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Po kl´sce wrzeÊniowej doÊç powszechnie snuto plany ucieczek z terenów okupacji niemieckiej.
Z regu∏y uciekano na wschód, a wÊród podà˝ajàcych „wschodnim szlakiem“ rozbitków odsetek èydów,
z oczywistych przyczyn, by∏ szczególnie wysoki. Ze Zwiàzku Radzieckiego niektórym udawa∏o si´ przedostaç do Szwecji, Palestyny, a nawet do Japonii. Jest to jednak ca∏kiem osobna historia.
Istnia∏y tak˝e, przynajmniej w pierwszym okresie okupacji, mo˝liwoÊci wyjazdu z Polski w innych kierunkach, przede wszystkim na po∏udnie – i wiele osób z nich korzysta∏o. MyÊlano tak˝e od poczàtku
o dalszych kierunkach emigracji. Helena Szereszewska wspomina, ˝e na jesieni 1939 roku zacz´∏a pobieraç lekcje hiszpaƒskiego, poniewa˝ jej rodzina myÊla∏a, ˝e uda si´ wyemigrowaç do Brazylii1. Po kilku miesiàcach ktoÊ im uÊwiadomi∏, ˝e powinni byli raczej uczyç si´ portugalskiego. Wyjazd okaza∏ si´ ju˝ wówczas nierealny. Niektórym jednak udawa∏o si´ wydostaç z okupowanej Polski. W Gminie ˚ydowskiej powsta∏a nawet – na ˝yczenie Niemców – Komisja Emigracyjna, na której czele stanà∏ wspó∏pracujàcy z okupantem ˝ydowski artysta i pisarz Alfred Nossig. Ringelblum notuje, jakoby owa Komisja mia∏a do rozdzielenia 6000 certyfikatów na wyjazd do Palestyny2.
W poczàtkowym okresie okupacji wiele osób podejmowa∏o prób´ emigracji. W Warszawie mo˝na by∏o kupiç dokumenty uprawniajàce do wyjazdu. Chaim Kap∏an w swoim dzienniku opisuje ca∏à procedur´: „Przede wszystkim paszporty. Otrzymanie paszportu jest trudniejsze ni˝ przejÊcie Morza Czerwonego. Jest jednak kilku by∏ych polskich urz´dników, którzy znajà zwyczaje Starosty i wszystkie jego sekrety.
W dniach zamieszania pozostawiono ich z pewnà liczbà pustych blankietów paszportowych a tak˝e z piecz´cià wydzia∏u. Pusty blankiet ma t´ wielkà zalet´, ˝e cz∏owiek mo˝e w nie wpisaç wszystko co zechce.
WymyÊlili zatem nast´pujàcy sposób: urz´dnik wpisuje dane i piecz´tuje je przedwojennaà piecz´cià. (...)
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H. Szereszewska, Krzy˝ i mezuza, Warszawa 1993, s. 28–29.
E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego. Wrzesieƒ 1939–styczeƒ 1943, pod redakcjà A. Eisenbacha, prze∏.
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Z warsztatów badawczych
Drugi stempel jest stemplem konsulatu kraju, do którego chce wyemigrowaç ˚yd. Ta wiza jest bardzo
droga. Konsulowie sà rozpuszczeni i wykazujà szczególnà sk∏onnoÊç do twardej waluty, takiej jak dolary
czy funty, które mo˝na od razu wymieniç. Po udanym pokonaniu przy pomocy pieni´dzy dwóch pierwszych przeszkód, docierasz do trzeciej: gestapo, by tam staraç si´ o pozwolenie wyjazdu z kraju. Takie pozwolenie mo˝na uzyskaç dopiero w chwili przyniesienia przez emigranta »wa˝nego« paszportu z wizà wystawionà przez kraj, z którego nazistowski rzàd nie musi si´ obawiaç si´ twojego powrotu. Wówczas
»zgodnie z literà prawa« musisz opró˝niç swojà skarbonk´, kieszenie, portfel i wszystkie te zakamarki,
w których trzyma∏eÊ swoje pieniàdze mogàc zostawiç 20 z∏otych na osob´ na wydatki podró˝ne. Kiedy
zadoÊçuczynisz tym wszystkim wymaganiom, mo˝esz opuÊciç nazistowski raj”3.
Jednà z najbardziej znanych ucieczek z okupowanej Polski by∏ wyjazd rabina z Góry Kalwarii, Meira
Altera. By∏ on potomkiem znanego chasydzkiego rodu, przewodniczàcym partii Agudas Izrael i duchowym przywódcà 100 000 polskich chasydów. Uda∏o mu si´ wyjechaç wiosnà 1940 roku wraz z trzema synami i wieloma wspó∏pracownikami. Szczegó∏y tej historii owiane sà tajemnicà. Podobno ∏apówka dla
Niemców za wypuszczenie go z Polski – zap∏acona przez uczniów rabina Altera z USA – wynosi∏a milion
dolarów. Innà wersj´ podaje w swojej relacji Moshe Prager, ortodoksyjny ˝ydowski pisarz, który mia∏ byç
jednym z organizatorów tej ucieczki4. Twierdzi on, ˝e wyjazd umo˝liwi∏ rabinowi i grupie chasydów Stefan Porajski, kierownik warszawskiego biura w∏oskiej firmy Lloyd Triestino, wystawiajàc odpowiednie
dokumenty.
Ten sam Stefan Porajski umo˝liwi∏ wyjazd Apolinaremu Hartglasowi, jednemu z czo∏owych ˝ydowskich polityków w Polsce okresu mi´dzywojennego, dzia∏aczowi syjonistycznemu, pos∏owi na Sejm RP.
