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Úvod
Jednou z nejcennějších vlastností fotografického obrazu je autenticita  a bezprostřednost jeho sdělení. Díky fotografii může divák nahlédnout na situaci prostorově i časově velmi vzdálenou a pozorovat ji očima přímého účastníka. Jde o vhled do skutečnosti, nikoli jen do představy autora - fotografa. Každý snímek je v tomto smyslu neopakovatelný a nenahraditelný, protože zvěčňuje pomíjivé, ukazuje to, co bylo kdysi skutečné, ale dnes již neexistuje.  Dvojnásob to ovšem platí o fotografiích historicky významných událostí.
Historie varšavského ghetta představuje jednu z nejdůležitějších kapitol holocaustu. Holocaust pak jeden ze zásadních mezníků v dějinách lidstva.
Současná dokumentární fotografie se tradičně cení převážně měřítkem schopnosti autora sugestivně a esteticky působivě vyjádřit podstatu události či jevu. U snímků z období druhé světové války, kdy amatérská ani profesionální fotografie nebyla zdaleka tak rozšířená jako dnes, však uplatňujeme ještě jiná kritéria pro posuzování jejich hodnoty. Vzhledem k relativně nízkému počtu fotografií (v porovnání s množstvím dnešní produkce obrazového zpravodajství) dokumentujících život ve varšavském ghettu, ale především protože tato čtvrť a její lidé dnes již neexistují, je každý tento snímek cenným svědectvím. Posuzovat výtvarnou vytříbenost a technickou kvalitu je v tomto případě irelevantní. Dokumentární síla fotografického média se tu představuje ve své nejryzejší podobě. Fotografie z varšavského ghetta jedinečným způsobem doplňují informace obsažené v nejrůznějších vzpomínkových i původních textech a dokumentech. Mezi všemi informačními zdroji  o životě Židů v ghettu zaujímá fotografická dokumentace jedinečnou pozici jako autentická výpověď, obsahující sdělení nepřenosná jiným kódem než prostřednictvím fotografického obrazu. Snímky zavádějí do našich představ dimenzi konkrétního prostoru, ukazují jednotlivé neopakovatelné tváře namísto statistických čísel. Zužují pole naší představivosti ve prospěch pravdě podobnějšího obrazu. Poznávat vizuálně neexistující varšavské  ghetto a jeho obyvatele lze dnes pouze jejich prostřednictvím (respektive prostřednictvím fotografií a několika filmových záběrů). Počet těchto fotografií je navíc konečný.  A jejich hodnota nedocenitelná.



1. Historie varšavského ghetta
V období mezi dvěma světovými válkami byla Varšava největším židovským centrem v Evropě a druhým největším (po New Yorku) na světě. V předvečer druhé světové války zde žilo okolo 380 tisíc Židů, což představovalo asi 30 % celkové populace města.
Už koncem roku 1939 byla severozápadní část města, tradičně obývaná především židovskými obyvateli, označena jako “oblast zasažená epidemií tyfu” (Seuchen-Sperrgebiet). Linii ohraničující tuto oblast vyznačovaly informační cedule s německým a polským nápisem dovolujícím pouze průjezd čtvrtí. 27. března 1940 dostal Judenrat Židovská rada. Administrativní orgán ghetta, který fungoval jako jediný prostředník mezi okupačními vládními institucemi a židovským obyvatelstvem. Radu vytvořili Němci jako nástroj pro prosazování svých plánů v ghettu. Veškerá činnost Rady podléhala nařízením a kontrole nacistů. Rada měla za úkol mj. udržovat veřejný pořádek v ghettu, evidovat jeho obyvatelstvo, vybírat osoby na nucené práce, řídit konfiskaci majetku Židů, organizovat zdravotní péči a společnou pomoc, distribuovat potraviny a další zboží, vybírat daně, pokuty a výkupné atd. Svou úlohu sehrála Rada také při deportacích obyvatel ghetta do vyhlazovacích táborů. Výkonným orgánem Judenratu byla tzv. Židovská pořádková služba (viz pozn. 5). rozkaz postavit zeď okolo budoucího ghetta (přibližně 403 ha, z toho 307 ha zastavěných, 2,4 % rozlohy Varšavy). Argumentem Němců pro nutnost postavení zdi byla ochrana okolního města před šířícími se epidemiemi nemocí. Předseda Judenratu ing. Adam Czerniaków Ing. A. Czerniaków (1880-1942) byl prvním předsedou Judenratu ve varšavském ghettu. Spáchal sebevraždu 23. 7. 