Tarnopol

HISTORIA SPOŁECZNOŚCI
Tarnopol został założony przez hetmana Jana Amora Tarnowskiego w 1540 roku.
Tarnowski wzniósł zamek, mający bronić Podole przed najazdami Tatarów i
Wołochów, a w okresie późniejszym także Turków i Kozaków. Do czasu I rozbioru
Rzeczypospolitej (1772) Tarnopol pozostawał w granicach Korony Polskiej, po czym
został wcielony do monarchii Habsburgów. W latach 1809–1815 znajdował się w
granicach Imperium Rosyjskiego, następnie w Cesarstwie Austrii. Od 1 listopada
1918 do lipca 1919 pod administracją Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Od
lipca 1919 do 1 sierpnia 1920 – pod administracją tymczasową Polski, zatwierdzoną
przez paryską konferencję pokojową 25 czerwca 1919 roku. Od 1 sierpnia 1920
Tarnopol był „stolicą” marionetkowej Galicyjskiej Socjalistycznej Republiki Rad. Od
15 września 1920 do 14 marca 1923 – ponownie pod administracją tymczasową II
Rzeczypospolitej. Od 15 marca 1923 do 16 sierpnia 1945 w granicach Polski. W
okresie międzywojennym Tarnopol stał się siedzibą województwa. Odbudował się ze
zniszczeń wojennych, a w kolejnych latach nastąpiła rozbudowa. W 1939 r. liczył 40
tysięcy mieszkańców: 40% Żydów, 40% Polaków, 20% Ukraińców. Po agresji ZSRR na
Polskę 17 września 1939 okupowany przez Armię Czerwoną. Po ataku III Rzeszy na
ZSRR od czerwca 1941 do 1944 pod okupacją III Rzeszy (od 1 sierpnia 1941 w
Generalnym Gubernatorstwie). W kwietniu 1944 ponownie okupowany przez Armię
Czerwoną. Od 16 sierpnia 1945 do 1991 w granicach ZSRR na terytorium Ukraińskiej
SRR. Od 1991 jest stolicą obwodu na Ukrainie.

Zdjęcie: Widok na Tarnopol, 1920.
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Najwcześniejsza wzmianka o istnieniu gminy żydowskiej w Tarnopolu pochodzi
z połowy XVI wieku. W 1550 r. tarnopolscy Żydzi uzyskali prawo do osiedlania
się we wszystkich częściach miasta, z wyjątkiem rynku. W zamian obowiązani
byli do pomocy w obronie miasta. W 1623 r., gdy wielki pożar strawił Tarnopol,
Żydzi otrzymali pozwolenie na odbudowę i przebudowę domów oraz na
wystawienie synagogi. Powstała wtedy Stara Synagoga. Większość
tarnopolskich Żydów uciekła z miasta w czasie powstania (1648-1649) Bogdana
Chmielnickiego, ci którzy pozostali, zostali wymordowani przez Kozaków.
Ożywienie tarnopolskiej społeczności żydowskiej rozpoczęło się pod koniec
XVII wieku. Pod koniec XVIII w. większość tarnopolskich Żydów zajmowała się
rzemiosłem lub handlem zbożem i bydłem. W 1772 roku, w wyniku I rozbioru
Polski, Tarnopol wszedł w skład imperium austriackiego (później austrowęgierskiego). W 1788 roku otwarto w Tarnopolu szkołę żydowską, w której
językiem wykładowym był niemiecki. Kilka lat później została zamknięta z
powodu protestów miejscowych ortodoksyjnych Żydów. Na początku XIX wieku
Tarnopol stał się ważnym ośrodkiem Haskali (żydowskiego oświecenia).
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W drugiej połowie XIX w. wśród zwolenników idei haskali w Tarnopolu zaczęły
szerzyć się idee asymilacyjne. Pod koniec XIX w. tarnopolscy Żydzi zaczęli
aktywnie działać politycznie. Tarnopol stał się ośrodkiem działalności
syjonistycznej. Pod koniec XIX w. Żydzi stanowili około 50% ogółu
mieszkańców miasta. I wojna światowa poważnie dotknęła społeczność
żydowską Tarnopola. Latem 1914 r. Tarnopol został zajęty przez wojska
rosyjskie. Sytuacja gospodarcza Żydów w mieście pogorszyła się na skutek
zerwania tradycyjnych więzi handlowych, a także napływu dużej liczby
uchodźców żydowskich ze strefy wojennej. Przez większą część okresu
międzywojennego Tarnopol był częścią Polski. W tym czasie społeczność
żydowska nie była w stanie osiągnąć przedwojennego poziomu dobrobytu.
W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. obniżono poziom
produktywności i zakres handlu przedsiębiorstw żydowskich. W 1939 r. liczba
ludności żydowskiej wynosiła około18 tysięcy.
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II Wojna Światowa