Hartglas wspomina, jak 14 grudnia 1939 roku do jego biura przysz∏a ˝ona Kasztana, przedwojennego sekretarza Urz´du Palestyƒskiego, by przekazaç mu wiadomoÊç, ˝e „dyrektor Biura Okr´towego »Adriatica«, pan Porajski5, otrzyma∏ z Palestyny polecenie za∏atwienia wyjazdu dla 18 osób, w tej liczbie i mnie
z ˝onà, i rodziny Kasztanów, i prosi∏ jà, by zaraz zabra∏a od nas paszporty. Prosi daç zaraz, bo musi iÊç jeszcze po paszport do in˝. Koernera6. (...) Wr´czy∏em wi´c pani Kasztanowej nasze paszporty, a nazajutrz
wraz z Koernerem poszed∏em do Porajskiego. Ten nas poinformowa∏, ˝e wszelkie formalnoÊci za∏atwia
dla niego pewien volksdeutsch, któremu on dobrze p∏aci, ale na którym mo˝na polegaç, bo jest to przyzwoity cz∏owiek. (...) 18 grudnia otrzyma∏em zawiadomienie od dyrektora Porajskiego, a˝eby byç u niego oko∏o godz. 4. Poszed∏em wraz z Koernerem i otrzymaliÊmy od niego nasze paszporty z w∏oskà wizà,
ausweis niemiecki na przekroczenie granicy w drodze do W∏och (...) i bilety kolejowe drugiej klasy z Warszawy do Katowic. Za to wszystko wraz z zap∏atà volksdeutschowi dyrektor Porajski pobra∏ od nas po odliczeniu po 200 z∏ od osoby”7.
3 A.Ch.

Kap∏an, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, prze∏. z hebr. i opr. A. I. Katsh, London 1999, s. 126–127.
Zob.: M. Prager, Sparks of Glory. Inspiring Episodes of Jewish Spritual Resistance by Israel’s Leading Chronicler
of Holocaust Courage, New York 1969.
5 Nie uda∏o si´ ustaliç, jakiej firmy dyrektorem by∏ Stefan Porajski (1882–4 wrzeÊnia 1944). Byç mo˝e Lloyd Triestino
i Biuro Okr´towe „Adriatica” mia∏y jesienià/zimà 1939 roku wspólnego dyrektora.
6 In˝ynier, senator, dzia∏acz syjonistyczny, razem z Hartglasem uzyska∏ zezwolenie na wyjazd do Palestyny (grudzieƒ
1939). Jako dzia∏acz syjonistyczny uzyska∏ zezwolenie na wyjazd na skutek staraƒ Biura Palestyƒskiego w Genewie.
Biuro to utrzymywa∏o kontakty z warszawskimi dzia∏aczami syjonistycznymi za poÊrednictwem pracowników w∏oskiej Riunione Adriatica di Sicurta, która mia∏a oddzia∏ w Warszawie jeszcze w latach przedwojennych. Genewskie
biuro nades∏a∏o im jednoczeÊnie wiz´ wjazdowà do Triestu.
7 A. Hartglas, Na pograniczu dwóch Êwiatów, wst´p i opr. J. ˚yndul, Warszawa 1996, s. 323–324.
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Mo˝liwoÊci legalnego czy pó∏legalnego wyjazdu z Polski trwa∏y bardzo krótko. W czerwcu 1940 roku,
kiedy w Europie pozamykano wiele granic, w tym w∏oskà, wyjazd sta∏ si´ niemo˝liwy. Pozornie mo˝liwoÊci wyjazdu nadal istnia∏y, a mo˝e chodzi∏o o wyciàganie pieni´dzy od naiwnych. W zamkni´tym ju˝ getcie
– co brzmi jak gorzka ironia – mia∏y swoje przedstawicielstwa dwa biura podró˝y: „Hamburg–Ameryka-Line” (Solna 4 m. 3, czynne od 1 stycznia do kwietnia 1941) oraz „Norddeutscher Lloyd” (Leszno 15, tak˝e do kwietnia 1941). Jak si´ wydaje, biura te zajmowa∏y si´ sprzeda˝à biletów na ma∏e, a nie na wielkie
podró˝e. Jak mo˝na przeczytaç w „Gazecie ˚ydowskiej”, prowadzono tam „sprzeda˝ kart tramwajowych
wy∏àcznie w biurze Norddeutscher Lloyd”8. Na poczàtku 1941 roku za poÊrednictwem „Gazety“ „Norddeutscher Lloyd podaje do wiadomoÊci, ˝e wszystkie pog∏oski o rzekomym wstrzymaniu ruchu tramwajowego w dzielnicy ˝ydowskiej sà bezpodstawne. Komunikacja tramwajowa odbywa si´ nadal normalnie”9.
Oba biura zajmowa∏y si´ tak˝e poszukiwaniami rodzin. Ich dzia∏alnoÊç nie trwa∏a jednak d∏ugo. Na poczàtku kwietnia 1941 roku „zosta∏o zlikwidowane Biuro Norddeutscher Lloyd na dzielnic´ ˝ydowskà w Warszawie. Wszelkie formalnoÊci oraz dokumenty, pozostawione we wspomnianym biurze, przy ul. Leszno 15, sà
do odebrania w Centralnym Biurze Norddeutscher Lloyd przy ul. Królewskiej 31. Do biura tego mo˝na si´
zwracaç drogà pocztowà. Informacji zasi´gnàç mo˝na tak˝e telefonicznie we wspomnianym Biurze centralnym za nr 240–03 w godzinach od 9 do 13 i od 16 do 17 codziennie, prócz Êwiàt”10. Pod koniec kwietnia natomiast „zlikwidowane zosta∏o Biuro „Hapag” (Hamburg–America-Line) w dzielnicy ˝ydowskiej. By∏o drugim po Norddeutsche Lloyd biurem ds emigracyjnych w naszej dzielnicy”11.