1942, den po vypuknutí tzv. Velké akce (viz str. 6). Jeho činnost byla složitým balancováním mezi potřebami židovské společnosti a plněním rozkazů nacistů. Zatímco pohled na působení Judenratu je obvykle velmi kritický, samotná úloha Czerniakowa bývá většinou posuzována spíše kladně. “Sám Czerniaków a několik málo dalších radních a úředníků byli poctivými lidmi: usilovali o vedení politiky spočívající v uspokojování všech materiálních požadavků Němců, ale snažili se neúčastnit se akcí ohrožujících přímo životy obyvatel ghetta (...) Ostatní radní a rozvětvený úřednický aparát, který čítal na 6 tisíc osob zaměstnaných v třiceti odděleních, byly osoby s pochybnou pověstí, zkorumpované a zdemoralizované válkou (...) Po celé 34 měsíce se Czerniaków jako předseda Judenratu domáhal na Němcích jasných a jednoznačných pravidel, snažil se je přesvědčit, že ta nařízení, která považoval za zvláště škodlivá pro židovskou společnost, jsou zároveň nežádoucí i z německého hlediska. V každém případě se pokoušel dosáhnout takových řešení, která by byla co nejméně škodlivá.” (Anka Grupińska, Ciągle po kole. W. K. Twój Styl, Warszawa 2000, str. 321.) Czerniakowovu sebevraždu považovali jedni za akt osobní statečnosti a projev společenské odpovědnosti, jiní za nešťastné rozhodnutí jediného člověka v ghettu, který mohl a měl využít své autority a důvěryhodnosti mezi Židy, aby nahlas řekl, že “přesídlení na práci” znamená smrt, a aby se pokusil vytrhnout masy z letargie. “Vlastně jen to mu vyčítáme (...) To, že ze své smrti udělal svou soukromou záležitost,” říká Marek Edelman v knize Hanny Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem. (Hanna Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem. Wydawnictwo a5, Kraków 2000, str. 13.) V dopise na rozloučenou  své ženě Czerniaków napsal: “Chtějí po mně, abych vlastníma rukama zabíjel děti svého národa. Nezbývá mi nic jiného než umřít.” (Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. PWN, Warszawa 1983, str. 306.), který usiloval o zrušení rozkazu o stavbě zdi, zase dostal odpověď, že zeď bude chránit Židy před množícími se násilnými útoky polských vandalů. Koncem března 1940, během velikonočních svátků, vyvolali Němci několikadenní pogrom na židovské obyvatelstvo Varšavy. Beztrestného rabování a bití Židů se účastnili hlavně příslušníci nižších vrstev polské společnosti, kteří dostávali 4 zloté za “den práce”. 12. října 1940 bylo oficiálně založeno varšavské ghetto. Stavba zdi oddělující ghetto od okolních částí města byla dokončena v polovině listopadu. Do konce října 1940 se museli všichni Židé ve Varšavě přestěhovat do uzavřené židovské čtvrti a všichni její nežidovští obyvatelé se ve stejném termínu museli vystěhovat za její hranice. Počet Židů ve Varšavě zpočátku rostl z důvodů nucených přesídlení židovského obyvatelstva z varšavského okolí, ale i jiných částí Polska zabraných Německem, do ghetta. V době nejhustšího osídlení ghetta (na jaře 1941) tu bylo umístěno přes 450 tisíc Židů. Od toho okamžiku začal počet obyvatel ghetta rychle klesat, takže na počátku tzv. Velké akce   (červenec 1942) dosahoval přibližně 355 tisíc lidí.
Uzavřeno zdí zakončenou ostnatým drátem, vysokou 3 metry a dlouhou 18 kilometrů, zahrnovalo ghetto - po určitou dobu - 73 z 1800 ulic Varšavy a rozlehlý židovský hřbitov. V ghettu nebyla žádná zahrada nebo park. Hustota osídlení dosahovala až 146 tisíc obyvatel na 1 km2. Oficiálně se užívalo označení Židovská obytná čtvrť (Jüdischer Wohnbezirk), používat výraz ghetto bylo zakázáno, pravděpodobně vzhledem k přítomnosti zahraničních představitelů ve Varšavě. Anka Grupińska: Ciągle po kole. W.K. Twój Styl, Warszawa 2000, str. 320. Zeď a 22 bran ghetta (později 15 a v době tzv. Velké akce už jen 4) hlídala z vnější strany německá a polská policie, zevnitř pak tzv. Židovská pořádková služba (Jüdischer Ordnungsdienst), nazývaná židovská policie. Židovská pořádková služba (ŽPS) byla povolána z příkazu gestapa v době utvoření ghetta. Její příslušníci (asi 1600) byli výlučně Židé. Formálně podléhala ŽPS Judenratu, ve skutečnosti ale především německé policii. Služba v ŽPS byla bezplatná, znamenala však po určitou dobu větší bezpečí pro jejího příslušníka i jeho rodinu, především v období transportů do táborů smrti. Židovští policisté dostávali větší příděl potravy. Nebyli vybaveni střelnými zbraněmi, pouze obušky. Nosili jednotné policejní čepice s odznakem s Davidovou hvězdou, speciální opasky a zpravidla vysoké boty. Mezi příslušníky ŽPS se šířila demoralizace a korupce, spojená zejména s pašováním zboží do ghetta a z ghetta. Židovská policie, společností v ghettu nenáviděná,  pořádala v době tzv. Velké akce razie, blokovala ulice a domy, chytala lidi a odváděla je na Umschlagplatz (viz pozn. 28). Prvním velitelem ŽPS byl Józef Szeryński, jeho nástupcem pak Jakub Lejkin. Opustit ghetto bylo možné pouze se speciální propustkou. Za svévolné překročení hranic ghetta hrozil trest vězení nebo pokuta, později (od 15. 