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Jødene i Polen 7

Introduksjon
Før andre verdenskrig bodde det nesten 9,8 millioner jøder i Europa. 
Ca. 6,5 av dem levde i Polen, Sovjetunionen og Litauen. 93 % av de 
polske jødene, 87 % av litauiske og 77 % av de russiske jødene ble 
drept under Holocaust. Men drap og forfølgelse sluttet ikke med 
dette. Etter andre verdenskrig ble det initiert nye pogromer, for-
følgelser og utrenskninger. Dette førte til flere utvandringsbølger. I 
dag lever bare om lag 10 000 jøder i Polen. Etter kommunismens 
sammenbrudd blomstret antisemittismen opp i mange tidligere 
østblokkstater. Det kom til uttrykk blant annet gjennom gravskjen-
dinger og utgivelser av et utall antisemittiske publikasjoner. Men det 
ble også gjort forsøk på å ta vare på den jødiske kulturarven. 

Dette heftet har historien om store deler av de østeuropeiske 
jødene som tema. De fant et fristed i Polen i middelalderen da 
jødene i Mellom- og Vest-Europa ble utvist, forfulgt og drept. Ikke 
noe annet land har hatt en så stor betydning for jødenes historie og 
religiøse og kulturelle liv som Polen. Under polske konger opplevde 
de «en gyllen tidsalder». 

Da Polen ble delt opp mellom stormaktene på slutten av 1700-
tallet, kom jødene under russisk, østerriksk og prøyssisk lovgiv-
ning. I Mellom- og Vest-Europa begynte man å se med forakt og 
hat på de «primitive østjødene». Dette synet ble en viktig forutset-
ning for den fysiske tilintetgjørelsen av jødene i det østlige Europa. 
Tilintetgjørelsen av de østeuropeiske jødene innbefattet også at en 
del av verdens kulturarv forsvant: en rik religiøs kultur, et språk, 
bygninger, gravlunder, tradisjoner og kulturelle røtter.  
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Jødene i polsk område 

Den gylne tidsalder
De første jødene slo seg antakelig ned i Polen i det 8. eller 9. århundre. 
Den store innvandringen som fulgte mellom 11. og 14. århundre hadde 
to årsaker. Den ene var jødeforfølgelsene i Mellom- og Vest-Europa i 
forbindelse med korstogene i 1096 og 1147 og i 1348/49. Den andre 
var de polske kongers liberale politikk. I 1264 fikk jødene omfattende 
privilegier som ble utvidet under kong Kazimierz den store i 1334 og i 
1360-årene. Jøder fikk lov til å kjøpe hus og jordeiendommer i byene og 
landdistriktene. Senere bekreftet nesten alle polske konger disse rettene. 
De dannet et grunnlag for jødenes juridiske stilling inntil Polen mistet 
sin selvstendighet på slutten av 1700-tallet. Da Polen og Litauen dannet 
en union, fikk jødene i Litauen de samme privilegiene, slik at menighe-
tene der kunne utvikle seg. Denne tiden ble betegnet som «den gylne 
tidsalder». Polen ble det største kulturelle sentrum for jødene. Oppret-
telsen av talmudskoler1 (jeschiwa) i Kraków (1494) og Lublin (1567) 
førte med seg at rabbinerne nå ikke lenger ble hentet fra det tyske riket 
til Polen, men at de dro vestover fra Polen. Polen ble også et sentrum 
for religiøse publikasjoner etter at inkvisisjonen i Italia hadde forbudt 
slike skrifter.

Det polske borgerskapet, den katolske kirken og jesuittene prøvde 
å motarbeide jødene. Blant annet ble de jaget ut av Warszawa i 1483 og 
Kraków i 1495 og anklaget for ritualmord. Kongene Zygmunt I. og II. 
førte en jødevennlig politikk på 1500-tallet, og jødenes stilling ble styrket 
ved opprettelsen av et jødisk selvstyre gjennom et eget parlament (Sejm 
Czterech Ziem – Waad Arba Aracot)2 (1580–1764). 

Store deler av 1600-tallet var derimot en katastrofal tid for jødene. 
Dette skyldtes kosakkoppstandene og særlig pogromene3 i 1648 og de 
følgende år (Chmelnickij-pogromene), og Sveriges krigføring i Polen, 
den svenske «flod» (1655–1660). Bønder og kosakker betraktet jødene 

1 Talmud: Jødisk skriftsamling på nesten 10 000 sider av lover, overleveringer og 
skriftutlegninger. Den foreligger i to utgaver hvorav den babylonske er mest utbredt.
2 Dette var et organ for jødisk selvstyre, en riksdag for jødene i provinsene Stor-Polen, 
Lille-Polen, Ruthenien (i dag områder i Hviterussland og Ukraina) og Litauen. Den holdt 
kontakt med kongen, ivaretok jødenes økonomiske interesser og indre religiøse og sosiale 
anliggender.
3 Ordet pogrom kommer fra russisk og er betegnelsen på omfattende ødeleggelser, 
forfølgelser, fysiske overgrep og massakre. Ordet kom i bruk i slutten av det 19. århundre. 
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som representanter for den polske adelen. De ble dermed offer for hat. 
Antakelig ble mer enn hundre tusen jøder myrdet. 

Mange kjente polske historiemalere har tatt opp emner fra den polsk-jødiske felleshistorien. 
Jan Matejkos (1838–1893) bilde fra 1889 viser hvordan han tenkte seg at den polske 
herskeren prins Władysław Herman mottok en delegasjon av spanske jøder i året 1096. 
Originalen henger i Muzeum Lubelskie i Lublin.

Det jødiske fellesskap

Jødene i det østlige Europa forbindes oftest med schtetl-kulturen, dvs. 
spesielle lukkede sosialsystemer og livsformer. En schtetl var ikke definert 
ut fra størrelse eller innbyggertall. Det kunne være en jødisk landsby, et 
jødisk kvartal eller et jødisk bodistrikt i en by. Samtidig var det mer enn 
et bosted; det var et jødisk sentrum i en ikke-jødisk omgivelse. Det vik-
tigste var menneskene som bodde der. De og synagogen (schul) utgjorde 
midtpunktet. Verdenen utenfor schtetl var på mange måter en ikke-ek-
sisterende verden. Nobelprisvinneren i litteratur, Isaac Singer, beskriver 
schtetl-verdenens forhold til utenverdenen i sine romaner og fortellinger.

Sosial prestisje var en viktig faktor i en schtetl. Anseelse fikk man 
gjennom lærdom, rikdom, sosial atferd eller familiær herkomst. I utgangs-
punktet var lærdom viktigst for den sosiale prestisjen. Var en gutt særlig 
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begavet, overtok fellesskapet utgiftene til utdannelsen. Formue hadde i 
utgangspunktet bare prestisje dersom den ble brukt til å fremme lærdom 
eller sosial gavmildhet. En egen – og mot slutten av 1800-tallet meget stor 
kategori – ble «luftmenneskene». Dette var tiggere uten utdannelse, kapital 
eller yrke som mange steder utgjorde tre fjerdedeler av befolkningen 
(Schwara 2000: 151). Når dette schtetl-fellesskapet til tross for stor fattig-
dom kunne overleve, ligger forklaringen i religiøsiteten.