Jesienià 1940 roku nie by∏o ju˝ praktycznie ˝adnych mo˝liwoÊci wyjazdu z Polski. „Gazeta ˚ydowska”
zamieÊci∏a jednak du˝y artyku∏ pod tytu∏em „Tow. Emigracyjne »JEAS« w Polsce. Z podtytu∏em: Rady i pomoc dla ch´tnych do emigracji – PoÊrednictwa pomi´dzy Gen. Gubernatorstwem a neutralnà zagranicà
– paczki ˝ywnoÊciowe, pomoc finansowa”12. W artykule czytamy, ˝e Towarzystwo przed wojnà – ÊciÊle
wspó∏pracujàc z organizacjà HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society) w USA – opiekowa∏o
si´ ˝ydowskimi emigrantami, u∏atwiajàc im znalezienie pracy, zapewniajàc opiekà prawnà, udzielajàc po˝yczek, poÊredniczàc w przesy∏aniu pieni´dzy dla rodzin pozosta∏ych w Polsce. Obecnie, nawiàzawszy
kontakty z instytucjami pomocowymi w krajach neutralnych na Êwiecie, „bezzw∏ocznie po przywróceniu
komunikacji pocztowej rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç swojà umo˝liwienia licznym zg∏aszajàcym si´ nawiàzania
kontaktu z krewnymi zagranicà, oczywiÊcie, w krajach neutralnych. Zg∏osi∏o si´ tak˝e wiele rodzin, które
przed wojnà nie utrzymywa∏y ∏àcznoÊci z krewnymi zagranicà, a obecnie zdecydowa∏y si´ prosiç o pomoc
finansowà. (...) Od po∏owy grudnia [1939] kiedy Towarzystwo Jeas mog∏o wznowiç swojà dzia∏alnoÊç do
tej pory [1 paêdziernika 1940] przesz∏o 15 000 rodzin ˝ydowskich z Warszawy i ca∏ego GG nawiàza∏o kontakt ze swoimi krewnymi zagranicà”. Biuro zamieszcza∏o tak˝e w „Gazecie” d∏ugie listy nazwisk osób, poszukiwanych przez krewnych. „Oprócz tego, udzielone zosta∏y licznym interesantom informacje o ró˝nych sprawach emigracyjnych. Informacje te pochodzà wy∏àcznie z pierwszego êród∏a (od W∏adz, urz´dów konsularnych itd.) i Towarzystwo stara si´ udzielaç interesantom wyjaÊnieƒ zupe∏nie Êcis∏ych,
a przede wszystkim: nie rozsiewaç nierealnych iluzyj na temat »natychmiastowych« mo˝liwoÊci emigracyjnych, uzyskiwania paszportów emigracyjnych lub t.p., czym uchroni∏o wiele osób przed rozczarowaniami i kosztami. Emigracji bowiem obecnie z Generalnego Gubernatorstwa nie ma”. Dzia∏alnoÊç JEAS za8

„Gazeta ˚ydowska” 1940, nr 43.
„Gazeta ˚ydowska” 1941, nr 13.
10 „Gazeta ˚ydowska” 1941, nr 29.
11 „Gazeta ˚ydowska” 1941, nr 35.
12 „Gazeta ˚ydowska” 1940, nr 21.
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koƒczy∏a si´ na poczàtku wrzeÊnia 1941 roku, jego kierownik – dr Morgensztern – zosta∏ aresztowany
i wys∏any do obozu; funkcje Towarzystwa przejà∏ ˚ydowski Komitet Pomocy przy Judenracie.
Cadyk Mordechaj Alter i pose∏ Apolinary Hartglas bezpiecznie dotarli do Palestyny. Jednak nie wszyscy mieli tyle szcz´Êcia. Akta niemieckich sàdów zachowane w polskich archiwach pozwalajà przyjrzeç si´
sposobom, które stosowali polscy ˚ydzi chcàcy uciec z kraju. Jednym z nich, choç nieskutecznym, pos∏u˝y∏o si´ czworo warszawskich ˚ydów13. Grupie uciekinierów przewodzi∏ Marian Sztejnberg, postaç dobrze znana w przedwojennym Êwiecie artystycznym i literackim. Historia ich wyprawy o nieoczekiwanym
zakoƒczeniu krà˝y∏a wÊród mieszkaƒców getta warszawskiego.
Grup´ tworzyli: Marian Sztejnberg, jego brat Dawid oraz Szlama i Chawa Hochglobowie. Hochglobe
by∏ bogatym kupcem, jubilerem i zegarmistrzem. W 1938 roku w zwiàzku z wprowadzaniem w ˝ycie zakazu handlowania przez ˚ydów katolickimi dewocjonaliami policja skontrolowa∏a sklep Hochglobego na
warszawskiej Pradze, konfiskujàc cz´Êç asortymentu14.
O wiele wi´cej wiadomo o Marianie Sztejnbergu (Sztejnsbergu, Sztajnbergu, Sztajnsbergu). W latach
20. i 30. by∏ znanym wydawcà, redaktorem, przyjacielem artystów i m´˝em popularnej aktorki Mieczys∏awy åwikliƒskiej. Marian oraz jego dwaj bracia, Dawid (Tadeusz) i Szymon, pochodzili z biednej rodziny.