10. 1941) trest smrti. Rozloha ghetta se často měnila, některé úseky ulic s domy v dobrém stavu byly postupně z ghetta vydělovány, jindy se jeho hranice posunuly v souvislosti s akcemi potlačujícími pašování zboží přes zdi do ghetta. Pašování zboží a osob jak z ghetta, tak i do ghetta. Zabývaly se jím tisíce osob, jednotlivci i celé skupiny Židů a Poláků pašující “ve velkém”. Pro obyvatele ghetta znamenalo pašování potravy často jediný zdroj obživy (podle Czerniakowa pokrývalo množství potravy pašované do ghetta několik desítek procent spotřeby jeho obyvatel a zachraňovalo od smrti hladem). Pro Poláky pak představovalo zboží pašované z ghetta značný a rychlý zisk. Menší množství zboží se dostalo přes brány ghetta ukryto pod oděvem Židů, které odváželi na nucené práce mimo ghetto, nebo Poláků, kteří získali povolení ke vstupu do ghetta. Pašováním se zabývaly také ženy, ale především děti. Ty byly často jedinými živiteli celých svých rodin. Zboží se přehazovalo přes zeď, přenášelo se v podkopech a tunelech, předávalo se zamaskovanými otvory ve zdi nebo v domech stojících částečně na židovské a částečně na “árijské straně”, vyhazovalo se z tramvají projíždějících ghettem. Používalo se také vozíků sloužících k vyvážení mrtvol na hřbitov umístěný mimo hranice ghetta. Vyráběly se falešné propustky, podpláceli se židovští, polští i němečtí policisté. Samotnou kapitolou je pašování zbraní do ghetta či výměna podzemního tisku mezi různými polskými ghetty. Na počátku roku 1942 bylo ghetto rozděleno na tzv. velké a malé, spojené dřevěným mostem pro pěší nad “árijskou” ulicí Chłodna.
Počet obyvatel ghetta se rapidně snižoval v důsledku vysoké úmrtnosti. Na následky hladu, nemocí a vysílení z otrocké práce zemřelo ve varšavském ghettu v období od podzimu 1939 do léta 1942 okolo 100 tisíc Židů.
22. července 1942 začíná první fáze likvidace varšavského ghetta, tzv. Velká akce (Grossaktion). Do poloviny září bylo z ghetta deportováno do tábora smrti v Treblince a zavražděno okolo 300 tisíc obětí. Po ukončení této první likvidační akce zůstalo ve varšavském ghettu přibližně šedesát tisíc Židů. Pouze polovina z nich tu však žila legálně, 30 tisíc Židů žilo v úkrytu. 16. srpna 1942 Němci vydali 30 000 pracovních karet, tzv. číslíček života, které mohli dostat pouze zaměstnanci některé německé firmy v ghettu nebo zaměstnanci Judenratu. Jejich držitelé směli zůstat v ghettu, zatímco všichni ostatní měli být odvezeni do Treblinky. Ghetto se stalo de facto pracovním táborem. Jeho značně zmenšená rozloha byla rozdělena na tzv. centrální ghetto (getto centralne) obehnané zdí a několik tzv. šopů, samostatných továrních sektorů oddělených navzájem zdmi a ostnatými dráty. V ghettu existovaly šopy ševcovské, krejčovské, truhlářské a další. Vznikaly v ghettu od ledna 1941. Jejich produkce byla určena pro účely německého hospodářství. Vlastní stroje a nářadí k práci byly často podmínkou pro přijetí do šopu.  Zaměstnání v německé továrně chránilo teoreticky před odvezením do Treblinky. Policejní funkci přejala tzv. pracovní stráž (Werkschutz), kterou tvořily německé, ukrajinské i židovské oddíly.
Židovská mládež v ghettu rozhodně odmítala pasivně vyčkávat, co přinese budoucnost řízená německým nepřítelem. 28. července 1942 byla ve varšavském ghettu utvořena sionisticko - socialistická Bojová organizace (Organizacja Bojowa). V jejím čele stáli: Szmul Bresław, Icchak Cukierman, Cywia Lubetkin, Józef Kapłan, Mordechaj Tenenbaum. S. Bresław (1920-1942), v ghettu byl jedním z vůdců Hašomer Hacair (židovská skautská organizace, levicově a sionisticky orientovaná), redaktor ilegálního tisku, spolupracovník E. Ringelbluma (viz pozn. 27). Zastřelen Němci 3. 9. 1942.
I. Cukierman (1914-1981), přezdívaný Antek, člen Droru (mládežnická organizace spojená se sionisticko-socialistickou Poalej Sion (pravicovou větví), jeden z vedoucích členů odboje v ghettu, redaktor podzemního tisku, účastnil se tajného vyučování v ghettu, po zadržení A. Wilnera se stal zástupcem ŻOBu (viz str. 7) na “árijské straně”. Bojoval ve Varšavském povstání. Se svou ženou C. Lubetkin emigroval do Palestiny, kde se stal jedním ze zakladatelů kibucu Lohamei Hagetaot (Hrdinů ghett).
C. Lubetkin (1914-1978), aktivistka Droru, v ghettu se podílela na vytváření odbojové organizace, účastnila se povstání v ghettu, 10. 5. 1943 vyšla kanály na “árijskou stranu”. Účastnila se Varšavského povstání. Od roku 1946 žila v Palestině, spoluzakladatelka kibucu Lohamei Hagetaot.
