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ZAGADNIENIE ZYDOWSKIE W KRAJU 

1/ WstEip: 

2/ Sytuacja zydow na terenach, anektowanych przez III. 

RzeszEi, 

3/ Stosunki w gen.gubernatorstwie, 

4/ Frzyklady, charakteryzujqce warunki zycia zydow pod 

okupacjq niemieck~, 

5/ Sytuacja zydow na terenach, zaj~tych przez Z.S.R.R • 
. . 

6/ Zydzi - zabor.cy,;_ Polacy: 

i,./ pod zaborem niemieckim, 

b/ pod zaborem bolszewickim, 

7/ Zag~~nienie zydowskie elementem wewnEttrznej polityki 
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ni~_ffeieckiej na ziemiach polskich, 
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8/ Obecne niebezpieczenstwo kwestii zydowskiej, 

9/ Konkluzje. 
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ZAGADNIENIE ZYDOWSKIE W POLSCE POD OKUPACJPJH • 

WstE;p: -- Zagadnienia zydowskiego specjalnie w Kraju nie studiow 
lem. Elementy, ktore posiadam, sq to przede wszystkim fakty po 
szechnie znane, obserwacje nastrojow i nieco rozm6w z zydami i 

0 zydach. 

Sytuacja zydow na terenach, anektowanych przez III.Rzesz§. 

Sytuacja zydow na tych terenach jest jasna, nieskompli 
kowana, latwa do zrozumienia. 

Sq oni poza prawem, poza opiekq wladz - dqzy si~ ofic
jalnie, silq, prawem, propagandq do ich wyniszgczenia, bqdz ic 
usuni~cia. 

Wyrzuca sis zydow z tych terenow, konfiskuje ich dobro 
0 winnych" wiE;;zi Sifi - dqzy sit,; do calkowitego oczyszczenia teg 
terenu z elementu zydowskiego. 

Zydzi s4 tam pozbawieni nieomal mozliwosci zycia - jes· 
li zyj2l, czyniq to jakby ukradkiem, pdd strachem, bezprawnie, 
na skutek tego, ze wladze i spoleczel'istwo niemieckie "przymy
kajq na ten przykry fakt oczyn. 

Wszyscy noszcz opaski lub laty /to samo w gen.guberna
torstwie/, wskazuj2lce, ze sq zydami - uchylanie siE~ od tego ob 1 

wiq.zku grozi.surowymi represjarni. 

Nie wolno im w zasadzie czyni6 zakupow w sklepach aryj
skich, nawet artykulow pierwszej potrzeby; nie wolno w zasadzi, 
wytwarzac przedmiotow, artykulow i towarow, mogq co najwyzej 
rep:erowac itp., wczesniej wieczorem nie wolno juz ukazywa6 siEt 

na mie&cie, nie wolno podr6zowa6 bez specDalnych pozwole~, nie 
wolno wogole chodzi6 po pewnych ulicach, odwiedza6 kin, teatr6\ 

kawiarni, wchodzic do olbrzymiej wi~kszosci zaklad6w i sklepow 
nie wolno aryjczykom wi ta6 site z nimi, ani pop:::·zestawac, Sq 

zmuszani do przymusowych rob6t, organizowane sc:.z dla nich spec
jalne "lekcje gimnastyki" /wyczerpujq,ce ewiczenia/' "lekcje 

czystosci 11 ,iig:±M ;cos w roQzaju tortu.r "metodq wodnq"/ itd.{td. 
Nierncy cz~sto nakladajq kontrybucje na gminy zydowskie pod ladi 
pretekstem - kontrybucje te norrnalnie id~ w dziesi~tki i setki 
tysi.::;;cy zlotych. 

Za zyda uwazany jest nie tylko ten, kto jest wyznania 
mojzeszowego, ale kazdy, kogo rodzice, lub jedno z rodzicow, ... 



nalezeli do gminy zydowskiej. 
VJ niekt6rych wypadkach /takze i na terenie gen.guber

natorstwa/ ograniczenia, zarzqdzenia i atmosfera moralna, ota
czajqce f1yd6w - odnoszq. siq takze i do ludnosci polskiej. Powo· 
duj e to oczyv1iscie cichq radosc zydow i tym wiftksze rozzalenie 
rozczarowanie i swiadomosc upokorzeni8.twsr6d ludnosci polskiej 

S.tosunki w gen.gubernatorstwie. 

Dq.Zy si~ do wysiedlenia wszystkich zyd6w z teren6w zieI 
anektowanych na teren gen.gubernatorstwa. Zalozenie Niemc6w 
jest: aby tereny te "rdzennie niemieckie i przez Polak6w ohyd

·nie zazydzone 11 - zostaly spwwrotem wrocone niemczyznie bez zy
dow. 

W gen.gubernatorstwie zydzi, wysiedlani z ziem anekto
wanych, umieszczani Sq w przewazajqcej ilosci wypadk6w, w Lub
linie i okolicach Lublina. Robi to wrazenie, jakgdyby Niemcy 
chcieli tam stworzy6 cos w rodzaju r e z e r w a t u z y -
d 0 w s k i e g o. w tym kierunku zresztq idq oswiadczenia 
niektorych niemieckich dygnitarzy i czqsci niemieckiej prasy. 

Na terenie gen.gubernatorstwa sytuacja zydow w zasadzie 
jest podobna /jak wyzej/, zlagodzona jednak wszystkimi konse
kwencjami, wynikajqcymi z faktow, ze: 1/ zyd6w jest tu wi~cej, 
2/ zydow stqd nie mozna juz wyrzucac dalej, ti ludnosci nie
mieckiej jest na tych terenach bardzo malo - a l~dnosc polska 
bqdz co fiqdz nie okazuje jednak jeszcze sklonnosci do stosowa
nia wobec zyd6w az takich metod i takiej atmosfery, jak czyniq 
to Niemcy. 