Do zamo˝noÊci i wysokiej pozycji spo∏ecznej doszli dzi´ki ci´˝kiej i wytrwa∏ej pracy. Antoni S∏onimski tak
wspomina Sztajnberga: „W∏aÊciciel ksi´garni pod firmà »Hoesick«. D∏ugie lata wydawa∏ poetów Skamandra i liczne tomiki debiutantów. (...) ByliÊmy wszyscy w przyjaêni z Marianem. WiedzieliÊmy, ˝e na poezji
nie zarabia, a co zarobi∏ na wydawnictwach prawniczych, w których ksi´garnia »Hoesicka« si´ specjalizowa∏a, przepuszcza∏ z nami w libacjach restauracyjnych. (...) Jako m∏ody pomocnik ksi´garski kocha∏ si´
w s∏ynnej, starszej od niego aktorce (...). Gdy zbogaci∏ si´ i objà∏ ksi´garni´, popija∏ z popularnymi poetami, wreszcie o˝eni∏ si´ z bóstwem swej m∏odoÊci”15. Jego wybranka, Mieczys∏awa åwikliƒska, tak opisuje
swego wiernego adoratora: „Marian by∏ uwa˝any przez wi´kszoÊç moich znajomych za bardzo inteligentnego, dowcipnego, posiadajàcego wybitne talenty towarzyskie cz∏owieka. (...) Umia∏ byç mi∏y, uprzedzaç
wszystkie moje ˝yczenia. Zdarza∏o si´ czasami, gdy jecha∏am sleepingiem, ˝e zastawa∏am przedzia∏ dos∏ownie wyÊcielony ró˝ami. Zjawia∏ si´ wsz´dzie tam, dokàd jeêdzi∏am z wyst´pami. Takie dowody uczuç
ujmujà ka˝dà kobiet´”16.
W 1932 roku Sztejnberg przechrzci∏ si´ i poÊlubi∏ åwikliƒskà. W ma∏˝eƒstwie nie uk∏ada∏o si´ jednak najlepiej i w 1938 aktorka zdecydowa∏a si´ na rozwód. Mimo tego mieszkali nadal razem a˝ do
wybuchu wojny. Jak wielu innych mieszkaƒców Warszawy, w pierwszych dniach wrzeÊnia uciekli
przed Niemcami na wschód, ale po kilku tygodniach zdecydowali si´ powróciç do swego eleganckiego apartamentu przy al. 3 Maja. Aktorka chcia∏a, aby jej mà˝ si´ wyprowadzi∏ – jego ciàg∏a obecnoÊç
nie tylko by∏a jej niemi∏a, ale nara˝a∏a jà na niebezpieczeƒstwo: „Marian Sztajnsberg jest ju˝ nie tylko natr´tnym wielbicielem, niekochanym m´˝czyznà, sercowà pomy∏kà. Jego wspó∏obecnoÊç zaczyna powoli byç sprawà ˝ycia lub Êmierci. (...) LekkomyÊlny, pe∏en fantazji i brawury Sztajnsberg wchodzi i wychodzi rano, w po∏udnie i wieczorem, wraca nie kryjàc si´ i nie maskujàc, lekcewa˝àc hitlerowski nakaz noszenia opaski z gwiazdà Syjonu, lekcewa˝àc wszelkie hitlerowskie nakazy, jak gdyby
13 Na podstawie akt nr 1200 (2282) Deutsches Gericht Warschau (Niemieckiego Sàdu w Warszawie, dalej jako DGW)
zbiory Archiwum Miasta Sto∏ecznego Warszawy (AMSW).
14 P. Rakowski, Jak Êcigano w II Rzeczpospolitej ˚ydów handlujàcych dewocjonaliami, „S∏owo ˚ydowskie” [Dos
Jidisze Wort], 30 lipca 1999.
15 A. S∏onimski, Alfabet wspomnieƒ, Warszawa 1975, s. 226–227.
16 Cyt. za: A. Okoƒska, A. Grzybowski, Rozmowy z panià Miecià, Warszawa 1976, s. 234–235.
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w kamienicy nikt go nie zna∏. A przecie˝ ca∏a kamienica, ba, ca∏a Warszawa wie, ˝e mà˝ åwikliƒskiej
jest ˚ydem!“17
Sytuacja finansowa rodziny Sztejnbergów stawa∏a si´ coraz trudniejsza. Ksi´garni´ Mariana przejà∏
niemiecki treuhänder Paul Kostrzewa. Sztejnberg straci∏ jedyne êród∏o zarobkowania i musial prosiç
o pomoc swojà ˝on´. åwikliƒska odmawia∏a ponawianym przez niego proÊbom o wsparcie, a˝ w koƒcu
zgodzi∏a si´ sfinansowaç jego ucieczk´.
Irena Szczepankowska-Sztajnbergowa, wdowa po bracie Mariana, Tadeuszu (Dawidzie) wspomina:
„W 1940 roku mój mà˝, Tadeusz i Marian chcieli koniecznie wyjechaç do trzeciego brata Szymona, który
mieszka∏ w Nicei. Za poÊrednictwem adwokata Âwi´cickiego (który zginà∏ póêniej, powieszony przez
Niemców w∏aÊnie za udzia∏ w tego typu akcjach) mój mà˝ i szwagier wystarali si´ o przepustki do Reichu.