J. Kapłan (1913-1942), člen Hašomer Hacair, organizátor konspiračního hnutí v různých ghettech v Polsku. Zadržen a zavražděn Němci 11. 9. 1942. S cílem navázání bližších kontaktů s polskými podzemními organizacemi a získání jejich pomoci bylo z ghetta vysláno několik agentů (chlapců a dívek) na “árijskou stranu”. Např. Arie Wilner, “Jurek” (1917-1943), člen Hašomer Hacair, v létě 1942 organizoval bojové skupiny v ghettech ve Slezsku. Ve Varšavě reprezentoval ŻOB v kontaktu s AK (viz pozn. 16), nakupoval zbraně, účastnil se povstání v lednu 1943. Byl zadržen, přes kruté mučení nic neprozradil. Osvobozen ŻOBem, vrátil se do ghetta a bojoval v povstání. Zahynul 8. 5. 1943 v bunkru na ulici Miła 18 (viz pozn. 20).  Kromě této organizace existovaly v ghettu další samostatné podzemní organizace, připravující se k boji s Němci: skupiny Bundu, Židovský vojenský svaz (Żydowski Związek Wojskowy - ŻZW), organizovaný bývalými důstojníky a poddůstojníky polské armády. Podzemní židovské organizace připravovaly odvetné akce proti kolaborantům z řad Judenratu a židovské policie. 17. srpna 1942 byly v ghettu například vylepeny plakáty obviňující židovskou policii z horlivé spolupráce na vyhlazovací akci. 21. srpna 1942 došlo v ghettu k prvnímu ozbrojenému útoku na představitele židovské policie. Izrael Kanał ze spolku Akiba provedl atentát na velitele Židovské pořádkové služby Józefa Szeryńského. Kanał se pokusil vykonat na Szeryńském v jeho bytě trest smrti, ke kterému ho odsoudilo židovské podzemní hnutí, Szeryński byl však pouze raněn. Spáchal sebevraždu o pět měsíců později. ŻOB vyhlásil posléze několik dalších rozsudků smrti nad židovskými kolaboranty. Devětadvacátého října 1942 byl např. vykonán trest smrti na Jakubovi Lejkinovi, Szeryńského nástupci ve funkci velitele ŽPS.
Po skončení první likvidační akce, během podzimu a koncem roku 1942, roste mezi obyvatelstvem uzavřeným za zdmi ghetta vůle k aktivnímu odporu proti případné další vyhlazovací akci nepřítele. Koncem října 1942 vzniká v ghettu Židovský národní komitét (Żydowski Komitet Narodowy - ŻKN), sjednocující téměř všechny židovské podzemní organizace. V prosinci vzniká Koordinační komise ŻKN (Komisja Koordynacyjna ŻKN) a na základě organizace založené v červenci 1942 i Židovská bojová organizace (Żydowska Organizacja Bojova - ŻOB). V čele ŻOBu stanul Mordechaj Anielewicz M. Anielewicz (1919-1943), člen vedení Hašomer Hacair v ghettu, organizátor podzemního hnutí, redaktor odbojového tisku, spolupracoval na Ringelblumově archivu, vychovatel mládeže v ghettu. Spáchal sebevraždu 8. 5. 1943 v bunkru na ulici Miła 18. a další členové štábu: Hersz Berliński, Icchak Cukierman, Marek Edelman, Michał Rozenfeld. H. Berliński (1908-1944), člen Poalej Sion (levicové větve), během povstání v ghettu velitel bojové skupiny, kanály přešel na “árijskou stranu”. Bojoval s partyzány, zahynul během Varšavského povstání. 
M. Edelman (1922), člen Bundu (židovská socialistická strana, která žádá kulturní autonomii na územích obývaných židovskou menšinou, nepřátelská vůči myšlence sionizmu), aktivní účastník podzemního hnutí v ghettu, během povstání jeden z velitelů ŻOBu. 9. 5. 1943 přešel kanály na “árijskou stranu”, účastnil se Varšavského povstání. Po válce zůstal jako jediný z vedení ŻOBu v Polsku, kde žije dodnes. Cílem nové bojové organizace bylo vojenské vyškolení bojovníků v ghettu pro ozbrojený odpor v případě vypuknutí další vyhlazovací akce, získávání zbraní od polských podzemních organizací, odvetné akce proti židovským kolaborantům a příslušníkům Werkschutzu a působení na židovské obyvatele s cílem přimět je k aktivnímu odboji vůči okupantům. Přestože si všichni členové ŻOBu samozřejmě byli vědomi obrovské disproporce sil a neodvratných následků jakéhokoli odporu proti Němcům, byli rozhodnuti riskovat “válku za svobodu a lidskost”. Z provolání ŻOBu vydaného 4. prosince 1942 ve Varšavě. (Władysław Bartoszewski: Los Żydów Warszawy 1939 - 1943. Towarzystwo naukowe K. U. L., Lublin 1993, str. 53 - 54.)