1939-1941

1939-1941
17 września 1939 – Armia Czerwona
wkracza do Tarnopola;
2 lipca 1941 – miasto zajęły wojska
niemieckie;
4–11 lipca 1941 - z inspiracji niemieckiej
wybuchł trwający tydzień pogrom Żydów.
Zginęło wówczas ponad 2000 osób;
Lipiec 1941 - Niemcy nakazali sformować
Judenrat, na czele którego stanął
nauczyciel Marek Gottfried. Gdy
członkowie (60–70 osób) tej instytucji
stawili się do władz niemieckich,
większość z nich została aresztowana,
razem z Gottfriedem i rozstrzelana w
okolicach Zagrobli koło Tarnopola;
Sierpień 1941 – powołano nowy Judenrat;
Wrzesień 1941 - utworzenie getta
w Tarnopolu; pierwsze zamknięte getto,
utworzone w Dystrykcie Galicja;

1942
marzec 1942 - pierwsza akcja w getcie.
Niemcy zażądali od Judenratu listy osób
bezrobotnych, starców, sierot, członków
rodzin komunistów i tych, którzy zostali
powołani do Armii Czerwonej. Na podstawie
przygotowanych list, aresztowano około 600700 osób. Wszystkie te osoby rozstrzelano w
Janówce koło Tarnopola;

1942

29–31 sierpnia 1942 – około 3000 Żydów
zebrano na Rynku, a następnie popędzono na
stację kolejową, a do transportu dołączono
wagony z wysiedlonymi Żydami ze Zbaraża i
Mikulińców. Łącznie około 6000 osób
wysłano do niemieckiego obozu zagłady w
Bełżcu;
30 września 1942 - kolejna akcja
w getcie w Tarnopolu. Oprócz miejscowych
Żydów około 600 do transportu Niemcy
dołączyli Żydów przypędzonych do
Tarnopola z Kopiczyńców, Chorostkowa,
Zbaraża, Zborowa, Kozłowej i Probużnej.
Transport liczył około 5800 osób;
5-7 października 1942 – kilkuset Żydów
deportowano do Bełżca;
10 listopada 1942 – około 2500 Żydów
tarnopolskich dołączono do transportu ze
Zbaraża, Skałatu, Trembowli i deportowano
do obozu zagłady w Bełżcu;

1943
8-9 kwietnia 1943 - rozpoczęła się akcja
likwidacyjna w getcie. Młode i zdolne do
pracy osoby przenoszono do obozu pracy Julagu, natomiast większość mieszkańców
getta wywożono do Petrykowa, gdzie ich
rozstrzeliwano;
20 czerwca 1943 - ostateczna likwidacja
getta;

Bluma Nadler urodzona w 1898 r. w Tarnopolu,
córka Meira i Cirli Zilbergów, gospodyni
domowa. żona Meira Nadlera, matka Izia, Reli i
Ester. Deportowana do niemieckiego obozu
zagłady w Bełżcu z rodzicami, szwagierką, jej
rodzicami i 2-letnią córką.