Wi´kszoÊç tych spraw ja za∏atwia∏am, wi´c pami´tam przebieg ich bardzo dobrze. Poniewa˝ koszty by∏y
ogromne, pani åwikliƒska przynios∏a mi do spieni´˝enia dwa cenne wazony chiƒskie. (...) Marian i Tadeusz wyjechali do Reichu, ale w czasie ich podró˝y zasz∏a tragiczna pomy∏ka. Czy pomylili si´ co do wyznaczonej im trasy, czy trafili na niew∏aÊciwà osob´, trudno to dzisiaj ustaliç. Bo nawet mój mà˝, z którym
rozmawia∏am po jego powrocie, nie bardzo si´ w tym orientowa∏, doÊç ze przeszli granic´ w z∏ym punkcie i do Szwajcarii nie dojechali. Zostali aresztowani w Niemczech i skazani na cztery miesiàce wi´zienia.
(...) Póêniej przetransportowano ich do Polski i po jakimÊ czasie wypuszczono. Mój mà˝ wróci∏ do naszego domu, Marian zginà∏ – o ile wiem – w 1941 roku"18.
Nieznane sà okolicznoÊci Êmierci Mariana Sztejnberga. Wiadomo jedynie, ˝e zmar∏ w getcie. Hanna
Mortkowicz-Olczakowa, która zna∏a go sprzed wojny, zanotowa∏a: „Sztejnberg g∏odowa∏ w getcie, sprzedawa∏ ksià˝ki na ulicach a˝ w koƒcu zmar∏”19.
Inni cz∏onkowie tej fatalnej wyprawy: brat Mariana, Dawid, Chawa i Szlama Hochglobowie najprawdopodobniej zostali, jak miliony innych ˚ydów, zg∏adzeni przez Niemców. Nie uda∏o si´ znaleêç dokumentów Êwiadczàcych o ich Êmierci, ale zachowa∏y si´ opisy podj´tej przez nich próby ucieczki, której
szczegó∏y odtwarzamy na podstawie polskich i niemieckich êróde∏.

Szwajcarska wspó∏praca z gestapo
Wybór Szwajcarii jako kraju docelowego dla uciekajàcych z Generalnego Gubernatorstwa ˚ydów nie
by∏ niczym zaskakujàcym. Zamkni´cie granicy w∏oskiej, upadek Francji oraz zaj´cie przez wojska niemieckie innych krajów europejskich uczyni∏y ze Szwajcarii jedno z ostatnich miejsc schronienia.
Cytowane powy˝ej Êwiadectwa Êwiadczy∏y, ˝e cz∏onkowie grupy Sztejnberga opuÊcili Polsk´ i zostali
zatrzymani przez w∏adze niemieckie gdzieÊ w drodze na Zachód. W rzeczywistoÊci by∏o inaczej. Grupa
wsiad∏a do pociàgu jadàcego przez Katowice i Wiedeƒ do Feldkirch. Pociàg wyjecha∏ z Warszawy wczeÊnie rano 25 kwietnia 1940 roku. ˚ydowskim uchodêcom uda∏o si´ bez przeszkód przejÊç pierwszà kontrol´ paszportowà w Lundenburgu, na granicy GG, i wjechaç na teren Rzeszy. Równie g∏adko przebieg∏
przejazd przez tereny Rzeszy.
Jazda tranzytowa przez terytorium Rzeszy podczas wojny nie nale˝a∏a do ∏atwych. Wszyscy legitymujàcy si´ polskimi paszportami, chcàc opuÊciç okupowany kraj, musieli wpierw zdobyç niemieckie wizy wjazdowe i wyjazdowe. Mo˝na si´ by∏o o nie ubiegaç na podstawie uprzednio uzyskanej wizy wydanej
17

Cyt. za:M. Bojarska, Mieczyslawa åwikliƒska, Warszawa 1988, s. 317–318.
Cyt. za: A. Okoƒska, A. Grzybowski, Rozmowy z panià Miecià, op. cit., s. 281–282.
19 H. Mortkowicz-Olczakowa, Pod znakiem k∏oska, Warszawa 1962, s. 146.
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przez paƒstwo, do którego w∏aÊciciel paszportu zamierza∏ si´ udaç. W przypadku grupy Sztejnberga
szwajcarski konsulat w Berlinie wyda∏ im wizy upowa˝niajàce do przebywania w Zurychu przez 6 miesi´cy. Pociàg z Wiednia do Zurychu przyjecha∏ na granic´ niemiecko-szwajcarskà 26 kwietnia, kilka minut po
dziewiàtej wieczorem. Niemieckie wizy wyjazdowe wzbudza∏y – jak si´ wydaje – zaufanie i nie zwróci∏y
uwagi policji. Po przejÊciu niemieckiej kontroli granicznej pociàg zatrzyma∏ si´ na pierwszej szwajcarskiej
stacji w Buchs (kanton St. Gallen). Uciekinierów, którym wydawa∏o si´, ˝e wolnoÊç jest ju˝ w zasi´gu r´ki, czeka∏o wielkie rozczarowanie.
Szwajcarskie wizy wstemplowane w ich paszporty wzbudzi∏y bowiem podejrzenie szwajcarskiej policji. Nast´pnego dnia (27 kwietnia) Sztejnberg i jego towarzysze trafili do aresztu. 28 kwietnia ca∏a czwórka zosta∏a wydalona si∏à z terytorium Szwajcarii i oddana przez policj´ z Buchs w r´ce gestapo w Feldkirch, pierwszej stacji po stronie niemieckiej.