Nie mniej jednak i tu zydzi majq opaski, czy laty i tu 
w stosunku do nich odnoezq si~ takie same zarzqdzenia xax± jak 
na terenach ziem anektowanych. Niemcy .,ll.mill?••ir z!\dajq sobie spra

w~, ze zydzi tutaj sq "jak gdyby jednak u siebie" i ze tu 
• ~ 'Ir t ,.. lk .. IDUSZi:.Z zos ac. 

Staraj~ si~ jednak Niemcy odpowiednio tutaj zydow "zor
P'anizowac" t

1 nauczyc -pracy" 11 czystosci" i "szacunku dla nor-
o ' .. ' 

dykow"i aryjczykow wogole", zrujnowa6 materialnie i zycie ich 
ograniczy6 do bardzo w~skiego zasi~gu. 

Przymusowe prace fizyczne zydow s~ organizowane na duz~ 
skal~ - przewaznie przy "oczyszczaniu'' Vlarsza.wy i innych miast 
z gruzow. 
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Przyklady, ilustruj4ce warunki zycia zyd6w pod okupacjq nie
-mieckq. 

Hie J:J.OgEt powstrzymac si~ przed przytoczeniem kilku cha· 
rakterystycznych wypadkow, ktore rzucq nieco swiatla na warunk: 
i atmosfert=t, w jakiej zydzi zyjq na terenach, zaj~tych przez 
Nimmcow. 

I. z y d z i a p It aw o. 

Zdarzylo si~, ze jeden z czlonkow pewnej polskiej in
stytucji zmowil si~ z dwoma niemieckimi zolnierzami, poszli na 
stare miasto w Warszawie - i poprostu jawnie obrabowali zydow
skiego jubilera. 

Gdy dowiedzial Sift o tym szef tej instytucji /Polak/ -
wyrzucil bandytEt• Ten poszedl na skargt:t do Gestapo. Gestapo we~ 
walo szefa instytucji. Dialog: 

- Dlaczego pan wyrzucil pana X? 

- Bo okazal siEt bandytq - obrabowal jubilera. 
- Nie nam o rabunku nie wiadomo. On tylko skonfiskowal 

zydowi pewne potrzebne mu prywatnie przedmioty i to mu wolno. 
- U nas to nazywa sit:t rabunkiem. 
- A u nas to jest konfiskata. Prosz~ jak najszybciej 

nauczyc si~ naszych zwyczaj6w. Zydowi wolnoodebrao wszystko, 
bo wszystko, co zydzi majq, pochodzi wlasnie z ulegalizowanego 
rabunku, Zalezy nam nawet na tym, aby ludnos6 polska dowiedzia
la si§ o tym, ze kazdy Polak moze..p~jsc do jakiegokolwiek skle
pu zydowskiego, wyrzucic zyda z zaiady i prawo nasze we~mie go 
za to w opiek~. Kazdy, kto chce moze zabic zyda - i prawo nasze 
nie pot~pi go za to. 

Fakt ten jest zupelnie autentyczny. 

II. Z yd 6 wk a c i Et z a r n a. 

Pewnego razu bylem w Gestapo po jakqs przepustkEt• Wcho
dzi zydowka, inteligentna, ubrana w futro, zastrachana. Spo
dziewa si~ dziecka. Prosi o przepustk~ dla siebie lub lekarza, 
aby ona, czy lekarz mogli po godz.8-ej wieczorem przejsc przez 
ulic~, gdyby o tej porze mialo nastqpic rozwiqzanie. 

Odpowiedz sekretarki /kobieta/ - Volksdeutsch -
- Nie trzeba przepustki - nie b~dziemy warn ulatwiac ro

dzi6 zyd6w - psy zdychajq z glodu taka n~dza, a wy chcecie 
0 •• 



jeszcze rodzic zydow? - heraus ••• heraus ! " 

III. 0 b 6 z z y d 0 w s k i p 0 d Belzcem 

Pod Belzcem /na granicy ziem, okupowanych przez bolsze· 
wikow/ stworzyli Niemcy ob6z zyd6w. Oboz ten obejmuje w wi~
kszej czEisci te rodziny zydowskie, ktore chcialy nielegalnie 
przedosta6 si~ do bolszewik6w, lub czekaly na rzekome i spo
dziewane otwarcie granicy bolszewicko- niemieckiej dla wymia
ny ludnosci. Oboz liczy par~ tysiEiCY m~zczyzn, kobiet, starcow 
i dzieci. Prawie zresztq sama biedota. Widzialem ten ob6z na 
poczqtku grudnia 1939 roku. 

Olbrzymia_.c.z~sc chodzila i spala pod otwartym niebem. 
Bardzo wiele os6b bez odpowiedniego okrycia i przykrycia. Gdy 

jedna cz~sc spala - druga cz~s6 czekala na swojq kolejk~, gdyz 
przykrycia wzajemnie sobie pozyczano. Ci, ktorzy czekali, aby 
ni_e_zamarznEt<i ... _ dreptali i- bie-g-al-i. Par~-- set--lud-zi-, w-t-y-m dz-ie
ci, kobiety i starcy, biega godzinami lub drepcze w miejscu, 

bo gdy stanc.=~ - zamarznq• Po paru godzinaoh zmieniajq siEi. Idq 
spac i inne par~-set os6b drepcze i biega, drepcze i biega. 
Wszystko zmarzni~te, zrozpaozone, bezmyslne, glodne. Gromada 
mEiczonych zwierzqt - nie ludzie. To dzialo si~ tygodniami. 

