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Dąbrowica, där Oskar Tojzner växte upp, ligger i
nuvarande Ukraina. På ukrainska kallas staden
Dubrovytsia.

Staden ligger vid floden Horyn. I norr finns djupa
skogar och sumpmarker. Söderut är landskapet
öppnare med mjuka kullar.
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Volhynia 1908.

Dąbrowica tillhörde tidigare Polen, och innan
dess det ryska imperiet. Staden hade en etniskt
blandad befolkning och låg i regionen Volhynia,
en del av Polens östliga gränsområde.

Karta från 1887.
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En gammal stad
Dąbrowica är en gammal stad. Den omnämns
i dokument redan 1005 som huvudstad i
grevskapet. Under 1600-talet stred ryssar och
polacker om området och i slutet av 1700-talet,
vid en av Polens delningar, kom Dąbrowica
och den närliggande staden Sarny att tillhöra
det ryska imperiet.

Ryska imperiet.
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Det religiösa och politiska livet
Sarny och Dąbrowica var typiska sthetls – små
städer med en stor judisk befolkning, många
synagogor och ett stadsliv som präglades
av den judiska kulturen. Judarna följde den
judiska religiösa kalendern. Familjerna
uppfostrade sina barn enligt judisk ortodox
tradition och värdesatte det andliga livet.
Den judiska befolkningen i Dąbrowica växte
kontinuerligt, från 2 868 judar 1897 till
3 225 år 1937 – en ökning från 47 till drygt
55 procent av befolkningen.
En judisk familj återvänder från marknaden. Sarny, 1915.
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Judarna som levde i området var i regel inte
assimilerade och hade lite kontakt med den
icke-judiska polska och ukrainska befolkningen.
Majoriteten talade i första hand jiddisch eller
hebreiska.

Jiddish-skolan i Dąbrowica på 1930-talet.
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Under 1900-talet började det judiska livet
i området succesivt förändras. Efter första
världskriget, då Dąbrowica införlivades i en
ny självständig polsk stat, kom den judiska
befolkningen att delas i tre grupper: en religiöst
ortodox; en växande sionistisk grupp som stödde
en judisk stat i det brittiska mandatet Palestina;
samt en politisk grupp som var aktiv i Bund – det
största socialistiska icke-religiösa judiska partiet.

Medlemskort i den judiska sekulära ungdomsrörelsen Hashomer Hatzair.
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Under 1930-talet blev banden till religionen
allt svagare. Trots det höll många fast vid
de judiska traditionerna såsom kosher (de
religiösa matreglerna) och sabbaten. Familjen
hade stor betydelse: Av respekt för de äldre och
föräldrarna fortsatte många unga sekulära judar
att gå till synagogan, åtminstone i samband med
högtiderna.

En rabbin i Dąbrowica och hans familj.
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Svårare tider och antisemitism
Under den ekonomiska krisen på 1930-talet och
den så kallade stora depressionen, började den
polska regeringen favorisera den icke-judiska
befolkningen genom att stödja anti-judiska
bojkotter mot judiska handelsmän.
Många av judarna i Dąbrowica-distriktet som
var gatuförsäljare, köpmän, hantverkare och
butiksinnehavare blev betydligt fattigare. De
sista två åren innan kriget bröt ut var särskilt
svåra. De starka familjebanden bidrog dock till
att de som inte hade någon inkomst fick stöd
och hjälp av släktingar.

En judisk familj i Dąbrowica.
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