Buczacz

HISTORIA SPOŁECZNOŚCI
Miasto Buczacz leży nad brzegiem rzeki Strypy, dopływu
Dniestru, około 150 km na południowy wschód od Lwowa
(obecnie w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie). Buczacz jest
jednym z najstarszych miast Podola. Do końca XVI w.
właścicielami Buczacza byli magnaci Buczaccy, później zaś –
Golscy, a od roku 1632 – Potoccy. Miasto uzyskało prawo
magdeburskie w 1515 roku. Na przestrzeni wieków stanowiło
ważną twierdzę nadgraniczną, powstrzymując najazdy ze strony
Chanatu Krymskiego i Księstwa Mołdawskiego.

Zdjęcie: Buczacz, 1907. Ruiny średniowiecznego zamku nad miastem i rzeką Strypą.
Źródło: Yad Vashem - Buczacz: One of the Untold Stories…

Od XVI w. w Buczaczu osiedlili się Żydzi, którzy odegrali ważną
rolę w życiu gospodarczym i kulturalnym miasta.
W 1870 r. 6 077 spośród 8 959 mieszkańców miasta (67,9%) było
Żydami. Trzydzieści lat później liczba Żydów mieszkających w
Buczaczu wzrosła do 6 730, co stanowiło 57,3% ogółu
mieszkańców. Podobne proporcje utrzymywały się przez cały
okres międzywojenny.
W tym mieście urodziło się lub mieszkało wielu zasłużonych i
znanych ludzi. Wśród postaci rabinicznych można wymienić
rabina Meshulama Igra (1752-1801), wybitnego znawcy Tory oraz
rabina Davida Avrahama Wahrmana (1771-1840), słynnego
uczonego i pisarza, który był również chasydzkim Rebe i pełnił
funkcję rabina w Buczaczu w latach 1814-1840.
Ponadto w Buczaczu urodził się w 1900 roku ceniony historyk
żydowski Emmanuel Ringelblum, znany z tworzenia tzw. Archiwum
Ringelbluma w getcie warszawskim. Natomiast w 1908 r. na świat
przyszedł Simon Wiesenthal, słynny łowca nazistów.
Waro jednak podkreślić, że
Buczacz rozsławił przede
wszystkim Shmuel Yosef
Agnon, który był światowej
sławy pisarzem i laureatem
Nagrody Nobla. Urodzony
wBuczaczu w 1887 roku, Agnon
przekazał swoim czytelnikom
wiele ze scenerii, kolorów,
zapachów i atmosfery swojego
rodzinnego miasta.
Zdjęcie: Shmuel Yosef Agnon (1887-1970)
Źródło: Wikipedia

Wielka Synagoga w Buczaczu została oddana do użytku w 1728 r. Była to
okazała budowla zaprojektowana przez znanych włoskich architektów i
wybudowana przy wsparciu rodziny Potockich. Spłonęła w XIX wieku, a
następnie została odbudowana i odrestaurowana, aby móc służyć gminie
żydowskiej w Buczaczu, aż do wybuchu II wojny światowej.
W przededniu wojny w Buczaczu mieszkało prawdopodobnie około 7,58,000 Żydów, stanowiących nieco ponad połowę ludności miasta. Po
wybuchu wojny tysiące uchodźców, zarówno Żydów, jak i nie-Żydów,
uciekało z okupowanych przez nazistów terenów i wielu z nich dotarło do
Buczacza i okolic. Po wkroczeniu Niemców do miasta wielu Żydów z
okolicznych terenów zostało przeniesionych do getta w Buczaczu.
Historycy szacują, że ludność żydowska w Buczaczu w czasie Holokaustu
musiała wzrosnąć do co najmniej 11-12 tysięcy.