Na podstawie akt gestapo i raportów szwajcarskiej policji mo˝emy odtworzyç przebieg wydarzeƒ
tamtych feralnych godzin i dni. Decyzje, które wówczas zapad∏y, doprowadzi∏y do Êmierci czworga polskich ˚ydów. Rano 27 kwietnia wachmistrz Gabathuler z oddzia∏u policji granicznej w Buchs przes∏ucha∏
Szlam´ i Chaw´ Hochglobów. W czasie przes∏uchania przyznali si´ do zap∏acenia po 6000 z∏ poÊrednikowi, który wzià∏ ich paszporty i opatrzy∏ je wymaganymi niemieckimi i szwajcarskimi stemplami. Oboje zapewniali szwajcarskiego policjanta, ˝e w ich przekonaniu stemple by∏y oryginalne. Na koniec b∏agali w∏adze szwajcarskie: „Sami nie dysponujemy Êrodkami finansowymi, ale mamy w Zurychu bogatych kuzynów, Kempiƒskich-Neudorsów, którzy zaoferowali nam goÊcin´. Bardzo si´ obawiamy tego, ˝e, jeÊli zostaniemy odes∏ani do Niemiec, zostaniemy jako ˚ydzi aresztowani”20.
Nast´pnego dnia policjanci z Buchs przes∏uchali obu braci Sztejnbergów i dowiedzieli si´, ˝e i oni
zap∏acili za niemieckie i szwajcarskie wizy wstemplowane do ich paszportów. Osoba poÊredniczàca i zap∏acona przez nich kwota (6400 z∏) by∏y inne ni˝ w przypadku Hochglobów. Metoda uzyskania wpisów
w paszportach by∏a jednak ta sama. Sztejnbergowie zapewnili szwajcarskie w∏adze, ˝e byli przekonani
o autentycznoÊci wiz. Dodali, ˝e majà w Szwajcarii brata, który chce ich przyjàç i utrzymywaç21.
Informacja o posiadaniu przez czworo zatrzymanych ˚ydów krewnych w Szwajcarii nie mia∏a dla tamtejszej policji wielkiego znaczenia. W zeznaniu z∏o˝onym w gestapo w Feldkirch, Szlama Hochglobe
stwierdzi∏: „Kiedy szwajcarska policja zadzwoni∏a i potwierdzi∏a, ˝e rzeczywiÊcie mamy krewnych w Zurychu, odes∏a∏a nas do Feldkirch”22. Zanim zmuszono kupca i jego ˝on´ do powrotu do Niemiec, dano im
kilka ostatnich rad i „zapewniono, ˝e nasza sprawa b´dzie rozpatrzona w Bernie a nasi krewni pomogà
doprowadziç do naszego rych∏ego powrotu do Szwajcarii”. Na nieszcz´Êcie uciekinierów szwajcarscy
urz´dnicy posun´li si´ jeszcze dalej. W ramach wspó∏pracy granicznej przekazali gestapo nie tylko wydalonych ˚ydów, ale i kopie ich przes∏uchaƒ. To w∏aÊnie szwajcarskie protoko∏y przes∏uchaƒ otwierajà akta
gestapo towarzyszàce ˚ydom w drodze powrotnej do getta warszawskiego.

Szwajcarska polityka wobec ˝ydowskich uchodêców
Wybór Szwajcarii by∏ z ˝ydowskiego punktu widzenia aktem desperacji. Od chwili Machtübernahme
(przej´cia w∏adzy) szwajcarskie w∏adze okazywa∏y gotowoÊç nie tylko do spe∏niania ˝yczeƒ Niemiec, ale
te˝ do wprowadzania w∏asnej polityki majàcej zatamowaç nap∏yw ˝ydowskich uchodêców. Proces
20

AMSW, DGW, akta nr 1200, Raport Kantonspolizei St.Gallen, 27 kwietnia 1940, teczka. 4.
Ibidem, fol. 5.
22 AMSW, DGW, akta nr 1200, Geheime Staatspolizei Feldkirch Vernehmungsniederschrift, 28 kwietnia 1940, teczki 9–10.
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„uszczelniania” granicy zaczà∏ si´ wkrótce po anszlusie Austrii. Restrykcyjna polityka wobec uchodêców
by∏a prowadzona przez samych Szwajcarów, bez ˝adnych niemieckich nacisków.
Dr Heinrich Rothmund, od 1919 roku szef Federalnego Wydzia∏u SprawiedliwoÊci i Policji, zas∏ynà∏
prowadzonà przez siebie walkà z „za˝ydzeniem”. W koƒcu lat 30. sta∏ si´ g∏ównym architektem nowej
szwajcarskiej polityki zamkni´tych drzwi. W 1938 roku Rothmund ostrzega∏ niemieckie w∏adze, ˝e dalszy
nap∏yw niemieckich ˚ydów zmusi Szwajcari´ do ponownego wprowadzenia wiz (zlikwidowanych w 1926
roku) dla wszystkich niemieckich obywateli23. Niebezpieczeƒstwo zamkni´cia swobodnego ruchu granicznego by∏o powa˝ne. Przekonywa∏o o tym wprowadzenie 28 marca 1938 roku obowiàzku wizowego
dla wszystkich obywateli Austrii, co by∏o spowodowane pojawieniem si´ tysi´cy pochodzàcych z niej
uchodêców24.