Patrzylem przez calq godzinEi na to widowisko, przykuty 
do miejsca, przerazony, zdruzgotany. Koszmar, strasz:rtiwy jakis 
sen - nie rzeczywistosc: sine i cze~n:e potworki, nie ludzie. 
Nigdy tego nie zapomn~ - nigdy w swoim zyciu na nic bardziej 
straszliwego nie patrzylem. 

IV. L e k c j e 

t 0 s c i 

g i m n a s t y k i i 

w L u b 1 i n i e. 
c z y s -

GromadQ, §I if, liCZqC't .. kilkadziesiqt osob - robi 
skomplikowane i ozywzerpujqce ewiczenia. ~ekcje upokarzajqcych 

spiew6w. Kpiny, kopniaki, szyderstwa dozorc6w-Niemc6w. Omdlenia 
starcow. Bezmyslne, jakies zwierz~ce przerazenie mlodych chlop
cow. Potem kqpiel w zimnej wodzie /grmdzien!/. Przymus rozbie
rana si~ do naga niekt6rych mlodych chlopcow - zarty Niemcow, 
ich grozby i gesty - "Narod mEizczyzn" to naprawd~ nar6d oszala
lych,wzwierz~c ej nienawisci i bezsercu istoto 

. . .. 



Vo Na "K e r c e 1 a k u" w W a r s z a w i 

Bylem na Kercelakuo Zydowski stragan, Zrnarzni~ty zyd
wlasciciel. fSrzychodzi zolnierz niem~ecki. Bierze skarpety, 
grzebien, mydlo - chce odejsc, nie placqc. Zyd dopomina si~ 

pieni~dzy. Zolnierz nie zwaza na too Starzec podnosi glos -
Sqsiedzi przerazeni powstrzymujq go, uspakajajq, bojq siq o 
niego. Starzec krzyczy, raczej wyje: 11 Co mi zrobi, co mi zrobi 
moze mnie tylko zabic - niech zabije - niech zabije - juz dosy< 

tego wszystkiego - juz nie mog~"· 
Niemiec odszedl - nie zaplacil. Na odchodnym rzucil: 

11 Verfluchte Juden". 

SYTUACJA ZYDc5W NA TERENACH1ZAJ:ij;TYCH PRZEZ ZSRR. 

Sytuacja zydow na tych terenach jest z gruntu inna. 

'1.qie robi si~ tu przeciez roznic narodowosciowych, ani religij
·nych". "Kazdy jest r6wny"l "Kazdy znajduje warunki pracy i opie· 

kft prawa" • 
Zydzi Sq tu u siebie, nie tylko, ze nie doznajq upoko

rzen i przesladowan, ale posiadajq,dzi~ki swemu sprytowi i umiE 
j~tnosci przystosowania si~ do kazdej nowej sytuacji, pewne 
uprawnienia natury zarowno politycznej, jak i gospodarczej. 

Wchodzq do komorek politycznych, w duzej cz~sci zaj~li 
powazniejsze stanowiska polityczno-administracyjne, odgrywajq 
dose duzq rol~ w zwiqzkach zawodowych, na wyzszych uczelniach 
no i przede wszystkim w handlu, a przede wszystkim i przede 

wszystkim w lichwie i w paskarstwie, w handlu nielegalnym fkon
trabanda, handel obcymi dewizami, spirytusem, nieczyste inte
resy i nie czyste posrednictwo, czy strEtczenie/. 

Na tych terenach w bardzo wielu wypadkach sytuacja ich 
jest lepsza i gospodarczo i polityczn:E niz byla przed wojn~. 

Odnosi si~ to przede wszystkim do warstw drobno-kupiec
kich, rzemieslniczych, proletarjackich i do ~x pol-inteligencji 

Sfery zamozniejsze i bardziej oswiecone /wlasciele domow,wi~k
szych zakladow, fabryk, s~lepow, adwokaci, lekarze, inzynie
rowie itp o/ w zasadzie podlegajq tym samym ograniczeniom, presj: 
czy tez likwidacji spolecznej, co i inne narodowosci, a wy
nikajqcym z ustroju sowieckiego. 

• 0 • 



zya_zi zaborcy Polac;y:. 

a/ P o d z a b o r e m n i e m i e c k i m. 

Jesli chodzi o Niemcow, zydzi sq potulni, ulegli, zmal
tretowani, zyjq w wiecznym strachu, terrorze. 

Nie ma mowy o jakiejs ich akcji,czynnej obrony swych prai 
do zycia i pracy. Robiq to wszystko, co kazc-~ im robio Nierncy -

cicho, bez szemrania, pokornie. 
Nie ma najmniejszych prob oporu, szczegolnie oporu zor

ganizowanego - co najrnniej pojedyncze akty rozpaczy, zalamania 
si<t psychicznego. 

~yd tu raczej popelni samob6jstwo, niz sprzeciwi siEt 
Niemcowi. 

Cierpliwosc, uleglosc, umEtczenie, atmosfera, warunki, 
w jakich zyjq szerokie i uboz~warstwy zyd6w na ziemiach anek
towanych przez trzeciq Rzesz~ i nawet w gen.gubernatorstwie, 
przechodzq czEtsto wszelkie wyobrazenie o ludzltim nieszczEisciu. 

Jedynq. ich reakcjq - to proby uc:i..eczki pod zabor bol
szewicki, lub CZftSCiej jeszcze-doslowni~~azywanie Sie:t na swia; 
lo dzienne. 