Zdjęcie: Wielka Synagoga w Buczaczu, wybudowana w 1728 r.
Źródło: Yad Vashem - Buczacz: One of the Untold Stories…

II Wojna Światowa

1939-1941
Buczacz w okresie od września 1939
r. do czerwca 1941 r. znajdował się
na terenie okupowanym przez ZSRR.
6 lipca 1941 r. do miasta wkraczają
Niemcy. Od tego czasu Buczacz
administracyjnie znajdował się w
dystrykcie Galicja - przyłączonym
do Generalnego Gubernatorstwa.
sierpień-wrzesień 1941 r. – miały
miejsce pierwsze rozstrzeliwania
ludności żydowskiej w Buczaczu.
Zabito wówczas około 500 mężczyzn.

1942
30 września - 17 października
1942 r. odbyły się pierwsze akcje
deportacyjne - około 1500 Żydów
wywieziono do obozu zagłady w
Bełżcu. Około 200 - 500 osób, w
tym pacjentów szpitala,
zamordowano na miejscu.
Kolejna akcja odbyła się 27
listopada. Do Bełżca wówczas
deportowano około 2000 osób,
a około 250 zastrzelono na miejscu.
Początkiem grudnia 1942 roku
Niemcy utworzyli getto wtórne w
Buczaczu. Miało ono charakter
otwarty, ale w praktyce Żydom
złapanym poza jego obrębem
groziła śmierć.

1943
W lutym 1943 r. – miały miejsce
masowe rozstrzeliwania w jarze za
miastem oraz na terenie getta.

1943

W kwietniu 1943 r. - odbyła akcja
likwidacyjna getta. Wielu
mieszkańców rozstrzelano na
terenie cmentarza żydowskiego.
Ocalałam nakazano przenieść się
do czterech gett, które jeszcze
funkcjonowały na terenie powiatu
Czortków. Ponadto wybranych
fachowców i ich rodziny
umieszczono w założonym obozie
w Buczaczu. Pomimo tego miasto
ogłoszono Judenfrei.
Czerwiec 1943 r. - zlikwidowano
obóz pracy i zamordowano
przebywającym w nich Żydów.

1944
23 marca 1944 r. do Buczacza
wkroczyła Armia Czerwona.
Z kryjówek wyszło ok. 800 Żydów.
Wojska niemieckie przeprowadziły
udaną kontrofensywę i 7 kwietnia
powróciły do miasta. Większość z
Żydów, którzy wyszli z ukrycia,
została zamordowana.

1944

21 lipca 1944 r. wojska sowieckie
ponownie zajęły Buczacz.
W mieście pozostało już tylko ok.
100 żydowskich mieszkańców.

Zdjęcie: Ratusz w Buczaczu w lipcu 1941 r.
Źródło: Fotopolska

„Preludium” Zagłady – masowy mord na Wzgórzu Fedor.
Inaczej niż w przypadku kolejnych "akcjach", szczegóły pierwszego
masowego rozstrzelania Żydów na Wzgórzu Fedor są
niewyjaśnione.
Członkowie rodzin ofiar starali się dowiedzieć, co stało się z ich
rodzinami, ale bezskutecznie. Alicja Appleman-Jurman szukała
ojca wszędzie na wzgórzu Fedor, ale nie mogła znaleźć żadnych
śladów po ofiarach. Natomiast próba odnalezienia miejsca pobytu
członków rodziny przez Isaaca Shikhora i inne dzieci prawie
kosztowała ich życie:

"Następnego dnia ja i kilka innych dzieci wymknęliśmy
się z naszych domów. Wspięliśmy się na "Fedor", gdzie
część z nas szukała swojego ojca, część brata, a część
innych krewnych. To poszukiwanie prawie kosztowało
nas życie. Kiedy podeszliśmy do lasu, nagle zza jednego z
drzew wyskoczył uzbrojony policjant ukraiński, który
zapytał nas, dlaczego chodzimy po lesie.
Odpowiedzieliśmy, że szukamy członków naszych rodzin,
którzy zostali nam zabrani dzień wcześniej. Policjant
uśmiechnął się i "obiecał", że nas do nich przyprowadzi.
Kto wie, jak ta sprawa by się skończyła, gdyby nie pojawił
się nagle leśniczy i poprosił policjanta, żeby pozwolił nam
wrócić do domu. Oczywiście nie powiedziałem nikomu w
domu o tej przygodzie w lesie."
Źródło: Isaac Shikhor, Buczacz Book, str. 239