Pogrom w Tarnopolu w 1941 r.
Relacja dr. Salomon Hirschberg
"Niemcy wkroczyli do Tarnopola w środę dnia 2 lipca 1941 r. Po
wkroczeniu w pierwszych dwóch dniach zachowywali się
spokojnie i nie słyszało się o wypadkach przeciw Żydom. Dnia 4
lipca 1941 r. około godziny dziesiątej rano rozległy się strzały
karabinowe i równocześnie słyszałem okropne huki. Ukryłem się,
jak również wszyscy mężczyźni z naszej rodziny – pozostały w
mieszkaniu tylko kobiety. Przychodzili kilkakrotnie w tym dniu i
następnych dniach SS-owcy, żołnierze Wehrmachtu, Ukraińcy z
opaskami niebiesko-żółtymi i szukali mężczyzn. Jak słyszałem,
odbyła się dnia 3 lipca 1941 r. narada wojskowych władz
niemieckich przy współudziale miejscowych Ukraińców, w
związku z którą postanowili pomścić śmierć więźniów
znalezionych w stanie martwym w więzieniu tarnopolskim. Już
od dnia 3 lipca 1941 r. w godzinach rannych tłumy ludności
udawały się do więzienia, by oglądać zwłoki dwudziestu kilku
więźniów. Jakkolwiek wśród więźniów byli dwaj Żydzi, ludność
miejscowa rozpowszechniała wiadomości, że „sprawcami
śmierci więźniów są Żydzi, którzy wszyscy są komunistami”.
Niektórzy Żydzi zostali uprzedzeni, jak się później dowiedziałem,
przez osobistych przyjaciół Ukraińców o tym, że w dniu 4 lipca
1941 r. mają się zacząć represje przeciw Żydom. Dnia 4 lipca o
godzinie około dziesiątej rozpoczął się w Tarnopolu pogrom.
Równocześnie na wszystkich prawie ulicach miasta, a
szczególnie na zamieszkałych przez ludność żydowską, Niemcy i
Ukraińcy zaczęli strzelać do przechodniów Żydów i do tych,
którzy ratowali się ucieczką. Wchodzili również do domów i
wyciągali Żydów z mieszkań. Część Żydów zaprowadzili do
więzienia i kazali im tam rozkopywać piwnice w poszukiwaniu
za szkieletami ludzkimi.

Nad Żydami odkopującymi ziemię stali Ukraińcy i Niemcy, którzy
bili ich przy tym kolbami i łomami żelaznymi. Żydzi musieli
pracować bez wytchnienia, bez wody i pożywienia. Gdy ktoś na
chwilę ustawał, został zmasakrowany na śmierć. Zabitych Żydów
wynosili Żydzi na rozkaz Niemców na podwórze więzienne, gdzie
układali trupy na stosie. Równocześnie Niemcy i Ukraińcy z
miasta doprowadzali grupy Żydów na podwórze więzienne, gdzie
rozstrzeliwali ich natychmiast po sprowadzeniu. […] W pierwszym
dniu pogromu, 4 lipca 1941 r., zamordowano bardzo wielu Żydów.
Wieczorem jednak tego dnia, na skutek interwencji jednego
Ukraińca u władz niemieckich, którego nazwiska obecnie sobie
nie przypominam, zwolniono z więzienia tych Żydów, których
oprawcy nie zdołali zamordować. Dnia 5 lipca pogrom trwał dalej
w ten sam sposób. Wieczorem 5 lipca Niemcy i Ukraińcy
wyprowadzili z więzienia pozostałych przy życiu Żydów do
budynku Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej przy
placu Sobieskiego i tam ustawili ich w rzędy i kazali stać na
baczność przez całą noc. Gdy ktoś poruszył się, mordowali go w
okropny sposób i dobijali łomami i kolbami. Często rozstrzeliwali
swoje ofiary. Między wymienionymi był mój siostrzeniec Marceli
Saphir, student politechniki. Poprzedniego dnia był on złapany do
„pracy” we więzieniu, ale został wieczorem zwolniony i
opowiedział siostrze mojej o tym, co wydarzyło się w więzieniu.
Następnego dnia schwytano go ponownie i więcej nie wrócił. […]
Ukraiński Wydział Zdrowia rejestrował na podstawie zgłoszeń
rodzin żydowskich ofiary pogromu. Cyfra zarejestrowanych
przekroczyła 4000 (cztery tysiące) osób. Takie były skutki
pogromu, który trwał od 4 do 10 lipca 1941 r. w Tarnopolu. Po 10
lipca 1941 r. w ciągu długiego okresu czasu niemal codziennie były
ofiary wśród ludności żydowskiej".
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