Jako sekretarz „Oneg Szabat” Wasser szybko sta si najwa niejszym wspó pracownikiem Emanuela Ringelbluma, organizuj cym codzienn dzia alno stworzonego
Zob. w tym tomie: dok. 11, ARG I 406 (Ring. I/655), [Rachela Auerbach], Wspomnienia i notatki.
7
Zob. Archiwum ydowskiego Instytutu Historycznego (A IH), ARG I 379 (Ring. I/601), Zaproszenie na koncert pt. „Godzina ydowskiego pisarza i artysty”.
8
Na ten temat zob. J. Leociak, Tekst wobec Zag ady (o relacjach z getta warszawskiego), Wroc aw 1997.
9
Zob. w tym tomie: dok. 11, ARG I 406 (Ring. I/655), [Rachela Auerbach], Wspomnienia i notatki.
10
Zob. ibidem.
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przez niego zespo u. Jego rola daleka by a jednak od wy cznie administracyjnej.
Wykorzystuj c jego udzia w pracach ydowskiej Samopomocy Spo ecznej, gdzie
Wasser kierowa Wydzia em Ziomkostw, Ringelblum powierzy mu rol , któr
sam uwa a za kluczow w dzia alno ci naukowej Archiwum – spisywanie historii lokalnych spo eczno ci ydowskich. Jak pisa w swoim dzienniku Ringelblum:
„Na sekretarza «Oneg Szabat» zosta wyznaczony przez ówczesne kolegium kolega
Hersz W., który pe ni t funkcj po dzi dzie . Kolega W., uchod ca z odzi, jako
dzia acz spo eczno-polityczny rozumia potrzeb tego rodzaju pracy. Dzi ki jego
codziennym kontaktom z setkami delegacji uchod ców ze wszystkich zak tków
kraju powsta y setki monograﬁi miast, które stanowi najcenniejszy dorobek dziaalno ci «Oneg Szabat»”11.
To Wasser wi c jako pierwszy wys uchiwa i spisywa wiadomo ci na temat
eksterminacji ydów w gettach prowincjonalnych, to do niego dociera y pierwsze
informacje o tworzonych na ziemiach polskich o rodkach Zag ady, w tym relacja
Szlamka, uciekiniera z Che mna nad Nerem12. Doniesienia te zamieszcza w redagowanym wraz z Eliaszem Gutkowskim biuletynie prasowym „Oneg Szabat”, a pó niej w „Wiadomo ciach” alarmuj cych ydowsk i polsk konspiracj o kolejnych etapach Zag ady13. W przedsi wzi cia Archiwum zaanga owa a si równie
Bluma Wasser, przepisuj c kopie oraz spisuj c relacj uchod ców i wi niów
obozów pracy.
Zawarta w tym tomie spu cizna Hersza Wassera obrazuje jednak nie tyle jego
dzia alno spo eczn i polityczn , ile codzienno m odego ma e stwa, które próbuje u o y sobie ycie w zupe nie nowych warunkach. Niezwykle cennym ród em
ukazuj cym t codzienno jest bez w tpienia w czona przez nich do Archiwum
ksi ga kasowa, pieczo owicie spisywana przez pierwsze pó tora roku ich pobytu
w Warszawie lista codziennych wydatków14. Ukazuje ona najbardziej osobist kart
historii Holocaustu. Pomi dzy burakami, chlebem i ziemniakami Wasserowie zapisuj wzmianki o przeprowadzce, kosztach choroby, apówkach, ale te drobnych
E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego: wrzesie 1939 – stycze 1943, wst p i red.