   Dne 9. ledna 1943 navštívil varšavské ghetto Heinrich Himmler. Důsledkem jeho návštěvy bylo vydání rozkazu deportovat 8000 lidí z ghetta do koncentračních táborů v okolí Lublinu. 18. ledna 1943 ráno vstoupily do ghetta oddíly německé policie. Nová deportační akce poprvé narazila na organizovaný odpor Židů. Skupiny ŻOBu vedly nerovnou válku s hitlerovskými oddíly, s použitím nejprimitivnějších prostředků k boji. Dva dny se Židé bránili pomocí kamenů, nožů a železných tyčí. Teprve třetí den se Němcům vyzbrojeným vojenskou technikou podařilo povstání potlačit. Lednové povstání ve varšavském ghettu mělo zásadní morální dopad na jeho společnost. Zároveň vzrostla důvěra obyvatel ghetta v myšlenku boje a v činnost bojových skupin. Na přelomu ledna a února 1943 měla ŻOB k dispozici 22 bojových skupin (po 5 - 20 lidech). Władysław Bartoszewski: Los Żydów Warszawy 1939 - 1943. Towarzystwo naukowe K. U. L., Lublin 1993, str. 55. Kromě toho mělo lednové povstání za následek navázání intenzivnějších kontaktů s polským podzemním hnutím, které do té doby nevěřilo v možnost aktivního odporu v ghettech. Právě tyto kontakty přitom měly zásadní důležitost při zásobování bojových organizací v ghettu zbraněmi a jiným materiálem užívaným k boji. Armia Krajowa (AK) - podzemní vojenská organizace, založená roku 1939. Část ozbrojených sil Polské republiky, působící v době 2. světové války na území Polska v hranicích z roku 1939. AK podléhala vedení polské exilové vlády. Jejím úkolem byla účast na obnovení polského státu cestou ozbrojené války. 
Armia Ludowa (AL) - odbojová vojenská organizace, vzniklá 1. ledna 1944 jako ozbrojený orgán Polské strany pracujících (Polska Partia Robotnicza). Vyvíjela protiněmeckou činnost ve prospěch Rudé armády. 
16. února 1943 vydal Himmler tajný rozkaz veliteli SS a policie v Generálním gouvernementu, Generální gouvernement - správní jednotka utvořená v roce 1939 na části polského území okupované nacistickým Německem. Hlavním městem byl Krakov. V čele stál Hans Frank. generálu Krügerovi, ke konečné likvidaci posledních obyvatel varšavského ghetta.
V neděli 18. dubna 1943 pronikly do ghetta zprávy o nezvykle početné přítomnosti pomocných kolaborujících oddílů Ukrajinců, Litevců a Lotyšů ve Varšavě. Zpráva se dostala i do ghetta, kde vyvolala obavy z blížící se policejní akce. V noci z neděle na pondělí obklíčily ghetto jednotky německé policie, kolaborujících oddílů a polské “modré” policie. Polské policii se podle barvy uniformy přezdívalo “modrá” (policja granatowa). Měla vlastní velitelství, ve skutečnosti ale podléhala německé policii. Byla jedinou polskou organizací, která měla vliv i v ghettu, čehož využívali její příslušníci k značným nelegálním příjmům. V letech 1942 - 1944 se výrazně podílela na zločinech páchaných na židovském obyvatelstvu. Během deportačních akcí tvořili polští policisté stráže okolo likvidovaných ghett, účastnili se razií na ukrývající se Židy, řada z nich udávala nebo vydírala Židy žijící ilegálně na “árijské straně”. Skupiny ŻOBu se připravovaly na německý útok, “civilní” obyvatelé ghetta se ukryli ve sklepích a v dalších skrýších. 19. dubna v 6 hodin ráno vtrhli vojáci Waffen SS do ghetta. Narazili na aktivní odpor jeho židovských obránců, kterým se přes katastrofální nedostatek zbraní, za pomoci zápalných lahví, několika granátů, pár pistolí a pušek podařilo odrazit první útok Němců a přivodit jim poměrně značné ztráty. Teprve po několika dnech bojů se značné přesile vojáků SS vyzbrojených těžkou vojenskou technikou a za pomoci německé policie, Wehrmachtu, ukrajinských, litevských a lotyšských nacionalistů a “modré” policie podařilo ovládnout situaci. Němci si ohněm razili cestu ghettem, vypalovali jeden dům za druhým. Nad městem se vznesl obrovský oblak dýmu. 23. dubna 1943 napsal velitel ŻOBu Mordechaj Anielewicz v dopise svému zástupci na “árijské straně” Icchaku Cukiermanovi: “Sen mého života se splnil. Židovská obrana varšavského ghetta se stala faktem. Uskutečnil se židovský odpor a pomsta. Byl jsem svědkem nádherné, hrdinské války židovských bojovníků.” Władysław Bartoszewski: Los Żydów Warszawy 1939 - 1943. Towarzystwo Naukowe K. U. L., Lublin 1993, str. 60. Dopis psaný hebrejsky se dostal mimo ghetto, ale byl zničen spolu s archivem ŻOBu v době Varšavského povstání. Zachoval se Cukiermanův překlad do jidiš a překlad Adolfa Bermana do polštiny pro polské podzemní hnutí. Jak poznamenává Cukierman ve své knize Nadmiar Pamięci, všechny tři verze se od sebe značně liší. Německé vojenské oddíly nadále prohledávaly ghetto a ještě stojící domy vyhazovaly do povětří. Bombardovaly ghetto také z letadel. V ghettu se ukrývaly poslední skupiny bojujících Židů, kteří za žádnou cenu nechtěli padnout Němcům živí do rukou. Jejich útočištěm se staly bunkry ve sklepích, na střechách a v jiných izolovaných