Stosunek zydow do Polakow jest podobny do ich stosunku de 

Niemc6w. 

Powszechnie daje si~ wyczuc, ze radzi byliby, aby w sto· 
sunku Polakow do nich panowalo zrozumienie, iz przeciez oba na
rody Sq niesprawiedliwie gnEtbione i to przez tego samego wroga. 
Tego z;cozumienia wsr6d szerszych mas spoleczeristwa polskiego niE 
ma. 

Stosunek ich do zyd6w jest przewaznie bezwzgl~dny, cz~stc 

bezlitosny. Korzystajq~ w duzej cz~sci z uprawnien, jakie nowa 
sytuacja im daje. Wykorzystujq wielekroc te upravvnienia - CZ€.: Ste 

naduzywajq je nawet. 

Zbliza ich to w pewnym stopniu do Niemcow. 

b/ p 0 d zaborem b o 1 s z e w i c k i m. 

Stosunek zydow do bolszewikow uwazany jest przez polskie 
spolecze11.stwo za bardzo pozytywny. Uwaza sift powszechnie, ze zy
dzi zdradzili Polsk~ i Polakow. Ze w zasadzie Sq komunistami 

• 
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Zydzi zaborcy l'olacy. 

a/ P o d z a b o r e m n i e m i e c k im. 

Jesli chodzi o Niemc6w, zydzi sq potulni, ulegli, zmal· 

tretowani, zyjc1 w wiecznyrn strachu, terrorze. 
Nie ma rnowy o jak:i,.ejs ich a~kcji, czynnej oi>rony swych 

praw do zycia i pracy. Robi~ to wszystko, co kaz~ im robi6 Nie1 
cy - cicho, bez szemrania, pokornie. 

Nie ma najmniejszych prob oporu, szczeg6lnj_e oporu zor· 
ganizowanego - co najmniej pojedyncze akty rozpaczy, zalamania 

si~ psychicznego. 

Zyd t~ raczej popelni samob6jstwo, niz sprzeciwi si~ 

Niemcowi. g±Rx~ii:l![M 

Cierpli_wosc, uleglosc, umEtczenie, atmosfera, warunki, 

w jakich zyjq szerokie i ubozsze warstvvy zyd6w na zierniach , 
anektowanych przez trzeciq RzeszEt i nawet w gen.gubernatorstwii 

przechodzq cz€tsto wszelkie wyobrazenie o ludzkim nieszcz~sciu. 
Jedynq ich reakcjq - to proby ucieczki pod zab6r bol

szewicki, lub cz~sciej jeszcze doslownie nieukazywanie si~ na 
swiatlo dzienne. 

Stosunek I'olak6v1 d.o zydow w bardzo wielu wypadkach zmiE 
nil si~ pod wplywem tego, co si~ dzieje. 

Powszechnie podkresla siEt w roamowach przekraczajqce 
wszelkie granice bestialstwo Niemc6w w stosunku do tej czt:t8ci 

ludno~ci, zamieszkujqcej ziemie polskie. 

W wielu wypadkach Polacy okazujq w widoczny spos6b w 
wsp6lczucie zydom. 

Jest to tym bardziej charakterystyczne, ze takie w i

d o c z n e okazywanie wspolczucia moze si~ konczyc, lub 
cz~sto i konczy zle, dl~ego, kt6 okazuje serce. 

b/ p 0 d z a b o r e m b o 1 s z e w i c k i m. 

Stosunek zydow do bolszewik6w uwazany jest przez pol
skie spoleczeii.stwo za bardzo pozytywny. Uwaza si~ po·nszechnie, 2l 
zyctzi zdradzili Polskt:t i Polak6w. Ze w zasadzie s2~ komunistami. 



ie przeszli do bolszewik6w z rozwini~tymi sztandarami. 

Istotnie, w wi~kszosci miast bolszewik6w witali zydzi 

bukietami czerwonych r6z, przemowieniami, uleglymi oswiadczenia 

mi itd.itd. !J!:XE 

Trzeba wprowadzic tu jednak pewne rozroznienia. 

I tak~ oczywiscie komunisci zydzi odniesli si~ do bol

szewik6w z entuzjazmem, bez wzgl~du na klas~ spolecznq, z ktore 

pochodzili. Proletariat zydowski, drobne kupiectwo, rzemioslo, 

ci wszyscy, ktorych ppzycja obecnie s t r u k t u r a 1 n i e 

poprawila si~, a ktorzy uprzednio wystawieni byli przede wszyst· 

kim na przesladowania, zniewagi, ekscesy itp. elementu polskie

go - ci wszyscy rowniez pozytywnie, jesli nie entuzjastycznie 

odniesli si~ do nowego regime'u. 

Trudno im zresztq dziwic si~. 

Gorzej juz jest np. gdy denuncjujq oni Polakow, polskich 

narod.owych studentow, polskich dzialaczy politycznych, gdy kie

rujq pracq milicji bolszewickich z zabiurek, lub Sq czlonkami 

tej milicji, gdy niezgodnie z prawdq szkalujq stosunki w dawnej 

~ Polsce. Niestety, trzeba stwierdzic, ze wypadki te Sq bardzo 

cz~ste, duzo cz~stsze, niz wypadki, wskazujqce na ich lojalnosc 

wobec Polakow, czy sentyment wobec Polski. 

Inteligencja natomiast, ~amozniejsze i kulturalneijsze 

zydowstwo - mam wrazenie - ze /oczywiscie z licznymi wyjeo~tkami;i 

i nie bior~c pod uwag~ pozor6w/ raczej myslq o Polsce cz~sto z 

pewnym sentymentem, z radosciq powitaliby amian~ obecnego stanu 

rzeczy - niepodlegloso Polski. 