Religiøsiteten fikk et nytt oppsving i det 18. århundre. Store deler av det 
østlige Europa ble preget av en religiøs-mystisk folkebevegelse – hassidis-
men – som ble grunnlagt av Israel Baal Schem-Tow (1700–1760). I dette 
forsøket på å fornye religion og samfunn gjennom mystisisme og spiritua-
litet sto ikke den konkrete viten i sentrum, men et levende, følelsespreget 
forhold til Gud. Spirituell forening med Gud oppnådde man gjennom in-
dividuell bønn og streng overholdelse av rituelle påbud. Hassidisme ble et 
uttrykk for den dype religiøsiteten blant de østeuropeiske jødene, uansett 
yrke eller sosial status.
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Jødenes stilling under delingene 
av Polen (1772−1918)
I årene 1772, 1793 og 1795 ble Polen delt mellom stormaktene Russ-
land, Østerrike og Preussen. Dette innebar på sikt at fellesskapet mellom 
jødene i Polen gikk i oppløsning fordi befolkningen fra nå av ble påvir-
ket av ulike økonomiske, juridiske, politiske og kulturelle faktorer i de 
tre statene.

Brorparten av jødene kom under russisk overherredømme. Hovedvekten 
i framstillingen ligger derfor på utviklingen i Russisk-Polen og Litauen. 
Jødene hadde deltatt i den polske frihetskampen i 1794, men deres håp 
om likestilling ble ikke innfridd. Under russisk styre ble de betraktet som 
«umodne» og dermed fratatt mange rettigheter. Fra 1815 gjaldt russisk lov-
givning. Målet var å gjøre dem til «nyttige» borgere, men gjennomføringen 
av reformene skjedde langsomt og ble ledet av krefter som ville styrke na-
sjonale polske interesser. I 1818 ble egne jødekvartaler (gettoer) opprettet i 
de polske byene, og det kostet penger dersom man ville forlate dem. I 1822 
ble de autonome jødiske kommunalorganer (kahal) avskaffet.4 Inntil 1861 
var jødene i Kongress-Polen5 verken statsborgere eller hadde hjemstavns-
rett. Da jødene fikk sin juridiske likestilling i 1862, ble imidlertid deres 
stilling på det gamle polske territoriet bedre enn i Russland. 

Jøder hadde fra 1791 ikke tillatelse til å bosette seg på den «hellige rus-
siske jord», men bare i bosettingsdistriktene langs den russiske vestgren-
sen som omfattet områdene som tilsvarer omtrent dagens Litauen, Polen, 
Hviterussland og Ukraina. På dette området bodde det nesten fem mil-
lioner jøder i 1897, mens 1,3 millioner levde i Kongress-Polen, hvor det 
utgjorde 14 % av befolkningen. Brorparten av dem var fattige fra før, og de 
ble enda fattigere på 1800-tallet. 

I et forsøk på modernisering skulle jødene russifiseres og bli kjent med 
den russiske og europeiske kulturen. Denne politikken førte til utbygging av 
statlige jødiske skoler og rabbinerseminarer, men også til diskriminerende 
lover. Under tsar Nikolaus II ble om lag 600 jødefiendtlige forordninger 
satt i kraft. Beryktet var dekretet om verneplikt som førte til at anslags-
vis seksti til sytti tusen jødiske gutter ble tvunget ut i militærtjeneste som 
kunne vare i opptil 25 år. Da tsar Nikolaus IIs etterfølger, tsar Aleksander 

4 Oppgavene til kahal besto i administrativ myndighet (for eksempel innkreving av skatter), 
domsmyndighet i menigheten og i å sikre et fritt religiøst og kulturelt liv.
5 Kongress-Polen er betegnelsen på det konstitusjonelle Polen som ble skapt av 
Wienerkongressen i 1815 og ble en russisk satellittstat. Geografisk besto det av de sentrale og 
østlige delene av dagens Polen.
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III, ble myrdet i 1881, fulgte det flere bølger av pogromer. På grunn av disse 
overgrepene modnet tanken om at tilpasning og assimilasjon ikke var en 
farbar vei for jødene i en antisemittisk omverden. 

Baal Shem-Tov-synagogen i Międzybuż (nå i Ukraina). Israel Baal Schem-Tov (1700-1760) 
var grunnleggeren av den religiøs-mystiske folkebevegelsen hassidismen. Synagogen var bygd 
av tre og ble ødelagt under andre verdenskrig. Postkortet er fra ca. 1915.

Fordi opplysningstidens ideer ble forbundet med tvang fra russisk side, 
fikk de i Øst-Europa ikke samme gjennomslag som i Sentral- og Vest-
Europa. Den jødiske østeuropeiske opplysningstiden, haskala, ble båret 
oppe av borgerskapet. Tilhengerne av haskala gikk inn for en reform av 
religion og tradisjon, og anså en tilnærming til flertallssamfunnet som 
nødvendig. De mente at det økonomiske og etisk-moralske nivået i den 
jødiske befolkningen måtte «høynes». Et viktig skritt i tilpasningen ble 
opprettelse av offentlige skoler for jødisk ungdom. Det store flertallet 
av den jødiske befolkningen reagerte negativt på de nye ideene, og følte 
dem som en trussel mot tradisjonelle verdier. Mange maskilim6 foretrakk 
i en tidlig fase å forlate Øst-Europa. De dro til Berlin eller andre byer 
som var sentra for opplysningstiden. De som ble værende og bekjente 
seg åpent til haskala, ble langt på vei isolert fra resten av jødene. Bare 
i få byer gjorde de nye ideene seg gjeldende. Vilnius, Lwów (Lemberg) 
i østerrikske Galicja med sin tysk-pregede kultur og Odessa ble viktige 

6 Tilhenger av haskala.
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steder for haskala i Øst-Europa. De fleste østeuropeiske tilhengerne av 
opplysningstiden benyttet tysk.

Den gamle synagogen i Kraków ble reist i slutten av 1400-tallet og fikk sin ytre form i ca. 
1570. Bildet er tatt i 1981. Kilde: Carol Herselle Krinsky, Europas Synagogen. Architektur, 
Geschichte und Bedeutung, Wiesbaden 1985.

Vilnius, også kalt for «Litauens Jerusalem», var i det 17. århundre 
blitt et av de mest betydelige sentra for rabbinernes studier i Litauen 
og Polen. Senere ble byen også et sentrum for haskala, for sionisme og 
politiske aktiviteter tilknyttet jødiske sosialistiske organisasjoner med 
utgangspunkt i studentene ved rabbinerseminaret. Vilnius ble dessu-
ten et utgangspunkt for Mussar (fra hebraisk mussaru = etikk, moral) 
som rabbineren Izrael Lipkin Salanter grunnla i 1840. Mussar var en 
motreaksjon mot både hassidisme og reformbevegelsen i en tid med 
antisemittisme og diskriminerende forordninger og lover. Bevegelsen 
fikk raskt mange tilhengere blant de religiøse ikke-hassidiske jødene. De 
satte heller sin lit til tradisjonelle verdier i stedet for verdslige, og såkalte 
assimilatoriske, verdier. Bevegelsen spredte seg fra Vilnius til hele Polen 
og nådde mange ortodokse jøder.
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Fra rundt 1800 forverret den økonomiske situasjonen seg dramatisk i 
det tidligere Polen. Grunnen var langvarige kriger og den europeiske 
kornkrisen. I de landlige distriktene mistet jødene sin rolle som formid-
lende ledd mellom føydale godseiere og den fattige polske jordbruks-
befolkningen. Jødiske håndverkerne og små forretningsdrivende kunne 
ikke konkurrere med den nye kapitalistiske produksjonsmåten. Alt 
dette førte til en prekær økonomisk situasjon. Mot slutten av 1800-årene 
levde 90 % av jødene i de russiske områdene av det tidligere Polen under 
meget usikre sosiale kår, ekstremt dårlige hygieniske forhold og i stor 
fattigdom (Schwara 2000: 151). Parallellt med utarmingen skjedde store 
demografiske endringer. I Kongress-Polen økte den jødiske befolknin-
gen fra 400 000 i 1825 til mer enn 575 000 i 1850 og 1 005 000 i 1880. 
Dette var en årlig vekstrate på 3 %, mens den polske befolkning bare 
vokste med 1,45 %. I andre områder herjet nøden. I Galicja arbeidet 
for eksempel 77 % i handel og industri. Men det besto som regel ikke av 
annet enn at de hadde en liten «sjappe», hvor hele familien «arbeidet» 
slik at de så vidt holdt seg i live. Eller man gikk fra dør til dør og prøvde 
å selge ett eller annet. I Polen livnærte 91 % av alle «handelsjøder» seg på 