částech domů. 8. května spáchal sebevraždu Mordechaj Anielewicz a někteří jeho nejbližší spolubojovníci v bunkru na ulici Miła 18, obklíčeném Němci, dříve než do bunkru stačili vpustit plyn. Velitelství ŻOBu se nacházelo v bunkru na ulici Miła 18. Byl to největší a nejlepší bunkr v ghettu, původně patřil zlodějskému gangu. Šéf gangu Szmul Oszer ho zpřístupnil ŻOBu. Bunkr měl pět východů. V posledních dnech povstání tu bylo ukryto asi dvě stě lidí, z toho polovina aktivních účastníků povstání. “Dne 8. května obklíčily oddíly Němců a Ukrajinců hlavní velitelství ŻOBu. Dvě hodiny trvá usilovný boj. Když Němci poznali, že se jim nepodaří v boji bunkr dobýt, vhodili do něj bombu s plynem. Ten, koho Němci nezastřelili nebo se neudusil plynem, spáchal sebevraždu (...) Jurek Wilner vyzývá všechny bojovníky k hromadné sebevraždě. Lutek Rotblat zastřelil matku a sestru a následně sebe. Ruth do sebe sedmkrát střelila. Tak znovu zahyne 80 % zbylých bojovníků.” (Marek Edelman: Getto walczy. Towarzystwo Naukowe K. U. L., Lublin 1993, str. 162 - 163.) Několika málo žijícím bojovníkům ghetta (mj. Hersz Berliński, Marek Edelman, Michał Rozenfeld, Tuwia Borzykowski, Cywia Lubetkin) se za pomoci Poláků podařilo dostat kanály na “árijskou stranu”. Většina z nich se sdružila v některém z židovských partyzánských oddílů nebo se přidala k jiné skupině partyzánů. V roce 1944 se řada židovských bojovníků účastnila Varšavského povstání. 16. května 1943 oznámil generál Jürgen Stroop svým nadřízeným: “Židovská čtvrť ve Varšavě už neexistuje.” Likvidace varšavského ghetta byla zakončena vyhozením do povětří Velké synagogy na ulici Tłomackie. Celkový počet Židů deportovaných do táborů smrti nebo na místě zavražděných během této poslední likvidační akce dosahuje přibližně 55 tisíc lidí.


2. Varšavské ghetto očima židovských fotografů
Fotografií z varšavského ghetta pořízených židovskými autory se nezachovalo mnoho. Od počátku okupace Němci zabavovali Židům téměř všechen majetek, postupně zanikala také židovská fotografická studia. Delší dobu trval pokles zájmu o fotografické služby v ghettu. K oživení v této oblasti došlo v souvislosti se zavedením povinných tzv. Kennkart, kdy vzrostl počet Židů opouštějících ilegálně  ghetto. (V lednu 1942 začaly německé úřady vydávat vlastní průkazy totožnosti pro všechny neněmecké obyvatele Generálního gouvernementu. Zavádění “Kennkart” znamenalo dobrou příležitost k získání “árijských papírů” pro řadu ukrývajících se Židů.) “Fotografové se v té době zdokonalili ve vytváření a retušování snímků do nových dokumentů tak, aby na nich jejich klienti získali co nejárijštější vzhled. Stella Fidelseid píše, že na jaře 1943 byl ‘v šopě Brauera na ulici Nalewki fotograf, který dělal “árijské” snímky do průkazů’.” (Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie - Przewodnik po nieistniejącym mieście, IFiS PAN, Warszawa, str. 465.) 
Zachovalo se několik málo soukromých snímků, které se podařilo v počátečním období existence ghetta vyslat na “árijskou stranu” nebo příbuzným do zahraničí.
Největším zdrojem snímků z ghetta pocházejících od židovských fotografů jsou tři sbírky.
Nejrozsáhlejší z nich je legálně pořizovaná fotodokumentace činnosti organizace Židovská vzájemná pomoc (Żydowska Samopomoc Społeczna - ŻSS). ŻSS zahrnovala široce rozvětvenou síť jak předválečných institucí, tak i nově vzniklých spolků zabývajících se především pomocí hladovějícím a přistěhovalcům. Svépomocná sdružení se ale věnovala také kulturně-osvětové činnosti, organizovala tajná vyučování či náboženský život. Vedle organizací jako např. Centos (Centralne Towarzystwo Opieki nad Sierotami i Dziećmi Opuszczonymi, vznikla roku 1924 s cílem pomoci dětem osiřelým v důsledku první světové války) a TOZ (Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, založena roku 1922, jejím posláním byla péče o zdraví polských Židů, o zlepšení hygienických podmínek atd.) fungovaly v ghettu na zásadě sousedské solidarity tisíce tzv. domovních výborů (komitety domowe), které zároveň představovaly úkryt pro podzemní odbojové organizace (viz Ruta Sakowska: Warszawskie getto. Interpress, Warszawa 1988, str. 8 - 9.) Vznikala jako příloha zprávy pro organizaci American Jewish Joint Distribution Committee (Joint), Židovská charitativní organizace založená v roce 1914 v USA na pomoc obětem první světové války. V období mezi válkami sponzorovala v Polsku filantropické spolky, podporovala emigraci atd. V ghettu přispívala mj. také na nákup zbraní pro odboj. Legálně fungovala do prosince 1941. která finančně podporovala sociální a zdravotní péči zejména pro děti a přistěhovalce přesídlené z jiných částí okupovaného území do varšavského ghetta. Zachovalo se přibližně 500 fotografií, z toho asi 160 snímků umístěných do dvou alb, které měly být (ale pravděpodobně nikdy nebyly) poslány do USA.
