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"Przemiany relacji rodzinnych oraz sposobów funkcjonowania rodziny w sytuacji 

kryzysowej na podstawie świadectw i dokumentów osobistych z getta 
warszawskiego" 

 

Bycie częścią wspólnoty rodzinnej to istotna część ludzkiego doświadczenia. W mojej pracy 

magisterskiej próbowałam znaleźć odpowiedź na pytanie, jak część ludzkiego życia wyglądała 

w warunkach skrajnych, w których znaleźli się mieszkańcy warszawskiego getta. Rodzina była 

dla wielu osób najważniejszą wspólnotą, która pozwalała myśleć o sobie w kategoriach interesu 

grupowego i solidarności; źródłem poczucia sensu i motywacji do życia, więzi społecznych oraz 

bliskości. Z drugiej strony, w czasie wojny mogła stanowić poważne obciążenie; głód, bieda i 

ograniczenie intymności powodowały konflikty, zaś przetrwanie było przede wszystkim 

indywidualne.  

Zastanawiałam się, jak w sytuacji skrajnej zmieniały się role w rodzinie i na kogo spadły nowe 

obowiązki związane z wojennymi przemianami życia? Jak wraz z okolicznościami zmieniały się 

definicje powinności poszczególnych osób wobec rodziny? Podjęłam także refleksję nad 

problemem funkcjonowania rodziny w tak trudnych warunkach. Interesowało mnie także, jak 

zmiany były postrzegane (perspektywa obserwacyjna) i odczuwane (introspekcja, perspektywa 

wewnętrzna). Jakie obowiązujące wówczas ramy życia społecznego oraz społecznie uznawane 

normy łamały? Jakie przystosowania do wojennej sytuacji uważano za dopuszczalne, a które 

postrzegano jako moralnie wątpliwe?  

Mimo, że moja praca dotyczy rzeczywistości historycznej, najwłaściwsze do znalezienia 

odpowiedzi na nurtujące mnie pytania wydały się narzędzia socjologiczne (a także, w mniejszym 

stopniu narzędzia z zakresu psychologii i literaturoznawstwa), dzięki którym mogłam nie tylko 

opisać pewne zjawiska, ale także podjąć próbę ich wyjaśnienia, zinterpretowania.  

Sytuacja skrajna, w której znaleźli się mieszkańcy warszawskiego dla większości z nich okazała 

się być sytuacją bez wyjścia. W okresie pomiędzy listopadem 1940 r., gdy dzielnica żydowska 

została odcięta od pozostałej części Warszawy, a lipcem 1942 r., gdy rozpoczęła się wywózka 

Żydów do obozu śmierci w Treblince, w getcie, z powodu chorób, głodu i skrajnej nędzy zmarło 

przeszło 100 000 osób. Społeczność getta dotknięta została głęboką degradacją: wiele osób 

utraciło pracę i przedwojenne źródło utrzymania. Ceny jedzenia były bardzo wysokie, a racje 

dostępne na kartki nie dawały żadnych szans przeżycia. Domowe budżety ratowano 

wyprzedażą majątku – od rzeczy wartościowych po najdrobniejsze sprzęty użytku domowego 

czy ubrania. W najgorszej sytuacji znajdowali się uchodźcy i wysiedleńcy z innych miast, którzy 

w Warszawie, pozbawieni zarówno jakichkolwiek środków materialnych jak i wsparcia rodziny, 

szybko staczali się na dno nędzy. Najliczniej umierali mężczyźni, ponieważ to w nich były 

wymierzone najcięższe represje Niemców (roboty przymusowe, wywózki do obozów, 

prześladowania, pobicia).  

Każda rodzina musiała znaleźć nowy sposób funkcjonowania w kryzysowej sytuacji. W 

większości z nich zwiększono obciążenie obowiązkiem zarobkowania osób, które wcześniej nie 

pracowały poza domem: przede wszystkim kobiet, ale także dzieci. Glen Elder i Jean Lipman 

Blumen, którzy badali zmiany ról w rodzinie w sytuacjach skrajnych, dowodzą, że 
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uelastycznienie ról oraz zatarcie granic pomiędzy wcześniej opozycyjnymi rolami jest cechą 

charakterystyczną dla przemian struktury rodziny w czasie kryzysu.  

Z przedstawionej w mojej pracy analizy wynika, że kierunek zmian ról poprzez zwiększenie 

obciążenia pracą osób wcześniej zwolnionych z konieczności zarabiania pieniędzy, zarysował 

się już w okresie przed zamknięciem getta, choć wówczas miał mniej drastyczny charakter niż 

później. W getcie dzieci zajmowały się przede wszystkim szmuglem i żebraniem, ale także 

drobnym handlem. Zmiana zakresu ról znacząco wpływała na relacje tak pomiędzy małżonkami, 

jak i między rodzicami i dziećmi. Obniżył się autorytet ojca, przed wojną najczęściej jedynego 

żywiciela rodziny. Wiele kobiet musiało zmierzyć się z trudami samotnego rodzicielstwa. 

Niektóre z nich, przytłoczone biedą, ogromem obowiązków, własną niemocą, nie radziły sobie 

z nową sytuacją. Należy jednak zaznaczyć, że w wielu rodzinach matki zajmowały w getcie 

bardziej znaczącą pozycję niż przed wojną: oprócz opieki nad domem i dziećmi oraz roli 

emocjonalnej kotwicy rodziny, podejmowały także pracę zawodową.  

W pracy przeanalizowałam także zmiany w ogólnie rozumianej sytuacji dzieci, ponieważ wydaje 

się, że to na nich najgłębiej odbiła się kryzysowa sytuacja, w której znaleźli się mieszkańcy getta. 