A. Eisenbach, t um. A. Rutkowski, Warszawa 1983, s. 472.
12
A IH, ARG I 1115 (Ring. I/412), Jakub Grojnowski [Szlamek (Szlomo) Winer], Relacja
” [ wiadectwo przymusowego grabarza Japt. „
kuba Grojnowskiego]. Wi cej na ten temat: P. Nowicki, Zanim „przyby z za wiatów”, nazywa
si Winer. Kr g rodzinny i konspiracyjny Szlamka, uciekiniera z o rodka zag ady w Che mnie nad
Nerem, „Zag ada ydów. Studia i Materia y” 5, 2009, s. 163–192.
13
A IH, ARG I 23 – ARG I 38, Biuletyny „Oneg Szabat”; A IH, ARG II 423 (Ring. II/338/1),
„Wiadomo ci ARG”. Na ten temat zob. R. Sakowska, „Wiadomo ci” ARG I raporty o Zag adzie.
Status Archiwum Ringelbluma w getcie szcz tkowym Warszawy, „Kwartalnik Historii ydów”
2005, nr 1 (213), s. 30–50.
14
Zob. w tym tomie: dok. 27, ARG I 1474 a (Ring. I/529), [Hersz Wasser], Ksi ka zapisów kasowych. Spis wydatków codziennych. Ró ne notatki.
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kwotach wydawanych na kosmetyki czy wizyt u fryzjera. Najpowa niejszym
obci eniem ich bud etu s jednak „po yczki” – sumy, przy których pojawiaj
si kolejne nazwiska cz onków rodziny zamkni tych w gettach rozrzuconych po
odleg ych miastach. Wymieniane z nimi listy stanowi znaczn cz
spu cizny
Wasserów. S w nich pozdrowienia, pytania o zdrowie i przede wszystkim pro by.
Nieustannie przewijaj ce si b agania o jedzenie, ubranie czy pieni dze. „Kochany
Hersz bardzo ja przepraszam co ja wymagam od Was. Wiem doskonale, e dla
Was ci ko niemo liwie […]. Ale co zrobi , jak nie mam do kogo si uda ”15 –
pisze do Wassera jego szwagier Józef, a jego pro ba, powtarzana niemal w ka dym
docieraj cym do ma e stwa li cie, obrazuje w równym stopniu tragedi ma ych
ydowskich spo eczno ci, jak i tragedi tych, którzy oderwani od swoich rodzin
nie mogli im pomóc.
Trzeci cz
dzia u spu cizn stanowi materia y skarbnika Archiwum, przedwojennego przedsi biorcy Menachema Mendla Kona (1881–1943) – jednego
z kluczowych cz onków grupy „Oneg Szabat”. To on prowadzi ksi g kasow
zespo u16, zdobywa i rozdziela pomoc ﬁnansow dla jego wspó pracowników
i w razie potrzeby ratowa ich przed tyfusem czy mierci g odow . Jak pisa Hersz
Wasser, bez Kona Archiwum p k oby jak ba ka mydlana17. Ringelblum z kolei
nazywa go „wiernym ojcem i troskliwym opiekunem” braterskiej wspólnoty, jak
by „Oneg Szabat”18. Nie dziwi wi c, e kolekcja dokumentów Kona sk ada si
niemal wy cznie z wyrazów wdzi czno ci. „Nasz szacowny przyjacielu, cz owieku ponadprzeci tny, kochaj cy wiecznie swój naród i bezgranicznie mi uj cy
swój lud i daj cy sw krew i dusz za nich, panie Menachemie” – zwraca si do
Kona jeden ze wspomaganych przez niego rabinów i znale mo na wiele podobnych listów z podzi kowaniami i pro bami o dalsz pomoc19. Pomimo ogromnej
pracy skarbnika „Oneg Szabat” nawet on nie móg uratowa tych skazanych ju na
Zag ad . W dzienniku, który zachowa si do naszych czasów, pieczo owicie zapisywa on mier kolejnych wspó pracowników Archiwum, o których ycie podejmowa beznadziejn walk 20. Sam zgin w kwietniu 1943 r. podczas powstania
w getcie warszawskim.