Oczywiscie jest w tyro i pewne wyrachowanie. 

Obecnie doznajq i oni duzych utrudnien, jesli nie likwi

dacji spolecznej - konfiskuje im si~ domy,q.sklepy, zak:lady, fa

bryki, odbiera si~ pod formq t.zw. 1uspolecznienia", czyniqc1~ 

cos w rodzaju spoldzielni, czy kooperatyw,(gdzie udzial panstwa 

i swiadczenia na rzecz panstwa Sq nienormalnie duz~ uniemozli

wia si~ im zarobki, cz~sto nawet egzystencj~ na poziomie~ 

z drugiej strony panuje wsr6d nich, jak zresztq i pow

szechnie, dose gl~boko zakorzenione przekonanie, ze przyszla 

Polska b~dzie pmistwem d e m o k r a t y c z n y m, ktore duzo 

zawdzi~czajqc m.in. mi~dzynarodowemu zydostwu - cz~sciowo b~dzie 

oden zalezne,- a w i~c nie b~dzie zydowstwa gn~bild: 

• • • 
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z trzeciej strony bezsprzecznie odgrywa pewn.q rol~ 
i ich patriotyzm polski, choc trudno powiedziec w jakim zakre
sie. 

Znam r;y~ autentyczny wypadek, gdzie zyd, znany lwowski 
a~wokat p ••• ~ uprzedza Polak6w przed niebezpieczetstwem ze 
strony G.P.U., przed grozqcymi im procesami, ostrzega przed 
adwokatami-komunistami, a syn jego akademik /rok temu zresztq 
b.dotkliwie pobity przez polskich narodowych studentow/ szcze
rze i napewno bezinteresownie poprostu wywalcza w zwiqzku stu
dent6w ... dla Polak6w r6zne zasi.lki, pomoce, czy najwiEtksz::z ilosc 
miejsc w domach akademickich. 

W zasadzie jednak i w masie, zydzi stworzyli tu sytua~ 
w kt6rej Polacy uwazaj~ ich za oddanych bolszewikom i - smialo 
mozna powiedziec - czeka~q na moment, w ktorym bEtdq mogli po
prostu zemscic si~ na zydach. W zasadzie wszyscy Polacy sq 
rozzaleni i rcizczarowani w stosunku do zydow - olbrzymia wi~
kszosc/przede wszystkim oczywiscie m.lodziez/ doslownie czeka 
na sposobnosc "krwawej zaplaty". 

Zagadnienie zydowskie - elementem w~wn~trznej polit; 
ki niemieckiej na ziemiach polskich. 

Stosunek zyd6w do Polakow i naodwr6t pod xmmx okupacji 
niemieckq - jest zagadnieniem bardzo waznym i bardzo skompliko· 
wanym. Znacznie bardziej waznym i znacznie bardziej skompliko
wanym niz pod zaborem bolszewickim. 

Niemcy za .fwszelkqj cen~ probujq pozyskac dla siehie 
polski lud. Ni~nteligencjEiJ, nie warstwy wyzsze, nie zamozniej· 
sze i oswiecone· ziemia.rlstwo, czy mieszczaristwo ale lud: chlo· 
pow, robotnik6w, rzemieslnikow itp. 

Uzywajq oni roznych metod. 
W metodach tych perfidia przesciga si~ z zaklamaniem 

i bezwzglqdnosciq. 
Niemcy stale podkreslajq, ze ttnie chcq krzywdy polskie

go ludu"' ze 11 Polacy SC:-~ im potrzebni"' ze 11 W interesie Niemc6w 
i Polakow lezy wspolpraca", ze 11 bynajmniej nie chcq zniszczeni~ 
i zlikvvidowania Polski etnograficznejn itd. itd. 

Niemcy starajq SiEt zyskac opinit:t wsrod ludu 11 twardych, 
bezwzgl~dnych - ale sprawiedliwych". 

• .. 0 
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Uzywajq najrozniejszych sposobow, azeby zrozpaczony, 
rozczarowany i zlamany narod polski orjentowal si~ na Berlin. 

Podkreslajq, ze "rzc:2d pilsudczykow zdradzil Narod Pol
ski", ze "Francja i Anglia zdradzila juz raz i zawsze w przysz 
losci b~dzie zdradzala Polakowtt, ze ttobecny fikcyjny Rzqd ~R 
znow chce nieop~nie i niepotrzebnie narobic szkody i sprowo
kowa6 R reakcjf:i niemieckq", ze "Niemcy broniq lud przed wyzys
kiem wielkiego kapitalu i ziemia~stwa", ze ""niestety" Nar6d 
Polski rnusi pol}osic karti za czyny dawnego nieodpowiedzialnego 
rzqdu". Stwarzajq sztuczne konflikty w spoleczeristwie - roz
strzygaj.:zc je "sprawiedliwie", przyjmujq wszelkie prosby pros

tych ludzi i interwen~ujc:z /oczywiscie w drobnych sprawach/ 
prawie zawsze wyolbrzymiajqc te interwencje. 

:Probujq wygra6 nasuwajqce si~ konflikty miftdzy polskq 
policjq, czy innymi polskimi szczqtkowymi urz~dami lub urz~dni 

kami, a szerokimi mx warstwami spoleczeristwa, zawsze prawie 
stajqc ttpo stronie ludu" i w ko£cu •••• "Niemcy,dopiero i na
reszcie oni, pomogc:~ Polakom do zrobienia porzqdku z zydami". 

Tak wi~c stosunek Niemc6w do zyd6w, najoczywisciej dale 
ko wykracza poza wskazania ~ ich oficjalnej ideologii, a jest 
jednyrn z elementow_ ich wewn§trznej polityki. 