Większość dzieci nie chodziła do szkoły (szkoły żydowskie były zamknięte do końca września 

1941 r., a i później wskaźnik skolaryzacji w getcie był bardzo niski), zaś najmłodsze z nich nie 

posiadały żadnych wspomnień z okresu przedwojennego, które pozwoliłyby im zdystansować 

się wobec otaczającej ich rzeczywistości. Obserwacja bezradności i rozpaczy rodziców, przy 

jednoczesnej konieczności współuczestniczenia w odpowiedzialności za przetrwanie rodziny 

(np. poprzez pracę zarobkową) sprawiała, że dzieci stawały się przedwcześnie dojrzałymi 

„pseudo-dorosłymi”, którzy psychicznie nie zawsze były gotowe do swej nowej roli. 

Szczególnym przypadkiem zastąpienia osoby dorosłej, było wzięcie przez najstarsze dziecko 

odpowiedzialności za resztę rodzeństwa po śmierci lub opuszczeniu przez rodziców.  

Granice między światem dorosłych i dzieci, a także przestrzenią publiczną i prywatną, zacierały 

się także w domu. W przeludnionym getcie warszawskim na jedną izbę mieszkalną przypadało 

średnio 8 osób. Oznaczało to konieczność dzielenia najintymniejszej przestrzeni mieszkalnej z 

innymi i utratę przestrzeni prywatnej. Z przedstawionej tu analizy wynika, że konieczność 

ciągłego przebywania z innymi powodowała sytuacje konfliktowe. Większość konfliktów 

dotyczyła jednak sfery finansowej, a przede wszystkim pożywienia. W świadectwach pojawiają 

się opisy napięć powstających na tym tle pomiędzy członkami najbliższej rodziny.  

Z czasem strategie przetrwania stosowane przez rodziny okazywały się coraz mniej skuteczne. 

Wobec pogłębiającej się pauperyzacji, chorób i śmierci wielu członków swych rodzin większość 

mieszkańców getta była bezradna. Napięcia i ciągłe konflikty sprawiały, że ludzie bliscy oddalali 

się od siebie. Wyrazem degradacji gettowego społeczeństwa w oczach wielu osób stał się 

rozpad reguł związanych z obchodzeniem się ze zmarłymi – najbiedniejsi mieszkańcy dzielnicy 

zamkniętej nie mogli sobie pozwolić na pokrycie kosztów pochówku, więc trupy często 

pozostawiano na ulicy.  

W przedstawionej w pracy analizie sytuacji w getcie stosuję także pojęcie „trajektoria rodzinna” 

wyrastające z socjologii Fritza Schützego. Trajektoria rodzinna sytuuje się pomiędzy trajektorią 

zbiorową a indywidualną i zawiera cechy obu z nich: cierpienia doświadcza pewna zbiorowość, 

ale członków rodziny łączą bliskie związki emocjonalne, które łączą ich w sieć współzależności, 

a często także wspólnotę działania. Rozpad rodziny w getcie oznaczał koniec tej wspólnoty, 
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indywidualizację losów poszczególnych osób, a także niemożność dalszego podtrzymywania 

funkcji, które wcześniej spełniała rodzina.  

Rozpoczęcie wysiedlenia z getta do obozu śmierci w Treblince w lipcu 1942 r. oznaczało koniec 

dotychczas istniejącej rzeczywistości. Około 90% mieszkańców getta zostało wywiezionych i 

zamordowanych. W getcie, które Niemcy planowali zmienić w wielki obóz pracy, udało się 

pozostać jedynie nielicznym, część osób ukrywała się, niektórzy uciekli z getta na aryjską stronę 

Warszawy. W czasie trwania wywózki głównym celem, który przyświecał większości 

mieszkańców getta była ochrona życia własnego i bliskich. W części osób pragnienie pozostania 

z bliskimi było tak silne, że decydowali się pójść na śmierć ze swoimi dziećmi, współmałżonkami 

lub rodzicami. Tych, którym udało się przetrwać wysiedlenie i zostać w getcie, czekał proces 

mierzenia się ze swą tęsknotą za wysiedlonymi, niepewnością co do ich losu, a także poczuciem 

winy i wyrzutami sumienia.  

W ostatniej części pracy, dotyczącej okresu po wysiedleniu, osią mojej analizy była antropologia 

żałoby. Ponieważ żałoba była powszechna, rozpadły się kulturowe wzory dotyczące jej 

wspólnotowego przeżywania oraz wsparcia żałobników w okresie po śmierci bliskich. Żałoba 

stała się najpowszedniejszym uczuciem, doświadczanym naraz przez wszystkich, ale właśnie 

dlatego doświadczanym samotnie. Jednocześnie, wiele osób po utracie bliskich szukało nowych 

relacji, które pomogłyby uporać im się z pustką i samotnością. W tym okresie mieszkańcom 

getta towarzyszyło poczucie tymczasowości oraz świadomość zagrożenia także ich życia, co 

sprzyjało tworzeniu nowych relacji. Były one jednakże szeroko krytykowane, podkreślano to, że 

łamane jest tabu żałoby rozumianej jako okres wyłączenia z życia i przepracowania swej straty, 

że nowe związki są zdradą przeciwko zmarłych. Należy zauważyć, że to właśnie zanik 

wspólnotowych rytuałów związanych z żałobą sprawił, że mierzenie się ze śmiercią, szczególnie 

w warunkach nieustannej groźby dla własnego życia, było szczególnie trudne. Nowe relacje 

pozwalały odzyskać poczucie sensu życia, bliskości z drugim człowiekiem i oswoić ból.  

 