Rozwiàzaniem problemu – twierdzi∏ Rothmund – by∏o precyzyjne wskazywanie „aryjskoÊci” niemieckich obywateli. Po d∏ugich dyskusjach osiàgni´to porozumienie. 4 paêdziernika 1938 roku Niemcy zobowiàzali si´ stemplowaç ˝ydowskie paszporty literà „J” (Jude). Nies∏awny „J-Stempel” (albo „tampon-J
– zale˝nie od kantonu) mia∏ w konfederacji helweckiej d∏ugà histori´. Niektóre kantony dla oznaczenia
zagranicznych ˚ydów u˝ywa∏y tego symbolu ju˝ przed pierwszà wojnà Êwiatowà. W wyniku porozumienia zawartego z nazistami w 1938 roku szwajcarskie w∏adze poinstruowa∏y konsulaty, aby od „podejrzanie wyglàdajàcych interesantów“ wymagano dodatkowych „dowodów aryjskoÊci”. W listopadzie 1938 roku, nied∏ugo po Nocy Kryszta∏owej, w∏adze szwajcarskie posun´∏y si´ dalej i a priori odmówi∏y uznawania ˚ydów za uchodêców politycznych25.
Stra˝y granicznej zalecano zwracanie szczególnej uwagi na wszystkie „wschodnie” (w tym równie˝ na
polskie) paszporty, których posiadaczy obejmowa∏ bezwzgl´dny obowiàzek wizowy. Specyfika szwajcarskiego systemu federalnego oraz zwiàzane z nim niezwykle szerokie uprawnienia lokalnej administracji
sprawia∏y, ˝e polityka wobec uchodêców ró˝ni∏a si´ znacznie w poszczególnych kantonach.
W niektórych miejscach ∏atwiej by∏o uzyskaç admisj´ ni˝ w innych. Na przyk∏ad w Genewie ˝ydowski uchodêca mia∏ wi´ksze szanse na przyj´cie ni˝ w sàsiednich jurysdykcjach. Nawet w szczytowym momencie wojny szwajcarscy stra˝nicy graniczni w kantonie genewskim odprawiali z kwitkiem mniej ni˝ 9%
˚ydów poszukujàcych azylu. Znacznie mniej wiadomo o polityce wobec uchodêców w kantonie St. Gallen, z którego wydalono do Niemiec grup´ Sztejnberga. Zachowa∏a si´ jednak informacja o tym, ˝e Paul
Grüninger, komisarz policji z St. Gallen zosta∏ wiosnà 1939 roku zdegradowany i wyrzucony z pracy za antydatowanie setek ˝ydowskich wniosków o azyl.
Na nieszcz´Êcie Sztejnberga koledzy komisarza Grüningera z Buchs gorliwie wype∏niali nakazane prawem obowiàzki. ˚arliwoÊç funkcjonariuszy posun´∏a si´ tak daleko, ˝e na drodze kolaboracji z w∏adzami
23 S. Ferrero, Switzerland and the Refugees Fleeing Nazism: Documents on the German Jews Turned Back at the
Basel Border in 1938–1939, „Yad Vashem Studies” 1999, nr 27, s. 204.
24 Ibidem, s. 214. Zob.: H. Spira, L'attitude de la Suisse envers les refugies juifs 1939–1945, „Schweizerische Zeitschrift für Geschichte” 1999, nr 49(2), s. 273–279; G. Kreis, Abschied von „Holocaust”, „ Schweizer Monatshefte”
1979, nr 59(7), s. 511–519.
25 E. Burgauer, Die Schweiz: die Verfolgende Unschuld, „Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts” 1996 nr 11(2), s. 113. Zob.: R. Fivaz-Silbermann, Refoulement, accueil, fili¯res: les fugitifs juifs á la fronti¯re
franco-genevoise entre 1942 et 1944. Pour un nouveau mod¯le du refuge, „Schweizerische Zeitschrift für Geschichte”, 2001 nr 51(3), s. 296–317. WÊród 2000 odeslanych (do Francji) uchodêców autorka znalazla 884 Zydów.
Kanton genewski by∏ wa˝nym miejscem dla ˚ydów szukajàcych schronienia. 42% ˝ydowskich uchodêców z 21 304
˚ydów przyj´tych przez Szwajcari´ przekroczy∏o granice kantonu genewskiego.
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niemieckimi gotowi byli posunàç si´ dalej, ni˝ nakazywa∏y im przepisy, i przekazali gestapo wszystkie informacje uzyskane od zatrzymanych èydów.
Istnieje kilka dowodów wspó∏pracy (przynajmniej z okresu przedwojennego) szwajcarskiej policji
z St. Gallen z gestapo26. Po zwolnieniu Grüningera polityka kantonu St. Gallen wobec uchodêców sta∏a
si´ niezwykle restrykcyjna. Przypadek Sztejnberga zdaje si´ nie byç odosobniony. Stenograficzne notatki
oficerów warszawskiego gestapo wskazujà, ˝e przekazywanie danych operacyjnych mi´dzy szwajcarskimi
i nazistowskimi w∏adzami zdarza∏o si´ cz´Êciej. Z ca∏à pewnoÊcià wspó∏praca ta mia∏a miejsce w przypadku zatrzymanych ˚ydów. Kilka tygodni po wydaleniu Sztejnberga inny warszawski ˚yd zosta∏ odes∏any na
Êmierç. Henryk Winawer-Feinkind (ur. 28 maja 1887), który zdo∏a∏ przekroczyç granic´ szwajcarskà, pos∏ugujàc si´ fa∏szywymi papierami, by∏ przes∏uchiwany przez szwajcarskich urz´dników 14 czerwca 1940
roku. Nast´pna notatka dotyczàca Winawera-Feinkinda pochodzi ju˝ ze zróde∏ niemieckich. Stwierdza si´
w niej, i˝ uchodêca zmar∏ w warszawskim getcie w kwietniu 1941 roku27.