Pr6bujq oni: ii 
1/ Wyciqgnqc co mogq z zydow /pieniqdze, zapasy, srodk 

produkcji, warsztaty pracy/, 
2/ Oczyscic z zydow zagarni~te przez siebie ziemie kos~ 

tem zazydzenia gen.gubernatorstwa. 
3/ Uzy6 zydow jako sposobnos6 do ujawnienia wabika, 

ktory zjedna im sympatift, uznanie i szacunek szerokich warstw 
Polak6w. 

"Przeciez w gen.gubernatorstwie rozwic:1zuje:1 Niemcy -
nareszcie oni - kwesti~ zydowskq juz nie tyle dla siebie, ale 

ze wzglE;;dU na interes Polskiego Narodu11 - oto jak w mysl in
tenc ji niemieckich, powinno spoleczenstwq_r~zu.miec ich akcj<:;;• 

Duzo wskazuje na to, ze ~~~~~ chcq tego. 
Na gnEtbieniu zyd6w polskich w gen.gubernatorstwie ~ 

zasady i z idei nie bardzo im zalezy• 
przeciez zyd moze wykupic si~ od noszenia opaski czy 

laty, jesli ma duzo pieni~dzy - przeciez moze jecha6 do bolsze· 
. . ~ 



Uzywajq najr6zniejszych sposob6w, azeby zrozpac~ony, 
rozaczarowany i zlarnany nar6d polski orjentowal si~ na Ber

lin, 
Podkreslajq, ze "rz.qd pi.lsudczyk6w. zdradzi.l narod pol

ski", ze "Francja i Anglia zdradzi.la juz raz i zawsze w przysz 
losci be:tdzie zdradza.la Polak6w11 , ze 11 obecny fikcyjny Rzqd znow 

chce nieopatrznie i niepotrzebnie narobic szkody i sprowokowac 
reakcj~ niemieckq", ze "Niemcy broniq. lub przed wyzyskiem wiel· 
ki ego kapi ta.lu i zierniaristwa", ze 1rn niest ety" Nar6d Polski musi 
ponosic karEt za czyny dgiwnego nieodpowiedzialhego Rzq.dun. Stwa· 

rzajq. sztuczne konflikty w spoleczeristwie - rozstrzygajqc je 

"sprav.r~liwie 11 , przy jmuj q wszelkie prosby prostych ludzi i in
terwenjujq. /oczywiscie w drobnych sprawach/ prawie zawsze wyol· 

brzymiajqc te interwencje. 
Prc5bujq oni wygrac najr6zniejsze mozliwe konflikty w 

spo.lecze:ristwie polskim i wreszcie - nie przypuszczajqc prawdo
podobnie faktu, iz spoleczeristwo polskie w swej masie nie jest 

antysemickie - spodziewajq sit:t zdobyc jego sympatiEt tym, ze ••• 
"Niemcy, dopiero i nareszcie oni, pomogq Polakom do zrobienia 

porzq.dku z zydami". 
Tak ·Nif!C stosunek Niernc6w do zydc5w, j:a::m najoczywisciej 

daleko wykracza poza wskazania ich oficjalnej ideolmgii, a jesi 
jed#t)tm z element6w ich wewnc1trznej polityki. 

Probujc~ oni: 

1/ Wyciqgnqc co mogq z zyd6w /pienie:idze, zapasg;, srodki 
produkcji, warsztaty pracy/, 

2/ Oczysci6 z zydc5w zagarniEtte przez siebie ziemie kos2 

tern zazydzenia gen.gubernatorstwa. 

~/ Uzyc zydow jako sposobnosc do ujawnienia v%ika,kt6-

ry zjedna im sympati~, uznanie i szacunek szerokich warstw Pole 
k6w. 

"Przeciez w gen.gubernatorstwie rozwiqzuj~ Niemcy - na
reszcie oni - kwesti4 zydowskq juz n~e tyle dla siebie, ale ze 

wzgl~du na interes Polskiego Narodu 11 - oto j.ii:t w mysl intencji 
niemieckicb, 'p)\owinno spolecze1istwo rozumie6 ich akcj~. 

Duzo wskazuje na to, ze rzeczywiscie chc4 tego. 
Na gn<:tbieni~ zyd6w polskich w gen.gubernatorstwie z za

sady i z idei niebardzo im zalezy: 
przeciez zyd maze si~ wykupi6 od noszenia JXXapaski czy 

laty, jesli ma duzo pieni~dz~ - przeciez moze jecha6 do bolsze-



wikow, jesli zaplaci - przeciez moze nawet cz~sto dostac pasz
port, jesli da lapowkEt - przeciez np. Niemcy nie wysiedlajq 
zydow z Zakopanego /jak oglosili/, gdy gmina zydowska 3lozyla 
im okup - przeciez nie wi~zq wybitnych rabinow czy inne osobis 
tosci zydowskie, gdy zaplaci siq za ich wolnos6.itp. itp. 

Niezaleznie od tego wlasciwie przeciez wogole nie roz-

wiqzujq kwestii zydO\rvskiej. 1~...oL 
Rabunek, "psychiczne iJlr_yJhadov1mnie siEl mt:tzczyzn" i otu 

manianie polskiego spoleczeristwa ~ oto wlasciwe ich cele. 