Den såkalte Schulhoyf i 
jødekvartalet i Vilnius. Schul var 
det jiddische navnet for synagoge. 
Bildet er tatt av M. Vorobeytshik 
i 1929.
Kilde: Rachel Konstanian-Danzig, 
Spiritual Resistance in the Vilna 
Ghetto, Vilnius 2002, s. 25.
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denne måten. De fleste hadde ingen faglig utdannelse (Rosenfeld 1918: 
109, 118). Det var «de fattigste av de fattige» som skulle bli utvandrerne 
(Schwara 2000: 165).  På den annen side var mange jøder pionerer i 
Polens kulturelle, økonomiske og teknologiske utvikling.

Kjøkkenutstyret måtte vaskes og være koscher (rent) til de store høytidene. Bildet er tatt i 
Łódź i Polen før første verdenskrig. 
Kilde: Heiko Haumann, A History of East European Jews, Budapest-New York 2002.

Industrialiseringen bød på nye muligheter og bidro til store endringer i 
den økonomiske strukturen. Stadig flere søkte seg til byene, der de fant 
et nytt eksistensgrunnlag som industriarbeidere. 

Jødisk-politisk organisering og 
sionismens oppkomst i Polen

Fantes det muligheter for å overvinne begrensningene som det tsa-
ristiske Russland påtvang jødene? En mulighet var konvertering til 
kristendommen, en annen var utvandring og en tredje å utvikle poli-
tiske strategier. Pogromene i 1881 førte til at man søkte nye veier for å 
komme bort fra et liv fullt av diskriminering, fornedring og forfølgelse. 
En vei ble sionisme og en annen sosialisme. På sikt var det sionismen 
som ble det betydeligste alternativet til både haskala, russifisering, po-
lonisering og forfølgelse. Et sentrum for sionismen ble Odessa. Her ble 
Leon Pinsker og Moshe Leib Lilienblum fra Litauen grunnleggerne av 
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samlingsbevegelsen Hibbat Zion (Kjærlighet til Sion). Ascher Ginzberg 
(Achad Ha’am) ble grunnleggeren av kultursionismen som et alternativ 
til den «politiske sionismen». Den første Hibbat Zion-organisasjonen i 
Kongress-Polen ble dannet av rabbiner Szmuel Mohilewer fra Białystok. 
Tilhengerne av hassidene så med skepsis på organisasjonen, men etter 
at Theodor Herzl publiserte boka «Jødestaten» i 1896 og den første 
sionistkongressen var holdt i Basel i 1897, fikk sionismen en voldsom 
vekstperiode.  I 1900 fantes det 100 000 organiserte sionister i Russland, 
og sionismen var blitt den sentrale bevegelsen for jødisk nasjonal for-
nyelse. Før den andre sionistkongressen ble et sionistisk program for 
de polske jødene formulert på et møte i Warszawa i august 1898. Her 
gikk man inn for likestilling med flertallssamfunnet. I motsetning til 
Herzl gikk programmet inn for en trinnvis forberedelse til bosetting i 
Palestina, Eretz Israel7, for en bedring av den økonomiske situasjonen og 
utvikling av en nasjonal jødisk kultur i landflyktighet – diaspora. Sionis-
tene begynte å grunnlegge foreninger og skoler, og de bygget synagoger. 
Den russiske regjeringen reagerte ved å forby sionismen fordi den be-
traktet den som en bevegelse som styrket jødenes nasjonale bevissthet 
og svekket den russiske nasjonalismen. 

Gudstjeneste i Warszawa-gettoen. 
Kilde: Ulrich Keller: The Warshaw Ghetto in Photographs, New York: Dover Publications 1984.

7 Eretz Israel betyr «det hellige landet» og er en religiøs betegnelse for det bibelske området 
Israel.    
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På sionistkongressen i London i 1901 kom det til nye fraksjonsdannel-
ser, og de religiøse sionistene grunnla Histadrut Mizrachi. De kjempet 
mot den antireligiøse utviklingen innen sionismen, men også mot de 
ortodokses negative holdning til sionismen. Organisasjonen hadde sitt 
utgangspunkt i Vilnius og fant tallrike tilhengere i Kongress-Polen. Et 
mål var også å oppnå den jødiske nasjons likestilling med den russiske. 
Histadrut Mizrachi engasjerte seg derfor i valgene til det russiske parla-
mentet – Duma.

Det andre politiske alternativet ble sosialismen. I 1897 ble det første 
sosialistiske jødiske partiet Bund (Algemejner Jidyszer Arbeter Bund) stiftet 
i Vilnius. Målet var å samle de jødiske arbeiderforeningene i Russland. 
Bund forkastet sionismen i 1901 og ville heller kjempe for rettigheter i 
Russland i stedet for å fremme utvandring. I årene 1899 til 1903 fikk partiet 
30 000 medlemmer og ble dermed det største sosialdemokratiske partiet i 
Russland. I Warszawa dannet sosialdemokratene en jødisk arbeiderfore-
ning (Żydowski Związek Robotniczy) i 1895, mens Bund fikk sin organisa-
sjon i byen i 1904. Etter revolusjonen i 1905 og nye pogromer i Russland 
ble Bund radikalisert, men også svekket på grunn av emigrasjon, under-
trykkelse og resignasjon. Men interessen for sosialistiske og marxistiske 
ideer vedvarte. Også venstreorienterte sionister betraktet sosialismen som 
et alternativ, og de begynte å interessere seg for marxistiske og sosialistiske 
organisasjoner. I 1897/1906 ble den marxistisk-sionistiske gruppen Poalej 
Zion (Sions arbeidere) grunnlagt i Mińsk. Senere spredte gruppen seg til 
Østerrike, USA og mange andre land. Sosialistiske ideer splittet sionismens 
tilhengere. Det jødiske arbeiderpartiet (Żydowska Socjalistyczna Partia 
Robotnicza) med 15 000 medlemmer forkastet marxismen og sionismen 
og agiterte for et jødisk parlament for økonomiske og kulturelle spørsmål. 

Historikeren Simon Dubnow og hans Jødiske Folkeparti represen-
terte en diasporanasjonalisme. De avviste akkulturasjon8, men arbeidet for 
jødisk autonomi og anerkjennelse som minoritet i det landet hvor jødene 
levde. Jødene var også i eksil (diaspora) en kulturell-historisk nasjon. De 
måtte utvikle en jødisk nasjonal selvbevissthet, og de kunne kreve å få ret-
tigheter som et eget folk. 