Zdjęcie: Pomnik na wzgórzu Fedor poświęcony zamordowanym tam Żydom.
Źródło: Yad Vashem - Buczacz: One of the Untold Stories…

Zdjęcie: Szkic z 21 maja 1945 r., ilustrujący miejsca mordów na Żydach z Buczacza.
Wzgórze Fedor
Źródło: Yad Vaschem - Buczacz: One of the Untold Stories…

Zdjęcie: Panorama Buczacza - lata 1930-1938
Źródło: Fotopolska

Pierwsza akcja deportacyjna do obozu zagłady w Bełżcu
17 października 1942 r. gestapo przeprowadziło w Buczaczu akcję
wysiedleńczą około 1500 Żydów zostało wysłanych do obozu
zagłady w Bełżcu. W trakcie akcji setki Żydów zostało
rozstrzelanych we własnych domach, dzieci i niemowlęta
brutalnie mordowano, a mienie żydowskie konfiskowano. Z zeznań
Samuela Rosenthala dowiadujemy się co dokładnie wydarzało się
w październiku 1942 r.:

„17 października 1942 r. gestapo (z pomocą milicji
żydowskiej) wkroczyło do domów żydowskich i
wyprowadziło ponad 1500 Żydów na "Plac trzeciego Maja".
Stamtąd umieszczono ich w wagonach kolejowych i
wysłano do Bełżca. Po tej akcji znaleziono w domach
czterysta ciał i pochowano je w zbiorowej mogile na
cmentarzu żydowskim. Na podwórku Jakowa Margaliota
znaleziono osiemdziesiąt pięć niemowląt, których czaszki
zostały zmiażdżone. Codziennie hitlerowskie bestie kradły
dzieci swoim matkom, miażdżyły ich czaszki i rzucały je
na stosy. Przewieziono je do masowego grobu na
cmentarzu żydowskim na czterech furmankach. W tym
samym czasie inni Żydzi byli zmuszeni zbierać rzeczy
zamordowanych i deportowanych Żydów, a następnie
przewozić je do niemieckich magazynów."
Źródło: Shmuel Rosenthal, Buczacz Book, str. 260

Listopad 1942 r. - druga akcja deportacyjna do obozu w Bełżcu
Elyash Khalfan opisuje, jak ludzie uciekali chcąc uratować własne
życie, gdy zbliżała się kolejna akcja i jak słabi, chorzy i biedni
ponieśli ciężar tej akcji. Chorych często opuszczano, a biedni i
Żydzi, którzy przybyli do Buczacza z innych miejscowości, nie
mogli skutecznie ukryć się przed policją, która plądrowała domy i
budynki:

„Wieczorem 24 listopada 1942 r. pojawiła się plotka, że ma
się rozpocząć Akcja. Prawie wszyscy schowali się w
swoich kryjówkach, a niektórzy uciekli do pobliskich
wiosek. Wszyscy obawiali się o własne bezpieczeństwo,
nie zważając na bezpieczeństwo innych. Chorych
pozostawiono bez pomocy, a pierwsze strzały usłyszane
następnego ranka zasygnalizowały ich śmierć. Akcja
trwała cały dzień. Aresztowano około 1200 osób, w
większości biednych ludzi, którzy po przybyciu do getta
mieszkali w synagogach lub ruinach domów. Nikt nie był
w stanie uciec z wagonów wiozących ich do Bełżca,
ponieważ byli przeszukiwani jeszcze na stacji, a wszelkie
przedmioty mogące posłużyć do ucieczki zostały im
skonfiskowane.”

Źródło: Elyash Khalfan, Buczacz Book, str. 266

Zdjęcie: Wzniesienie pomnika ku czci zamordowanych Żydów z Buczacza, lipiec 1944 r.
Źródło: Yad Vaschem - Buczacz: One of the Untold Stories…

Zdjęcie: Cmentarz żydowski w Buczaczu na wzgórzu Baszty (miejsce masowego mordu Żydów)
Źródło: Yad Vaschem - Buczacz: One of the Untold Stories…