Trzeba przyzna6, ze udaje im si~ to. 
Zydzi placq, plac~, placq••• a polski chlopek, robo

ciarz, czy glupi zdemoralizowany kapcan p6l-inteligent glosno 
robiq uwagi:- "No, RR ci dopiero dajq irn szkolt:t" - 11 od nich 
trzeba si~ uczyc 11 - "przyszedl koniec na zyd6w11 - 11 nie ma co, 
trzeba podzi~kowa6 Bogu, ze przyszedl Niemiec i wziql si~ za 
zydow" itd. 

Obecne niebezpieczeristwo kwestii zydowskie~. 

11 Rozwi.:1zywanie kwestii zydo·nskie~ 11 przez Niernc6w 
muszEt to stwierdzic z calym poczuciem odpowiedzialnosci za to, 
co mowit:t - jest powazny i dosyc niebezpiecznym narzqdziem w 

rE:tkach Niemc6w do "moralnego pacyfikowania 11 szerokich warstw 
spoleczeristwa polskiego. 

Oczywiscie byloby bl~dnym przypuszczac, ze tylko ta 
sprawa b~dzie skuteczna i zjedna im uznanie spolecze~stwa. 

Nar6d nienawidzi swego smiertelnego wroga - ale ta 
kwest.ia stwarza jednak cos w rodzaju wqskiej kladki, na kto

rej przeciez spotykajq si~ z g o d n i e Niemcy i duza 
cz~~6 polskiego spolecze~stwa. 

Oczywiscie, ze ta kladka jest rownie 1rirqska, jak wielki 
sq ch~ci Niemcc5w, aby.jq podmurowac i wzmocnic. 

Dalej, ten stan grozi demoralizacjq szerokich warstw 
spoleczeristwa, demoralizacjq, kt6ra moze ~xx1xi:.e:S:ii spowodowac 
wiele klopot6w przyszlym wladzom z truedem odbudowujqcego si~ 
Panstvm Polski ego - trudno, "nauka nie idzie w las •••• " 

Dalej - obecny stan stwarza podwojne rozbicie wsrod 
ludnosci tych ziem. Po pierwsze: rozbicie mi~dzy zadami i Po
lakami w walce ze wsp6lnym i smiertelnym wrogiem, po drugie: 

• • • 
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wik6w, jesli zaplaci - przeciez maze nawet czqsto dosta6 pasz

port, jesli da lap6wk~ - przeciez np.Niemcy nie wysiedlajq zy

d6w z Zakopanego /jak oglosili/, gdy gmina zydowska zg~~ zlozy· 

la im okup - przeciez nie uwiEtzq wybitnego rabina, czy innq os< 

bistos6 zydowskq, gdy suto zaplaci siq za ich wolnos6 itp.itp. 

Niezaleznie od tego - wlasciwie przeciez wog6le nie 

rozwi4zujq kwestii zydowskie~ na ziemiach polskich. 

Rabunek, "psychiczne wyladowanie siEt "narodu IDE(.Zczyzn 11
' 

i pr6by otumanienia polskiego spolecze1istwa -oto wlasciwe ich 

cele. 

Trzeba przyznac, ze tylko w jednaj CZEtSCi udaje im Si~ 

to - w drugiej czt:tsci osiqgajq jednak czt:tsto efelct wprost prze

ciwny ich zamierzeniom. 

Zydzi placq, placq, placq••• polskie spoleczenstwo jed

nak coraz czEtsciej i w coraz szerszym zasiEZgu rozumuje glosno: 

"Tego juz za duzo" - "To nie Sq ludzie" - "To musi sift skon

czy6 jakqs straszliwq karq na Niemc6w 11 • 

SpodzieV'Jane pr zez Niemc 6w n niebe zpiec z e/ .. s two" kwestii 

zydowskiej. 

11 Rozwiqzywanie kwestii zydowskiej" przez Niemc6w - trze

ba to stwierdzi6 z calym poczuciem odpowiedzialnosci - ma bye 

w ich r~ku i wedlug ich planu powaznym i dosyc niebezpiecznym 

narzEtdziem, czy to w pozyskaniu, czy to w "moralnym pacyfiko

waniu" szerokich warstw spoleczenstwa polskiego. 

eczywiscie bylobs bl~dem przypuszczac, ze spodziewajq 

si~ oni, iz tylko ta spr~wa b~dzie skuteczna i zjedna im uznanj 

spoleczenstwa. 

Wiedzq, ze Nar6d Polski n•enawidzi swego smiertelhego 

wroga, ale sq jednoczesnie przekonani, ze ta kwestia w koncu 

stworzy cos w rodzaju wqskiej kladki, na kt6rej przeciez spot

kajq si~ z g o d n i e Niemcy i pewna c~~s6 polskiego spo

leczerJ.stwa. 

Wiedzq dalej, a raczej spodziewajq si~ tego, ze ich me

tody w stosunku do zyd6w, grozq demoralizacjq szerokich warstw 

spoleczedstwa, demoralizacjq, ktora z pewnosciq spowoduje wiele 

klopot6w przyszlym wladzom z trudem odbudowywujqcego si~ Panstvl'E 

Polskiego. - Zdajq sobie oni dalej spraw~, ze obecny stan stwo
rzy podwojne rozbicie wsrod ludnosci tych ziern. i 0 - rozbicie 
mi~dzy zydami i Polakami w walce ze wsp6lnym wrogiem; 20 -



.. 
rozbicie wsrod Polakow, k±~x z ktorych jedn~ gardzq i oburzajq 
sit:t na barbarzyi ... skie metody Niemc ow /zdajqc sohie przy tym spr 
WEt z grozqcego niebezpieczenstwa/, a drudzy patrzq na nie /a 
wi~c i na Niemcow!/ ciekawym i cz~sto zachwyconym wzrokiem, 
majqc za zle pierwszej grupie jej"oboj~tnos6 w stosunku do tak 
waznej kwestii". 