8 Akkulturasjon betyr overtakelse av fremmede kuturelementer, atferdsmønstre og normer 
med tap av egne kulturformer som følge. 
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Utvandring

Fra 1880-årene og fram til første verdenskrig foregikk det en masse-
utvandring av østeuropeiske jøder. I alt regner man med at om lag 2,3 
millioner jøder utvandret fra det russiske bosettingsområdet i perioden 
1881–1914, og derav over to millioner til USA. Utvandringen settes 
gjerne i forbindelse med pogrombølgene i 1881–1884 og 1903–1905, 
men har flere forklaringer. Pogrombølgene hadde sitt geografiske ut-
gangspunkt i det sørlige Russland og Ukraina, men spredte seg helt 
til Vilnius i nord. Men også i områder som ikke ble berørt av blodige 
pogromer, hersket det utbredt frykt for overgrep. Det fantes imidlertid 
langt flere grunner og motiver til utvandring enn pogromer eller frykten 
for pogromer: Ønsket om frihet fra statlige og religiøse begrensninger, 
den bunnløse fattigdommen, overbefolkningen, forbud mot å drive 
landbruk (i Litauen) og bedre og raskere samferdselsveier bidro også 
til masseutvandring. Siden da har «østjødene» – som forfatteren Joseph 
Roth skriver – ingensteds sitt hjem, men sine døde på alle gravlunder 
(Roth 2006: 12). 

Situasjonen i Preussen og Østerrike-Ungarn

Jødenes situasjon i Preussen skilte seg fra den i Russland. De prøyssiske 
regjeringene så med en viss velvilje på velstående jøder. De hadde til-
latelse til å kjøpe eiendommer i tillegg til at de kunne bosette seg og 
utøve de yrkene som de ønsket. Emansipasjonslovene av 1812 ga rettslig 
grunnlag for individuell juridisk likestilling. De om lag 60 000 jødene i 
den prøyssiske provinsen Poznań måtte imidlertid vente i flere tiår før 
de fikk de samme rettigheter som jødene ellers i Preussen. Den prøys-
siske politikken i de vestlige provinsene av Polen ble en blanding av ad-
ministrativ vestliggjøring og fortsatt diskriminering. Jødene i det sørlige 
området i Galicja kom under østerriksk kontroll og mistet sitt selvstyre. 
I 1782 ga keiser Josef II dem en del rettigheter som skulle bidra til å 
gjøre dem til «nyttige» samfunnsborgere. De kunne bli håndverkere, 
ta høyere utdannelse og måtte ikke lenger betale særskatt. Men de fikk 
fortsatt ikke lov til å bygge en synagoge i Wien.
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Bildet av «østjøden»
Historikere og sosiologer har stilt spørsmål om hvordan bildet av en 
gruppe gjenspeiler seg i bevisstheten til en annen gruppe. Å se på dette 
bildet og dets dynamikk er av stor betydning for forholdet både mellom 
kollektivene og på det individuelle planet. Slike bilder er ikke basert på 
fornuft, men på forenklinger, stereotyper, mulige erfaringer og emosjo-
ner. Likevel fyller de en meget viktig rolle i det sosiale liv. De påvirker 
adferden i hverdagen, gjør seg gjeldende i politikk, påvirker avgjørelser 
og utgjør en del av verdisystemet. 

Det er derfor nærliggende å stille seg spørsmålet om hva en «østjøde» 
er. Begrepet brukes med forskjellig innhold. Det skriver seg fra forfatte-
ren Nathan Birnbaum som la positive verdier i ordet. Østjødene var for 
ham tradisjonsbærere, i motsetning til de «blodfattige» integrerte jødene i 
Tyskland og Vest-Europa. Brorparten av befolkningen i Sentral- og Vest-
Europa forbandt derimot noe negativt med «østjødene». Det gjaldt ikke 
bare for antisemittene, men også for mange jøder som følte seg integrert i 
flertallssamfunnet. «Østjødene» ble fra 1880-årene og utover antitesen til 
alt som var vestlig og moderne. De ble forbundet med primitivitet, med noe 
som var overvunnet i den «siviliserte vesten». Mens jøder som identifiserte 
seg med dominanskulturen i Sentral- og Vest-Europa hjalp sine trosbrødre 
og –søstre, forbandt antisemittene «østjødene» utelukkende med smuss og 
utøy, og de benyttet kollektiv diskriminering og katastrofebilder. Fattigdom, 
urenslighet og «primitivitet» ble ikke forklart ut fra sosiale og økonomiske 
forhold, men sett som uforanderlige karaktertrekk. Antisemittene sammen-
liknet «østjødene» med rotter eller gresshoppesvermer som oversvømte og 
ødela Europa. Flertallet laget seg et bilde av «østjødene»: mennesker med 
skjegg, rare klær, urent språk, dårlig hygiene, lugubre forretningsmetoder 
og religiøs ortodoksi eller fanatisme. Etter den russiske revolusjonen ble de 
også forbundet med kommunisme og konspirasjon. I Vest- og Øst-Europa 
snakket man om bolsjevikjøder og judeokommunisme. 

Bare et mindretall blant Sentral- og Vest-Europas jøder delte Birnbaums 
syn på at «østjødene» var bærere av noe som var gått tapt hos de integrerte 
og akkulturerte jødene. De mente at de østeuropeiske jødene med sin kultur 
og religiøsitet kunne bidra til en fornyelse av det jødiske livet. Franz Kafka 
erklærte for eksempel: «Jeg vil løpe til disse fattige gettojødene, kysse deres 
frakkeskjøt og si ingenting, absolutt ingenting. Og jeg ville være fullkom-
men lykkelig, dersom de bare stilltiende tålte mitt nærvær» (Meyer 1998: 
16 f.). I den kulturelle definisjonen ble det lagt vekt på religiøsitet, livsform, 
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kultur og litteratur. I letingen etter en jødisk identitet ble de østeuropeiske 
jødenes liv ofte framstilt på en romantisert måte. 

Jødekvartalet Kazimierz i Kraków, tegnet av en ukjent kunstner i første halvdel av 1800-tallet. 
Kilde: Fra Max Bergers judaika-samling, gjengitt i: Uriel Macias Kapón, Elena Romero Castelló, 
Die Juden in Europa. Geschichte und Vermächtnis aus zwei Jahrtausenden, München 1994.

En tredje mulighet var å bruke begrepet i ren geografisk betydning, 
nemlig jøder fra Øst-Europa. Problemet her er imidlertid at mange 
«østjøder» i Øst-Europa, særlig i Galicja og provinsen Posen var preget 
av den tyske kulturen, men de ble likevel negativ konnotert.

Det negative, diskriminerende bildet av «østjøden» med all sin utøy- 
og oversvømmelsesmetaforikk finner vi også i Norge. Nils Kjær skrev 
i april 1917 i Aftenposten om den jødiske befolkningen i Warszawa: 
«Denne befolkningen synes å utsondre smuss som sneglene svetter slim 
[…] Gatene yrer av mennesker som en kloakk av rotter».9 I Samtiden 
kunne man lese om «hordene av halvmennesker og analfabeter» som 
truet verden og at de krøp over gettomuren.10 Aftenposten skrev at de 
kom som «sildestim» og «oversvømmet» Oslo.11 Umenneskeliggjøringen 
ble i mange tilfeller en viktig psykologisk forutsetning for å kunne gjen-
nomføre tilintetgjøringen under andre verdenskrig.
9 Aftenposten, 22.4.1917.
10 Samtiden, 1918, s. 305–325, og 1920, s. 599 f.
11 Aftenposten, 3.7.1924 og 11.2.1922.
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Jødenes situasjon i Polen i 
mellomkrigstiden (1919−1939) 
Etter første verdenskrig ble Polen igjen en selvstendig stat. En tredjedel 
av befolkningen besto av minoriteter. Jødene utgjorde 10 % av befolk-
ningen. De utgjorde dermed den største livssynsminoriteten i den nye 
staten. Den polske forfatningen av mars 1921 garanterte minoritetenes 
rettigheter formelt, men i realiteten ble de i mange tilfeller ikke respek-
tert. I den nye staten som definerte seg som en kristen, katolsk stat, var 
jødene lite velkomne. Dette gjaldt mer eller mindre alle områder i det 
sosiale liv. Blant restriksjonene var det også forbud mot å bruke jiddisch 
eller hebraisk i alle slags avtaler. Jøder som søkte om polsk statsbor-
gerskap fikk ikke innvilget det, dersom deres ekteskap var inngått hos 
en rabbiner. Under de økonomiske krisene som rammet Polen i mel-
lomkrigstiden, rettet frustrasjonen seg mot suksessrike jøder og mot 
jødene som kollektiv. I brytningsperioden 1918–1920 og i andre halvdel 
av 1930-årene kom det til mange overgrep og pogromer hvor jøder ble 
drept. Stereotype forestillinger om jødene som kommunister og fiender 
av kristendommen var meget utbredt. I motsetning til Tyskland var 
overgrepene ikke rasistisk motivert, men økonomisk, religiøst eller poli-
tisk. I Polen beholdt jødene og deres politiske organisasjoner (ulike sio-
nistiske organisasjoner og partiet Bund) også sine politiske rettigheter 
(Lorenz og Dahl 2005: 422 ff.). Jødiske partier som Bund og høyre- og 
venstreorienterte sionister var representert i parlamentet Sejm.