Ze Szwajcarii do wi´zienia i powrót do getta
Gestapo w Feldkirch aresztowa∏o czwórk´ warszawskich ˚ydów 28 kwietnia oko∏o po∏udnia. Dzi´ki
protoko∏om przes∏uchaƒ, które Szwajcarzy przekazali Niemcom wraz z niedosz∏ymi uchodêcami, wiedziano ju˝, ˝e Sztejnbergowie i Hochglobowie kupili fa∏szywe wizy w Warszawie. Celem kolejnych przes∏uchaƒ, tym razem prowadzonych ju˝ po niemieckiej stronie granicy, by∏o ujawnienie to˝samoÊci poÊredników i fa∏szerzy. Przes∏uchania prowadzono w Feldkirch od 28 kwietnia do 4 maja 1940 roku28. JakiÊ czas póêniej wszyscy uczestnicy pechowej wyprawy zostali przewiezieni do wi´zienia w Bregenz, skàd
po trzech miesiàcach przetransportowano ich dalej, do siedziby gestapo w Innsbrucku. Najprawdopodobniej na poczàtku wrzeÊnia wrócili do Generalnego Gubernatorstwa i zostali uwi´zieni w nies∏awnej
kwaterze warszawskiego gestapo przy Alei Szucha (przemianowanej ju˝ wówczas na Alee der SS und Polizei). Tam poddano ich dalszym przes∏uchaniom: Hochglobów – 12 wrzeÊnia, Sztejnbergów – w dzieƒ
póêniej. Po przes∏uchaniu 13 wrzeÊnia bracia Sztejnbergowie i Hochglobe zostali wywiezieni na Rakowieckà; Chawa Hochglobe natomiast najprawdopodobniej trafi∏a na Dani∏owiczowskà. W aktach wi´zienia na Rakowieckiej uda∏o si´ nam znaleêç kilka Êladów pobytu Sztejnbergów.
Obaj nie byli ju˝ ludêmi m∏odymi, warunki na Rakowieckiej by∏y straszne, a miesiàce pobytu w celi
zdà˝y∏y mocno nadwer´˝yç ich zdrowie. W paêdzierniku 1940 roku bracia poprosili o przydzielenie im
l˝ejszych zadaƒ. Najprawdopodobniej ich proÊby pozosta∏y bez odzewu, poniewa˝ w styczniu 1941 roku
Daniel Sztejnberg zwraca∏ si´ z nast´pujàcà proÊbà do dyrektora wi´zienia: „Prosz´ Pana Dyrektora o pozwolenie na wizyt´ lekarskà (...) Jestem bardzo chory i mój stan zdrowia gwa∏townie si´ pogarsza”. W tym
samym czasie Marian prosi∏ o wydanie swetra z wi´ziennego depozytu29. Tak jak poprzednio, równie˝
tym razem w∏adze wi´zienne nie zareagowa∏y na podania niedoszych uchodêców.
Po d∏ugiej zw∏oce, 25 lutego 1941 roku, niemiecki sàd w Warszawie rozpatrzy∏ spraw´ Sztejnbegów
i dwojga innych uciekinierów. Wszystkich skazano na cztery miesiàce wi´zienia. Wziàwszy pod uwag´, ˝e
winni ju˝ wczeÊniej sp´dzili w ró˝nych oÊrodkach karnych ponad dziewi´ç miesi´cy, sàd zadecydowa∏ si´
26

JesteÊmy wdzi´czni Jörgowi Krummenacher-Schöllowi za t´ informacj´. J. Krummenacher przygotowuje ksià˝k´
na temat szwajcarskiej polityki emigracyjnej w czasie drugiej wojny Êwiatowej.
27 AMSW, Staatsanwaltschaft bei dem Sondergericht Warschau, akta nr 1209.
28 AMSW, DGW, akta nr 1200, teczki. 8–16.
29 AMSW, Zespó∏ aresztu Êledczego Warszawa-Mokotów, akta nr 22824, 25045 i 25046.
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zwolniç oskar˝onych „na wolnoÊç“. Znaczy∏o to, ˝e zza muru wi´zienia przy Rakowieckiej trafili za mur
g∏odujàcego warszawskiego getta. Marian Sztejnberg niebawem zmar∏, prawdopodobnie z g∏odu. Los jego brata Dawida, podobnie jak losy Szlamy i Chawy Hochglobów, pozostajà nieznane. Najprawdopodobniej zgin´li wkrótce, jak wi´kszoÊç polskich ˚ydów.
Sprawa Mariana Sztejnberga nie jest, sama w sobie, rewelacjà. O tym, ˝e szwajcarskie w∏adze cz´sto
odmawia∏y przyj´cia ˝ydowskich uchodêców, wiedziano wczeÊniej. Ujawniajàcym si´ w niej nowym, istotnym wàtkiem jest rozmiar wspó∏pracy mi´dzy szwajcarskà policjà granicznà i gestapo. Systematyczne
„oczyszczanie” szwajcarskich archiwów po wojnie sprawi∏o, ˝e badanie tego zagadnienia jest trudne,
a mo˝e nawet niemo˝liwe. Pomocà mogà s∏u˝yç archiwa polskie. Sztejnberg by∏ przecie˝ jednym z wielu
„zawróconych” uchodêców, których b∏agania odbija∏y si´ od szwajcarskiej Êciany oboj´tnoÊci i strachu.
Akta niemieckich sàdów w okupowanej Polsce dostarczajà innych przyk∏adów nieudanych prób przekraczania przez ˚ydów szwajcarskiej granicy. Dalsze badania pozwolà okreÊliç skal´ tego zjawiska.
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