Konkluzje. 

Nie b~d~ m6wil o rozwiqzywaniu tego zagadnienia: trze

ba byloby zagadnienie to powaznie przestudiowac, zbada6, trze

ba byloby poswiqcic mu duzo czasu. 
Nie trudno natomiast wysnuc pewne vmioski, ktore sq 

oczywiste,dla kazdego dostrzegalne: 
1/ Wszystko to, co rt usilujq Niemcy zaaplikowac5 Na

rodowi Polskiemu - jest dlan szkodliwe. Z zasady nalezy podej
rzewac WiEtC, ze ich sposob rozwiqzywania kwestii zydowskiej W 

gen.gubernatorstwie, wygrywanie tej kwestii w stosunku do Na
rodu Polskiego, ich cele ostateczne - muszq stanowic jakies 
powazne dla nas niebezpieczeristwo. Uleganie im w tej sprawie, 
zdradzanie reakcji, spodziewanych i oczekiwanych przez nich, 
jesli im jest na r~kt:t, dokladnie w tym samym stopniu dla nas 
jest niebezpieczne. 

2/ Nie wiem, ani jak to robic, ani jak sift do tego 
zabra6, ani kto m6glby to zrobic i wreszcie nawet w jakim za

kresie /jesli.z:i:eszt_~j~st to wqgol~ mozliwefb- ale.c~yz wobec, 
J8S-11. l'>..u~c,.znie Jtl.Z zi-dow trze a ywazac za wroiovi 

istnienia trzecfi wro5ovynie mozi'rny1o6y w-pevm.ej m1~ze i ~ ' 

pewnym stopniu usilowac zrobic cos w rodzaju frontu dwoch slab
szych przeciw trzeciemu silniejszemu i smie±telnemu wrogowi, 

Mlli::ia odkladajctc porachunki tych dw6ch na czas pozniejszyr 
3/ Stworzenie jakiegos szerszego wspolnego frontu na

potkaloby na bardzo duze trudnosci ze strony szerokich warstw , 
spoleczeristwa polskiego, k"Wego antysemityzm bynajmniej nie 
zmniejszyl sili• 

4/ Zaj~cie biernej postawy wobec obecnego stanu rzeczy 
grozi i demoralizacjq spoleczeiistwa polskiego /przewaznie niz
szych jego warstw/ i wszystkimi niebezpieczetlstwami, wynikajq
cymi z tej - chocby CZftsciowej, ale w wielu wypadkach szczerej 
"z g o d no s c i" - znacznej czEtsci Polak6w z zaborcq• 

.... 
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2° - Rozbicie wsrod Polakow, z ktorych jedni bEidq gardzili 
i oburzali na ich barbarzynskie metody /zdajqc sobie przy ty~ 
sprawEt z groz4cego niebezpiecze:6.stwa/, a drulizy /i to wedlug 
oczekiwan niemieckich duza wi~kszosc/ majq patrzen na te meto
dy /a wi~c 3fi7ecz oczywista i na ich autor6w!/ ciekawym lub za
chwyconym wzrokiem, majqc pierwszej grupie za zle jej "obo
jqtnosc w stosunku do tak waznej kwestii". 

Trudno w tej chwili powiedziec w jakim stopniu Niemcy 
zdajq sobie spraw~, ze ta grupa jest i nie wielka i x~± z bie

giem czasu b~dzie stawala si~ coraz mniejsza. 

Konkluzje. 

Nie b~dEt m6wil o rozwiqzywaniu tego zagadnienia: trzeb' 
byloby zagadnienie to powaznie przestudiowac, zbadac i pos
wi~cic mu duzo czasu. 

Nie trudno natomiast wysunuc pewne wni~ki, ktore sq 
I 

i oczywiste i dla kazdego dostrzegalne: 
1/ Wszystko to, co Niemcy usiluj4 zaaplikowac· Narodowi 

.,.1.--

P o ls ki emu - jest dlan nape6o szkodliwe. Z zasadl nalezy wi~c 
podejrzewac, ze ich sposob rozwiqzywania kwestii zydowskiej w 
gen.gubernatorstwie i pr6by wy.grywania tej kwestii w stosunku 
do Narodu Polskiego, ich cele ostateczne - musz<:~ stanowic dla 
nas jakies powazne niebezpieczenstwo. Uleganie im w tej spra
wie,zdradzanie reakcji, spodziewanych m i oczekiwanych przez 
nich, jesli im j'est na rEtkEt, dokl.adnie w tym stopniu dla nas 
jest niebezpieczne. 

2/ Nie wiem, ani jak to zrobic, ani jak si~ do tego 
zabrac, ani kto m6glby to zrobio i wreszcie nawet w jakim za
kresie, ale czy nie byloby mozliwe zrobic cos w rodzaju wspof
nego frontu dwoch sl.abszych partner6w - przeciw silniejszemu 
i smiertelnemu wrogowi. 

Obecn~ sytuacja w Kraju nasuwa tego rodzaju refleksj~. 
3/ Zaj~cie biernej postawy wobec obecnego stanu rzeczy, 

byloby szkodliwe, Kto wie w jakim stopniu perfidia niemiecka ni 
wplyn~laby na postaw~ przyszlq spoleczenstwa polskiego /prze
waznie nizszych i szerszych jego warstw/ na kwestiEt zydowskc:z. 



Zabor Litewski. 

Zbyt malo wiem o zagadnieniu zydowskim pod zaborem li
tewskim, abym nawet w tak w4skim,jak wyzej,zakresie mogl wziq~< 
odpowiedzialnosc za wypowiadanie si~. 

--------------------
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