Til tross for denne omfattende antisemittismen utviklet det seg et blom-
strende kulturelt, religiøst og sosialt liv. Det ble grunnlagt skoler som un-
derviste på jiddisch og hebraisk. Sionistene gikk inn for å utvikle en jødisk 
nasjonalbevissthet og å styrke hebraisk. De oppfordret også til utvandring 
til Palestina. Bund gikk inn for en sekulær kultur med jiddisch som språk 
og ville arbeide for og bruke de rettighetene man hadde oppnådd i Polen. 
Størst innflytelse på ungdommen hadde imidlertid de ortodokse jødene i 
den religiøse sionistiske organisasjonen Agudat Israel. Agudats skoler skilte 
seg fra de alminnelige skolene ved at de hadde verdslige fag.

Polske jøders bidrag til landets kulturliv og til verdens kulturarv var 
betydelig. Allerede på 1800-tallet hadde jødene hatt stor betydning for 
utviklingen av en selvstendig jødisk litteratur og jiddisch som språk.12 

12 Jiddisch er et blandingsspråk av tyske dialekter, hebraiske, arameiske, romanske og slaviske 
elementer som utviklet seg hos de aschkenasiske jødene. Med utvandrerne på 1800-tallet 
kom jiddisch også til Amerika. Før Holocaust snakket ca. 12 millioner jøder jiddisch. 
Inntil slutten av det 18. århundre var dette det muntlige språket for jødene i det østlige 
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Ved siden av – først haskala- og deretter hassidiske-tekster – hadde det 
utviklet seg en ikke-religiøs litteratur. I begynnelsen av 1860-årene var de 
første jiddische og hebraisk-språklige avisene blitt grunnlagt. Stor betyd-
ning for den jødiske litteraturen fikk en konferanse i Czernowitz i 1908 og 
det litterære månedlige tidsskriftet Die Yugend (Ungdommen) i Vilnius. 
Blomstringsperioden kom i det 20. århundre. Forfatterne Isaac Bashevis 
Singer og Schmuel Josef Agnon fikk Nobelprisen i litteratur. 

Bruno Schulz, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Bolesław Leśmian og 
Janusz Korczak ble betydelige skikkelser i den polske litteraturen i begyn-
nelsen av det 20. århundre. Moses Ephraim Lilien regnes som en av de 
mest betydelige jugendstilkunstnere. Warszawa og Vilnius utviklet seg til 
sentre for jødisk teaterliv. Det senere jødiske nasjonalteater Habima i Tel 
Aviv ble opprinnelig grunnlagt i Białystok i 1912. «Trupa Wileńska» fra 
Vilnius gjestet hele Europa og ble betraktet som et av Europas ledende tea-
terkompanier. Det ble også utviklet en selvstendig jødisk filmproduksjon 
som i 1930-årene laget ni lydfilmer. 

Klesmermusikanter. Akvarell av J. S. Dlayewski fra 1850. 
Kilde: Uriel Macias Kapón, Elena Romero Castelló, Die Juden in Europa. Geschichte und 
Vermächtnis aus zwei Jahrtausenden, München 1994.

Europa. Aschkenasi var betegnelsen på jøder som enten levde i tyske språkområder eller var 
utvandrere fra dette området, som for eksempel jødene som kom til Polen i det 12. til 14. 
århundre.
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I mellomkrigstiden var jødene den nasjonale minoriteten med den best 
utbygde pressen. I 1919 ble det utgitt 44 jødiske tidsskrifter og tre år 
senere var det 58 med et samlet opplag på 300 000 eksemplarer. 70 % av 
dem var på jiddisch. Størst popularitet oppnådde dagsavisene Hajnt og 
Der Moment. Mieczysław Grydzewski grunnla det mest betydningsfulle 
tidsskrift for polsk litteraturkritikk, Wiadomości Literackie (Litterære 
nyheter) (1924–1939). 

Jødisk musikkliv var preget av stort mangfold. Klesmermusikken har sin 
opprinnelse i Polen. Polsk-jødiske synagogesangere var ettertraktet i hele 
verden. Det Vitenskapelige Jødiske Instituttet (JIWO, Jidisze Wisenszaftliche 
Organizacje), som ble grunnlagt i 1925, hadde sitt hovedsete i Vilnius og 
avdelinger i Berlin, Warszawa og New York. JIWO samlet og forsket innen 
jødisk folkekultur, historie, språk, litteratur og musikk. 

Inn i gettoen med 
jødene! Plakat fra 
det antisemittiske og 
nasjonalistiske partiet 
Obóz Narodowy 
(Nasjonal leir) fra 1938. 
Kilde: Żydowski Instytut 
Historyczny Warszawa.



HL-senteret Temahefte 524

Tilintetgjørelsen under andre 
verdenskrig (1939−1945)
1. september 1939 overfalt Tyskland Polen. Sovjetunionen annekterte i 
pakt med Hitler-Stalin-pakten det østlige Polen 17. september 1939. Det 
store flertall av den jødiske befolkningen hilste russerne velkommen. 
Etter 20 år som egen stat hadde Polen igjen mistet sin selvstendighet. 
Polakkenes og de polske jødenes skjebne lå nå i tyskernes og russernes 
hender. Den sovjetiske regjeringen utnyttet bevisst naget og harmen som 
eksisterte mellom minoritetene for å fjerne de polske institusjonene. 

I september 1939 bodde det ca. 3 350 000 jøder på polsk jord, dvs. ca. 
en tredjedel av alle jøder i Europa. Rundt to millioner av dem klarte ikke å 
flykte fra tyskerne. Mange av dem som hadde reddet seg østover, ble inn-
hentet av tyskerne etter angrepet på Sovjetunionen i juni 1941. Den raske 
tyske frammarsjen i 1941 brakte mellom 2 750 000 og 2 900 000 russiske 
jøder inn under tysk kontroll.

Den tyske nasjonalsosialistiske politikken overfor jødene og polakkene 
etter krigsutbruddet kan ses i sammenheng med tidligere ekspansjonspla-
ner, et ønske om å utslette Polen som stat og med en generell forakt overfor 
jøder og polakker i store deler av det tyske samfunnet. Likevel ble begge 
ofre for nasjonalsosialistenes krigsforbrytelser – riktignok på ulikt vis. 
Den psykologiske og propagandistiske forberedelsen til overgrepene mot 
jødene begynte allerede året før krigen. I en brosjyre fra den tyske hæren 
fra 1938 het det: «Kampen mot jødedommen er en etisk kamp for å holde 
vårt folk, slik Gud har villet, ren og frisk og for en ny og rettferdig orden 
av verdenen» (Böhler 2006: 30). Parallelt med dette fantes et sjåvinistisk 
bilde av Polen og polakkene som et primitivt og kaotisk land – folk uten 
eksistensberettigelse. 