Zob. w tym tomie: dok. 30, ARG I 1477 (Ring. I/584), Josif Kirszenfeld z on , Listy do Hersza
i Blumy Wasser.
16
A IH, ARG I 1 (Ring. II/212), [Menachem Mendel Kohn], Ksi ga kasowa zespo u Oneg Szabat (9.11.1940–7.08.1942 r.).
17
Daily Entries of Hersh Wasser, wyd. J. Kermish, „Yad Vashem Studies” 1983, nr 15, s. 276.
18
E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego..., s. 494.
19
A IH, ARG II 279 (Ring. II/222), N.N. (Cesia), Listy do N.N.
20
A IH, ARG II 249 (Ring. II/208), [Menachem Mendel Kohn], Togbuch [Dziennik]. Zob. te
A IH, ARG II 250 (Ring. II/282), [Menachem Mendel Kohn], „
,
,
” [Wspomnienia o naszym kochanym przyjacielu, cz onku Oneg Szabat,
rabinie Szymonie Huberbandzie].
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Czwart cz
tomu stanowi kolekcja Eliasza Gutkowskiego (1900–1943),
drugiego – obok Wassera – sekretarza Archiwum. Pierwszy zawarty w tej cz ci dokument – zdeponowany przez Gutkowskiego zestaw wiadectw szkolnych
i za wiadcze zawodowych – ukazuje nam drog podobn do tej jak pod a o
wielu przedstawicieli inteligencji ydowskiej jego pokolenia. Eliasza Gutkowskiego poznajemy jako czternastolatka zaczynaj cego nauk w M skim Gimnazjum ydowskim Towarzystwa ydowskich Szkó rednich w odzi. Widzimy jego
dwukrotne podej cie do egzaminu dojrza o ci, dyplom Pa stwowego Seminarium
dla Nauczycieli Religii Moj eszowej w Warszawie, pierwsze kroki jako nauczyciela
w szko ach ódzkich, studia historyczne na Wolnej Wszechnicy. Czytamy kolejne
za wiadczenia zawodowe, a do ostatniego – w ódzkim gimnazjum Hochsteinowej, w którym pracowa do chwili likwidacji szkolnictwa ydowskiego w odzi21.
W grudniu 1939 r. Gutkowski wraz z on i rocznym synem znalaz si w Warszawie. Tam uda o mu si zdoby prac w ydowskiej Samopomocy Spo ecznej
i obj rol drugiego sekretarza zespo u „Oneg Szabat”. Tak jak mia o to miejsce
w przypadku innych cz onków zespo u, równie on stara si w pe ni wykorzysta
swoje zdolno ci dla dobra Archiwum. Zajmowa si kopiowaniem tekstów i spisywaniem relacji tych, którzy tak jak on przybyli do Warszawy jako uchod cy i przesiedle cy oraz by ych wi niów obozów pracy przymusowej. By te autorem syntetycznych opracowa na temat Zag ady pisanych po polsku i w jidysz22 oraz prac
zwi zanych z zagadnieniami ekonomicznymi getta23. W planowanym opracowaniu
na temat m odzie y ydowskiej Ringelblum wyznaczy dla niego rozdzia dotycz cy m odzie y szkolnej24. Gutkowski wykorzysta dla celów Archiwum równie
swoje przedwojenne zaanga owanie polityczne. Jako jedyny w cis ym kierownictwie „Oneg Szabat” cz onek Poalej Syjon Prawicy to on w a nie przekona do przekazywania prac na rzecz Archiwum Pereca Opoczy skiego, Yitzhaka Kacenelsona
i Icchaka Cukiermana25.
Z zawartych w spu ci nie materia ów mo emy wnioskowa , e Gutkowski,
przedwojenny nauczyciel, który znalaz si w getcie z m od on i malutkim
Na ten temat zob. A IH, ARG I 895 (Ring. I/957), [Eliasz (Eliahu) Gutkowski], Relacja
pt. „
” [ ód ].