Soubor pořídili pracovníci v té době ještě činné židovské fotografické firmy Foto-Forbert Podnik Leo Forberta a jeho synů Adolfa a Władysława patřil v meziválečném období k významným židovským fotografickým studiím ve Varšavě. Dodával tehdy mj. aktuální obrazový materiál pro řadu židovských periodik. v dubnu roku 1940. Snímky zobrazují život dětí v dětských domovech a sirotčincích v ghettu (mj. v sirotčinci Janusze Korczaka), Janusz Korczak (1878/9-1942), známý lékař, pedagog a spisovatel. V ghettu byl jednou z nejznámějších postav. Spoluzakladatel židovského Domu sirotků (1912) a sirotčince pro polské děti Náš dům (1928). Dům sirotků vedl i v ghettu. Začátkem srpna 1942 doprovázel dobrovolně “své” děti do plynové komory v Treblince. stravování chudých ve společných jídelnách, bývalé modlitebny a synagogy obývané Židy přesídlenými do Varšavy z jiných území připojených k Německé říši atd. (viz obr. 1 - 2).
Dalším zachovalým souborem je fotografická ilustrace k lékařské výzkumné práci na téma nemoci z podvýživy. “Nemocí hladu” se ve varšavském ghettu v období od února do července 1942 intenzivně zabývalo několik desítek lékařů pod vedením dr. Izraela Milejkowského. Rukopis výsledné práce spolu s jedenácti ilustrujícími snímky se podařilo ukrýt v ghettu a zachránit před zničením. Knižně byla práce vydána po válce díky Jointu a díky dr. Emilu Apfelbaumovi, jedinému přeživšímu z týmu lékařů ghetta zabývajících se následky podvýživy. Choroba głodowa. Badania kliniczne nad głodem wykonane w getcie warszawskim z roku 1942. American Jewish Joint Distribution Committee, Warszawa 1946. 
Snímky doprovázející lékařský výzkum zachycují hospitalizované oběti hladu z řad dětí i dospělých s výraznými příznaky podvyživení (viz obr. 3 - 4). 
Dokumentárně velmi cenná je sbírka 76 fotografií zahrnutých do tajného Archivu varšavského ghetta (tzv. Ringelblumova archivu) zobrazujících život v ghettu do roku 1942. Židovský historik dr. Emanuel Ringelblum organizoval v ghettu tajný spolek Oneg Šabat, zabývající se shromažďováním a archivováním materiálů dokumentujících život Židů v Polsku v době německé okupace. Archiv byl ještě v době existence ghetta ukryt a po válce byla jeho část nalezena. Dr. E. Ringelblum (1900-1944), historik, politicky a společensky činný, člen  Poalej Sion (levicové větve), od počátku války pracoval v organizaci ŻSS. V té době také začíná shromažďovat materiál pro budoucí tajný Archiv varšavského ghetta. Od října 1939 zapisoval události ghetta v denních poznámkách, později, kdy se rozrostl počet jeho spolupracovníků, v měsíčních přehledech. Spolek byl pojmenován krycím názvem Oneg Šabat (hebrejsky sobotní radost), protože jeho členové se setkávali zpravidla v sobotu. K nejvýznamnějším Ringelblumovým spolupracovníkům patřili Hersz Wasser, Eliasz Gutkowski, Icchak Giterman, Samuel Winter, Menachem Linder, Szymon Huberband, Abraham Lewin, Perec Opoczyński, Izrael Lichtensztajn a mnoho dalších. Instituce, kterou Ringelblum uvedl v život, se zabývala především sběrem veškeré dokumentace - úřední, soukromé, tajné - která představovala pro spolek Oneg Šabat materiál pro výzkum historie Židů v Polsku v době druhé světové války a zároveň měla sloužit jako svědectví a základ pro studium tragédie polských Židů pro budoucí pokolení. Hlavním materiálem shromažďovaným pro archiv byly zprávy o činnosti institucí společné pomoci, úřadů ghetta, dokumenty úředního charakteru (plakáty, různá oznámení hitlerovských administrativních a policejních orgánů, úřední korespondence atd.), ilegálně vycházející tiskoviny, rukopisy prací historiků, ekonomů, literátů, rukopisy deníků, soukromá korespondence, grafiky a obrazy umělců v ghettu, ale také lékařské předpisy, legitimace, tramvajové lístky, obaly od bonbónů vyráběných v ghettu atd. Pracovníci archivu užívali také sociologických metod (dotazníky, ankety určené různým skupinám společnosti apod.) k výzkumu nejrůznějších aspektů života Židů v ghettu: právní a hospodářská situace Židů, změny ve struktuře židovské společnosti, nárůst hladu, epidemií, katastrofální sanitární podmínky, kulturní a vzdělávací činnost v ghettu, role umělců a pedagogů atd. Sám Ringelblum se zabýval také bádáním v oblastech obecnějších témat, např. vývojem židovsko-německých nebo židovsko-polských vztahů v době druhé světové války. Činnost tajného archivu ghetta znamenala důležitý projev intelektuální vzpoury a boje proti bezmoci, pro pracovníky archivu představovala tato nebezpečná činnost smysl existence v ghettu. 