Den tyske politikken overfor jødene i Polen kan beskrives med føl-
gende overordnete begreper: Stigmatisering, deportering, gettoisering og 
tilintetgjørelse.

Stigmatisering

Stigmatiseringen skjedde gjennom to tiltak: (1) Innføringen av Davids-
stjernen som kjennemerke for jødene, og (2) eksklusjon. Davidsstjernen 
ble for første gang påbudt i september 1939 i Kraków. Stjernen måtte 
bæres synlig av alle som var eldre enn 10 år. Fra 1. desember 1939 ble 
Davidsstjernen under trussel om dødsstraff obligatorisk for alle i hele 
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Generalgouvernement.13 I tillegg kom andre tiltak som at jøder ikke fikk 
lov til å eie mer enn et minimalt pengebeløp, ble fratatt sin eiendom og 
måtte levere inn alt gull og alle juveler de eide til tyskerne. Det var 
ikke tillatt for jøder å arbeide ved statlige og kommunale kontorer og 
bedrifter, de hadde ikke lov til å drive handel med ikke-jøder, jødiske 
leger fikk ikke lov til å behandle «ariere», og det ble forbudt å forlate 
hjemkommunen uten tillatelse.

Deportasjoner

Deportasjonene i årene 1939 til 1944 hadde ulike formål og forskjellig 
karakter. I den første fasen skulle det skaffes plass for tysk bosetting, i den 
andre skjedde deportasjonene for å konsentrere jødene i stadig større 
gettoer, og i den tredje fasen ble jødene deportert til tilintetgjøringen. 
Deportasjonene ble gjennomført under ekstremt inhumane forhold.

Bakgrunnen for de første deportasjonene i november 1939 var naziste-
nes samling av etniske tyskere fra de baltiske statene og andre østeuropeiske 
områder i det okkuperte Polen. 

Tyske soldater lot seg fotografere med sine ofre – jøder i det østlige Polen like før 
deportasjonen til Treblinka. I tilintetgjørelsesleiren Treblinka ble minst 700 000 jøder myrdet 
mellom juli 1941 og november 1943.

13 Generalgouvernement var den tyske betegnelsen for sentrale og sørlige deler av Polen 
(med Warszawa, Kraków og Lwów som de største byene) som ikke ble innlemmet i Tyskland. 
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Deportasjonene til tilintetgjørelsesleirer begynte i desember 1941 fra 
Warthegau, fra 16. mars 1942 i Generalgouvernement, og 4. juli ble de 
første seleksjonene i Auschwitz foretatt. Det fantes flere omfattende depor-
tasjonsprosjekter. Ikke alle ble gjennomført, men de sier noe om generell 
tysk tenkning rundt «løsningen av jødespørsmålet». En første plan (defini-
tivt skrinlagt i februar 1940) var et reservat ved Lublin nær den daværende 
grenselinjen mellom Tyskland og Sovjetunionen (Nisko-reservat). Som-
meren 1940 ble det overveid å deportere jødene til den østafrikanske øya 
Madagaskar, mens man ved årsskiftet 1940/41 tenkte på «et territorium 
som enda ikke var bestemt» i Øst-Europa. Fra mars 1941 ble en ny løsning 
diskutert, nemlig sumpområdene i det sørlige Hviterussland, hvor tyskerne 
tenkte at de skulle etablere et dødsreservat hvor jødene skulle sulte i hjel.

Gettoisering

Gettoene som nazistene opprettet i Polen definerte ordet på en ny måte. 
Gettoene ble nemlig etter hvert avstengt fra omverdenen gjennom 
murer. Gettoiseringen snudde hele bosettingsmønsteret opp ned på få 
måneder. I de fleste tilfeller ble jødene drevet bort fra hus, grunn og for-
retning uten forvarsel. De avstengte gettoene var helt fra begynnelsen 
preget av stor nød, fattigdom, trangboddhet, sult, sykdom, høy dødelig-
het og vilkårlige overgrep.

Gettoene under andre verdenskrig var preget av sult, epidemier og høy dødelighet. Bilde fra 
Warszawa-gettoen.
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Under ekstremt vanskelige forhold utviklet det seg likevel et rikt jødisk 
liv i en rekke gettoer. Det ble organisert former for sosialhjelp, gudstje-
nester og undervisning, biblioteker, barnehjem, tidsskrifter, musikk- og 
teaterforestillinger. Et kjent eksempel er legen og pedagogen Janusz 
Korczaks arbeid for foreldreløse barn i Warszawa. Et annet eksempel er 
det store hemmelige arkivet som ble bygd opp i Waszawa-gettoen under 
ledelse av historikeren Emanuel Ringelblum. Store deler av arkivet ble 
funnet etter krigen og ble definert som verdens kulturarv av FN.

Kontakten med omverdenen var viktig for å få mat, medisiner og in-
formasjon inn i gettoene. Kommunikasjonen skjedde dels gjennom klo-
akksystemet. All dette skjedde med livet som innsats. En rekke mennesker 
greide også å flykte ut av gettoene. I Warszawa overlevde for eksempel 28 
000 jøder skjult i den «ariske» delen av byen. Her møtte de modige polske 
medhjelpere, men de kunne også være utsatt for angivere og antisemitter.

Tilintetgjørelsen

På slutten av 1941 levde 60 % av de polske jødene i 223 gettoer av ulik 
størrelse. I alt fantes det 399 gettoleirer i Polen (med grensene etter den 
tysk-sovjetiske pakten). Ingen av dem ble et permanent oppholdssted. I 
september 1942 fantes det bare 54 gettoer i Generalgouvernement. Større 
gettoer som Łódź, Warszawa eller Białystok var preget av stor gjennom-
strømning. De ble tømt gjennom deportasjoner og samtidig fylt med nye 
jøder – inntil de til slutt ble helt «avviklet» ved at innbyggerne ble fraktet 

Barn ble utsatt 
for «medisinske» 
eksperimenter i 
Auschwitz og andre 
leirer. Bildet viser barn 
som ble funnet av 
sovjetiske soldater da 
Auschwitz ble frigjort 27. 
januar 1945. 
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til en tilintetgjørelsesleir. Gettoene ble som oftest avviklet etter 12 til 15 
måneder, ofte også etter kortere tid. Da den systematiske tilintetgjøringen 
av de polske jødene begynte, ble gettobefolkningen – grovt sett – delt inn i 
tre kategorier: arbeidere i krigsviktig produksjon, andre arbeidere og folk 
som var uegnet til arbeid. Fra januar 1942 ble gettoene en transittstasjon 
på veien til de store tilintetgjørelsesleirene for det store flertallet av de 
polske jødene. De ble systematisk deportert distrikt for distrikt, til tilintet-
gjørelsesleirene Bełżec, Sobibór og Treblinka. Sammen med menneskene 
ble den rike østjødiske kulturen tilintetgjort.
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Polske holdninger overfor 
jødene (1939−1945) 
Den tidligere lederen for arkivet ved Yad-Vashem, historikeren Shmuel 
Krakowski, har konstatert at den polsk-jødiske Holocaustforskningen 
skiller seg fra den internasjonale forskningen. Hovedforskjellen er 
hvordan omfanget av tragedien blir framstilt, vurderingen av den polske 
motstandsbevegelsens holdning overfor jødene og graden av den indi-
viduelle hjelpen (Krakowski: 118). Polske studier fokuserer på tilintet-
gjørelsen av den jødiske nasjon og Hitlers planer for tilintetgjørelsen og 
dens gjennomføring, men ser lite på jødenes motstand og nesten ikke på 
hverdagen i gettoene. Samarbeidet mellom deler av den polske befolk-
ningen og de tyske nasjonalsosialistene blir ikke tematisert.