22
Zob. np. A IH, ARG I 46 (Ring. I/167), [Eliasz Gutkowski], Opracowanie pt. „
” [Zag ada ydów], 15.06.1942; A IH, ARG I 48 (Ring. I/166/1), [Eliasz Gutkowski], Artyku pt. „ ” [Krwawy bilans], 16.06.1942.
23
A IH, ARG I 634 (Ring. I/61), A. Ben-Jakub [Eliasz Gutkowski], Opracowanie pt. „
” [Czarna gie da].
24
A IH, ARG I 14 (Ring. I/507/3), [Emanuel Ringelblum], Konspekt opracowania dotycz cego
m odzie y ydowskiej (fragment).
25
M. Polit, Wst p, w: P. Opoczy ski, Reporta e z warszawskiego getta, t um., red. i wprow.
M. Polit, Warszawa 2009, s. 11; Y. Zuckerman, Nadmiar pami ci (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939–1946, red. i przedm. M. Turski, t um. Z. Perelmuter, Warszawa 2000, s. 37.
21
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synem, by w gorszej sytuacji ﬁnansowej ni inni opisywani cz onkowie „Oneg Szabat”. Do czone przez niego do Archiwum listy, podania i za wiadczenie obrazuj
bezskuteczne próby otrzymania lepiej p atnej pracy, bezowocne starania o sprowadzenie do Warszawy samotnej siostry, która g odowa a w ódzkim getcie. W zawartych w spu ci nie listach dzi kuje za paczki i pomoc, ma nadziej odwdzi czy si
w przysz o ci. I prosi o wi cej.
Podobnie jak i Kon, Gutkowski równie nie doczeka ko ca wojny. Zgin wraz
z on i synem, wychodz c z getta kana ami w kwietniu 1943 r.26
Ostatnia cz
tomu zdecydowanie ró ni si od pozosta ych. Na jej zawarto
– spu cizn Henryka Piórnika i Wac awa K czkowskiego – sk adaj si patenty
techniczne zastrze one przez tych wynalazców w Polsce i zagranic . Nie wiemy,
czy dokumenty te dodane zosta y do kolekcji Archiwum celowo, czy te powierzone któremu z cz onków zespo u tu przed jego ukryciem. Nie wiemy, czy by y
to dokumenty przekazane na w asno Archiwum, czy tylko oddane na przechowanie. Nie wiemy równie , czy ich autorzy wierzyli, e prze yj wojn 27. Nie ulega
jednak w tpliwo ci, e skoro w kolekcji si znalaz y, musia y by dla ich w a cicieli
niezwykle wa ne. To w a nie je zdecydowali si ukry , staj c w obliczu Zag ady
i jako takie s one wiadectwem losu i tragicznego ko ca mieszka ców getta warszawskiego.
Tom „Spu cizny” daje bez w tpienia wyj tkow szans spojrzenia na histori
getta warszawskiego przez pryzmat losów poszczególnych osób i rodzin. S to jednak postaci w pewnych sensie wyj tkowe, bo stanowi ce trzon najwi kszego przedsi wzi cia dokumentacyjnego czasu Zag ady. Publicystka, prawnik, przedsi biorca
i nauczyciel – wszyscy oni czyli prac na rzecz Archiwum ze s u b na rzecz
otaczaj cej ich spo eczno ci, wype niaj c tym samym pokoleniowy postulat zaanga owania spo ecznego, g oszony przez mi dzywojennych intelektualistów ydowskich. Dokumenty zgromadzone w tym tomie s dowodem tego zaanga owania
i wiadectwem roli, jak wspó pracownicy Archiwum odegrali nie tylko w historii,
ale te w codziennym yciu getta warszawskiego. Tego, e zgodnie z postulatem,
powtarzanym za Szymonem Dubnowem przez Emanuela Ringelbluma, nie tylko
spisywali histori , ale te j tworzyli.
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