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Ilustracja 6. Wycofująca się w czerwcu
1941 r. pod naporem wojsk niemieckich Armia
Czerwona pozostawiła we Lwowie więzienia
pełne ciał zamordowanych więźniów politycznych (na których ewakuację nie miała czasu ani
środków). W piwnicach i podwórzach więzień,
w okolicznych lasach i na cmentarzach pozostały tysiące ofiar, prowizorycznie tylko zagrzebanych w zbiorowych mogiłach. We Lwowie, gdzie
w czterech więzieniach znaleziono liczne zwłoki, mieszkańcy (głównie Ukraińcy), podburzani
przez Niemców, dokonali największego pogromu w Galicji Wschodniej. 30 czerwca ludność
żydowską we Lwowie zmuszono do przenoszenia zwłok, jednocześnie dokumentując całe zdarzenie (nagrywając oraz robiąc fotografie, które
potem pokazywano w niemieckich kronikach
filmowych). Nadzorująca prace milicja ukraińska biła i maltretowała pracujących ludzi. Wielu
Żydów zostało przy okazji tej „akcji karnej” pobitych na śmierć lub zastrzelonych. Następnego
dnia pojedynczy żołnierze niemieccy dołączyli
do motłochu na ulicach, a rozruchy osiągnęły
punkt kulminacyjny. W czasie „akcji więziennej”
(jak nazwali ten pogrom żydowscy mieszkańcy
Lwowa) straciło życie między 4 a 7 tys. Żydów
(dokładna liczba jest trudna do oszacowania).
8 lipca 1941 na lwowskich Żydów nałożono
obowiązek noszenia białych opasek z niebieską
gwiazdą Dawida. SS karało tych, którzy wyszli na
ulice bez opaski, śmiercią – życie straciło w ten
sposób kilkuset Żydów. Na tym nie zakończyły
się prześladowania ludności żydowskiej. W lipcu Ukraińcom zezwolono na obchody rocznicy
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śmierci Szymona Petlury, ostatniego premiera
niezależnej Ukrainy. Petlura został zastrzelony
w Paryżu w 1926 r. przez żydowskiego zamachowca Szlomo Schwarcbarda. Chcąc skierować
zemstę Ukraińców na „właściwe” tory, Niemcy
zmienili datę rocznicy śmierci Petlury z 25 maja
na 25 lipca. Jeszcze w tym samym dniu wybuchł
następny pogrom. Trwał cztery dni i kosztował
życie 2 tys. Żydów. Wbrew pozorom, pogromy
nie miały charakteru spontanicznego – zachowały się zawczasu sporządzone listy ofiar, w tym
przede wszystkim przedstawicieli żydowskiej
inteligencji. – K.C.–
Fotografia dotyczy łamania praw do:
◊ ochrony przed dyskryminacją na tle
etnicznym,
◊ do życia.
Trzeba jednak przyjąć, że w sytuacji, w której
dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia osoby prześladowanej, łamane są wszystkie prawa człowieka, jakie jej przysługują.