Gjennomføringen av Holocaust var uten tvil et tysk prosjekt, men den 
hadde ikke vært mulig uten lokale myndigheters og lokalbefolkningens 
medvirkning. Ofrenes skjebne og gjerningsmennenes atferd var avhengig 
av de sosiale omgivelsene (Tych 2000: 5). I et land med mange antisemitter, 
stort tysk nærvær og mange etniske tyskere fantes det tallrike kollaboratø-
rer og angivere. Jøder som prøvde å gjemme seg utenfor gettoene, det være 
seg i de «ariske» bydelene eller på landsbygda, levde et farefullt liv. Angivere 
prøvde å presse dem ut, og bønder deltok i razziaer for å få belønning. 
Rettssystemet var satt ut av kraft. Dette bidro til en generell brutalisering 
av befolkningen og førte til spontane eller organiserte pogromer og drap. 
Det hendte også at polske partisaner drepte jøder som prøvde å gjemme 
seg i skogene. Men det må heller ikke glemmes at mange polakker også 
risikerte livet ved å hjelpe jøder til å overleve (Lorenz og Dahl 2005: 522 f.). 
Ett eksempel er den polske organisasjonen Żegota som gjorde en betydelig 
innsats for å redde jøder, bl.a. ved å utstede 60 000 dåpsattester til jøder i 
samarbeid med katolske klostre.
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Jøder i motstandsbevegelsen
De fleste forbinder jødisk motstand med gettooppstanden i Warszawa 
i april og mai 1943 som den jødiske kamporganisasjonen Żydowska 
Organizacja Bojowa (ŻOB) organiserte. Med primitive våpen kjempet 
jødiske kvinner og menn mot tungt bevæpnete tyskere og holdt stand 
i fire uker. Gettooppstanden i Warszawa er ikke det eneste eksempel 
på jødenes motstand. Selv om det var ytterst vanskelig å organisere 
motstandsgrupper i gettoene på grunn av inhumant vakthold og stadige 
drap og deportasjoner, kom det i en rekke gettoer til væpnede aksjoner 
og oppstandsforsøk. Dette skjedde også i tilintetgjørelsesleirene. Mest 
kjent er fangeoppstanden i Sobibór i oktober 1943 hvor 11 SS-menn 
og en rekke lokale vaktmenn ble drept og nesten 300 fanger greide å 
rømme. Også i tilintetgjørelsesleirene Auschwitz, Majdanek og Tre-
blinka og i gettoen i Białystok kom det til oppstander eller opprør. I 
Auschwitz greide jødene å sette ett av krematoriene ut av drift. 

Etter gettooppstanden i Warszawa i 1943 ble de overlevende jødene sendt til 
tilintetgjørelsesleirer og drept der. Bildet er hentet fra en nazitysk rapport (Stroop-Rapport). 
Rapporten ble lagt fram under Nürnberg-prosessen i november 1945.

En annen form for motstand finner vi i de tallrike jødiske partisangrup-
pene som kjempet i skogs- og sumpområdene i områder som nå ligger 
i Hviterussland og Litauen. Jødiske politiske partier fortsatte sitt illegale 
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arbeid. De mest aktive var Bund og en rekke sionistiske organisasjoner. 
De prøvde å boikotte jøderådenes arbeid,14 organiserte innsamling av 
dokumenter om tilintetgjørelsen og bygde opp små væpnede enheter. 

Et vesentlig element i jødenes motstand var standhaftighet og hold-
ningskamp for å kunne bevare menneskeverd, identitet og kultur. I 
gettoen i den jødiske delen av Warszawa fantes det i de første årene et 
symfoniorkester og fem teatre. Hemmelige religiøse møter og innsamling 
av dokumentasjon over nazistenes forbrytelser var en del av den åndelige 
motstanden. Jødenes identifikasjon med den polske stat kom til uttrykk i 
deres deltakelse i den polske motstandskampen, selv om de ikke ble aksep-
tert i alle polske militære enheter. Allerede under den polske forsvarskam-
pen høsten 1939 mistet rundt 20 000 livet. Senere kjempet jøder i polske 
hæravdelinger, polske motstandsgrupper og også i Warszawa-oppstanden 
høsten 1944. 

14 Etter opprettelsen av gettoene oppnevnte den tyske okkupasjonsmakten «jøderådene» 
som et administrativt jødisk organ under tysk kontroll. De ble brukt som et redskap til å 
effektuere tyskernes påbud og ordre og fikk blant annet pålagt oppgaven med å plukke ut 
tvangsarbeidere og å sette sammen deportasjonslister.    
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Jødenes stilling etter 1945
Etter andre verdenskrig besto den jødiske befolkningen på polsk område 
av tre grupper: 1) overlevende som hadde greid å skaffe seg «ariske», 
dvs. falske dokumenter, 2) soldater og 3) overlevende fra konsentra-
sjons- og tilintetgjørelsesleirene. Tallet på overlevende varierer sterkt i 
forskningslitteraturen – fra 30 000 til 150 000 jøder. 30 000 er antakelig 
nærmest realiteten (Tomaszewski 2005: 399). De fleste jøder overlevde 
i Sovjetunionen og ble sendt tilbake til Polen mellom februar og juli 
1946. Antakelig var tallet steget til om lag 216 000 i slutten av juni 1946 
(Stankowski 2000: 109). 

Tilbakekomsten til de østlige og sentrale delene av Polen viste seg å være 
vanskelig og ofte ikke mulig. Jødenes hjem var enten ødelagt eller overtatt 
av den lokale befolkningen. Overlevende som vendte tilbake ble møtt med 
fiendtlige holdninger av polakkene. Bakgrunnen for dette var motstand mot 
å måtte levere tilbake eiendommene til jødene eller redsel for hevnaksjoner 
på grunn av støtte til tyskerne under krigen. Dessuten måtte Polen avstå 
nesten halvparten av sitt territorium fra førkrigstiden til Sovjetunionen. 
Dette var områder med en opprinnelig stor jødisk befolkningsandel. Mange 
av de overlevende jødene ble bosatt i de nyvunnede vestlige provinsene 
som den tyske befolkningen måtte forlate i henhold til Potsdam-avtalen. 
Dermed unngikk myndighetene mange konfrontasjoner med den polske 
befolkningen. Dette førte til at det dannet seg to ny sentre – et i Slesia (Śląsk) 
(80 000 til 90 000) og Pommern (Pomorze) (ca. 20 000 i sommer 1946). Det 
fantes også planer om en autonom jødisk region (Szaynok 2001: 399).

En gruppe barn som overlevde Holocaust og som ble funnet i Auschwitz.
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Etter krigen skjedde en omfattende emigrasjon av overlevende fra polsk 
område. Grunnene til dette var minnene fra tilintetgjørelsen, tapet av 
slekten og utrygghet. Denne utryggheten var et resultat av pogromer i 
Kielce, Kraków og andre byer i 1945 og 1946 og de lokale myndigheters 
ambivalente holdning til slike overgrep. I 1946 forlot ca. 170 000 jøder 
Polen, og i 1949 ytterligere 30 000.15 Emigrasjon til Palestina ble særlig 
fremmet av sionistiske aktivister.

De som ble værende i Polen ble konfrontert med spørsmål om 
hvordan et jødisk liv kunne utvikle seg med den samme autonomi som i 
mellomkrigsårene. Under det nye politiske systemet dreide det seg mest 
om organisering der de nye menighetene måtte bli godkjent av staten. 

Det kulturelle og sosiale livet ble organisert innenfor statlige rammer. 
I november 1944 ble Sentralkomiteen for polske jøder (CKŻP) stiftet med 
representanter for venstresionistiske organisasjoner, motstandsorganisa-
sjonen ŻOB, Bund og arbeiderpartiet PPR. Komiteen kontrollerte store 
deler av det sosiale livet til polske jøder etter andre verdenskrig. CKŻP 
organiserte også utdannelse, internatskoler, sosialhjelp til nødlidende, ar-
beidsplasser og det kulturelle livet. Alt dette skjedde i overensstemmelse 
med den aktuelle politikken og regjeringens interesser. Det høye aktivitets-
nivået etter 1946 ble for det meste finansiert av Joint16 som også støttet de 
jødiske forsamlingene. Hvert av de 11 jødiske partier hadde sin egen avis. 
Jødene som hadde overlevd krigen ble bosatt i 42 byer hvor det ble sørget 
for deres fysiske sikkerhet. I 1946 arbeidet det i alt 278 opplysnings- og 
utdannelsesinstitusjoner av forskjellig art med ca. 20 000 elever finansiert 
av Joint (Żbikowski 2005: 279).

Fra 1949 økte den statlige kontrollen. Et tegn på det var nedtrappingen 
av de jødiske institusjoners selvstyre. De politiske partiene ble oppløst, 
og regjeringen overtok kontrollen over CKŻP. En ny sentral statlig orga-
nisasjon som skulle representere det jødiske religiøse livet ble grunnlagt. 
Den fylte aldri sin funksjon, men ble begynnelsen til en nedtrapping av 
det religiøse livet. Troskongregasjonen ble omdannet til Religiøst forbund 
for mosaisk tro (Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego), og etter 1961 
fantes det ikke lengre en overrabbiner i Polen. 

15 Stankowski (2000: 146) hevder at 280 000 personer flyttet fra Polen i årene 1944 til 1970. 
Emigrasjonen var mest intens med 160 000 personer i årene 1944–1947.
16 American Joint Distribution Committee var blitt stiftet etter første verdenskrig for å hjelpe 
jøder i nød, særlig ofrene for pogromer i Polen og Ukraina. Etter andre verdenskrig hjalp Joint 
Holocaust-overlevende med mat, nødvendig medisin, klær, litteratur, rettslig bistand osv.
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Forfalne gravlunder i Polen, Litauen, Hviterussland og Ukraina er tause vitner om jødisk liv i 
det østlige Europa. Bildet viser en gravlund i Białystok nordøst i Polen. 
Kilde: Tomasz Wisniewski, Jewish Bialystok and Surroundings in Eastern Poland, Ipswich, 
MA 1998.

I 1950 ble et statlig jødisk teater og det jødiske historiske instituttet 
(Żydowski Instytut Historyczny, ŻIH) grunnlagt. Ida Kamińskas jødiske 
teater ble flyttet fra Łódź til Warszawa i 1955 og drevet av staten. Inntil 
1989 var ŻIH den eneste institusjonen som arbeidet med jødenes his-
torie i Polen, bl.a. ved systematisk å samle erindringer fra Holocaust-
overlevende. 

Etter krigen kunne bare den nye regjeringen garantere hjelp til og vern 
av jødene. Men regjeringen støttet også sovjetiske interesser og var derfor 
stort sett forhatt av polakkene.  Mange polske jøder inntok sentrale posi-
sjoner ved oppbyggingen av det kommunistiske systemet i Polen i årene 
1945–56 og fikk eksponerte stillinger i det regjerende arbeiderpartiet 
(PZPR) og i statlige institusjoner. Jødene ble synlige, og bildet av dem som 
den «indre fiende» levde videre. Deres stillinger og engasjement forsterket 
de stereotype forestillinger om koblingen mellom jøder, kommunisme og 
russere og forsterket antisemittismen. Jødene ble trukket inn i den katolske 
kirkens kamp mot kommunismen idet kirken benyttet gamle antisemit-
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tiske klisjeer. I 1956 og 1968 ble mange jøder ofre for interne maktkamper i 
kommunistpartiet. Seksdagerskrigen mellom Israel og flere arabiske stater 
førte til et brudd i de diplomatiske forbindelsene mellom Polen og Israel. 
Mange jøder som ble beskyldt for å ha sionistiske sympatier, mistet sine 
stillinger i partiet, staten, forskningen og kulturlivet. I perioden mellom 
1968 og 1972 emigrerte om lag 30 000 jøder på grunn av den jødefiendt-
lige politikken. Den polske historikeren Feliks Tych betegnet dette som 
«den største antisemittiske kampanjen i Europa siden Det tredje rikets 
sammenbrudd» (Tych 1998). Etter dette forsvant nesten alle de jødiske in-
stitusjonene og 700 år med en polsk-jødisk historie syntes å ebbe ut. En ny 
interesse for jødisk tematikk utviklet seg først i 1980-årene. Etter at de di-
plomatiske forbindelsene med Israel ble gjenopptatt i 1990 har man i Polen 
på mange nivåer prøvd å skape en bevissthet om tapene, og det jødiske er i 
dag et viktig element i den polske kulturen. Dette vitner intensiv forskning, 
interesse for jødisk kultur og historie og jødiske kulturdager om.  
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Sammenfatning
De tyske nasjonalsosialistene hadde tilintetgjort det jødiske livet i Polen. 
At det jødiske livet i Polen ikke kunne gjenoppstå etter krigen kan blant 
annet føres tilbake til den polske antisemittismen og politikken som de 
kommunistiske regjeringene førte. Som historikeren Krystina Kersten 
har hevdet, betraktet de fleste jøder, også kommunistene blant dem, 
etterkrigs-Polen og dets regjering som nasjonalpolsk, mens den anti-
kommunistiske opposisjonen ble betraktet som reaksjonær og forbun-
det med antisemittisme og pogromer. Mange av dem var overbevist om 
at det ikke fantes noen mulighet for å gjenoppbygge et jødisk fellesskap 
i de religiøse, kulturelle og nasjonale formene fra førkrigstiden (Kersten 

1992: 81, 86). 
I mangel av eksisterende jøder, som langt på vei var blitt utryddet under 

krigen, ble bildet av den «abstrakte jøden» konstruert og utelukkende ne-
gativt definert. Bildet av jøden som den indre fienden levde videre. Etter 
den sovjetiske okkupasjonen av det østlige Polen i 1944/46 økte antisemit-
tismen kraftig, og det kom til en oppblomstring av konspirasjonsteorier 
knyttet til «jøde-bolsjeviken». Den kommunistiske maktovertakelsen førte 
til at mange polakker satte likhetstegn mellom jøde og kommunist. I årene 
1956–1959 og i 1968 ble titusener av ikke-religiøse jøder ofre for antisemit-
tiske kampanjer og interne maktkamper innen kommunistpartiet. Jøder 
som følte seg som en integrert del av det polske samfunnet ble beskyldt 
for å være sionister. Resultatet ble nye store utvandringsbølger. Tallet på 
jøder i dagens Polen er vanskelig å fastslå. Den nyeste Encyclopedia Judaica 
nevner 3 300 for året 2005, mens polske kilder oppgir 8–12 000.

Før Holocaust var Polen et sentrum for jødenes religiøse liv. I selve 
ordet Polen fant religiøse jøder en forklaring på at staten Polen hadde en 
særstilling i den århundrelange utvikling av en egen kultur.  Polania kan 
deles i tre hebraiske ord: po («her»), lan («bor»), ya («Gud») og ordet Polin 
i to: Po («her»), lin («opphold deg»).
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