Většina fotografií zařazených do Ringelblumova archivu pochází zřejmě z dílny firmy Foto-Forbert (některé jsou dokonce označeny jejím znakem), ale určitá část fotografického souboru byla pravděpodobně pořízena i jinými anonymními židovskými autory. Na snímcích jsou zobrazeny nejrůznější aspekty života v ghettu. Zachycují atmosféru přeplněných ulic a trhů v ghettu, ukazují pohled na vitríny obchodů a kaváren, na nekrology vylepené na zdech domů, na žebrající vyhladovělé děti. Soubor obsahuje také fotografie z nemocnice na ulici Stawki, z veřejné jídelny, mezi různými snímky příslušníků židovské policie nalezneme také jejich skupinové foto, jsou zde zahrnuty fotografie pracovníků Umschlagplatzu, Umschlagplatz (překladiště), prostranství mezi ulicemi Stawki a Dzika ve Varšavě, kam vedla vedlejší kolej z nedalekého Gdaňského nádraží. V letech 1940 - 1942 sloužil Umschlagplatz jako místo, kde docházelo k výměně nákladu dováženého a vyváženého zboží do ghetta a z ghetta. Během tzv. Velké akce a po ní se ho spolu s přilehlou nemocniční budovou užívalo jako shromaždiště, odkud byli Židé deportováni do likvidačního tábora v Treblince. Na rozloze okolo 2400 m2 se tu často tlačilo až 10 tisíc lidí. úředníků Judenratu nebo několik záběrů Adama Czerniakowa. Kromě toho zahrnuje archiv také jedinečné snímky zachycující pašování potravy přes zeď do ghetta, svatbu novinářky Haliny Zuckerman atd. (viz obr. 7).
V létě roku 1942, v době “první likvidační akce”, byla odvezena do Treblinky a zavražděna řada členů Oneg Šabat. Dne 3. srpna 1942 ukryl Izrael Lichtensztajn s pomocí svých dvou bývalých učňů veškerý do té doby nashromážděný materiál archivu v domě na ulici Nowolipki 68. Práce spolku byla i v těchto extrémních podmínkách zanedlouho obnovena. Zaměřila se nyní na sběr materiálů týkajících se likvidace ghetta a především informací o vyhlazovacím táboře v Treblince. Své svědectví poskytlo archivu několik Židů, kterým se podařilo z Treblinky uprchnout. Jednou z nejdůležitějších prací archivu v tomto období byla zpráva tajných organizací ghetta pro polskou vládu v Londýně a pro vlády spojenců datovaná 15. listopadu 1942. Tento text nazvaný “Likvidace židovské Varšavy” převezl do Londýna agent polské AK Jan Kozielewski (Karski). 
Koncem února 1943, po lednové “druhé likvidační akci” ghetta, byla ve dvou velkých bandaskách od mléka ukryta druhá část tajného Archivu varšavského ghetta, rovněž v domě na ulici Nowolipki 68. Později byla jinde ukryta ještě třetí část archivu. Narozdíl od prvních dvou částí, nalezených v roce 1946 a 1950, se však nikdy nenašla.
Emanuel Ringelblum byl zastřelen spolu se svou rodinou začátkem března 1944.


3. Němečtí fotografové - soukromá alba, tajně pořízené fotografie
3.1. Heinz Jöst
Heinz Jöst, hoteliér z německého městečka Langelensheim, sloužil v září 1941 v německé vojenské jednotce za Varšavou, na východním břehu Visly. 19. září 1941, v den svých 43. narozenin, využil volného dne k tajné návštěvě varšavského ghetta (Jöst navštívil ghetto, přestože Němcům byl do něj vstup zakázán z obavy před šířením epidemie tyfu). Jako fotoamatér pořídil tehdy 129 fotografií, které ještě ve Varšavě vyvolal, ale nikomu neukázal. Poprvé je publikoval týdeník Stern na konci osmdesátých let.
Jöstovy snímky představují pohled na otřesné pouliční scény z ghetta. Jsou záznamem nejviditelnějších aspektů každodenního tragického života Židů ve varšavském ghettu. Jöst fotografoval žebrající děti a dospělé, přeplněné ulice ghetta, pouliční prodej a vitríny obchodů s trochou jídla, umírající a mrtvé ležící na ulicích, často publikované jsou jeho fotografie prodavačky pásek na paži s Davidovou hvězdou, žebrající malé dívky držící v náručí svého mrtvého bratra nebo muže v klobouku hrajícího na ulici na housle (viz obr. 9 - 10). Pořídil také několik záběrů vozíků s nahými mrtvolami odváženými z ulic na hřbitov a záběrů masového pohřbívání. Vedle těchto snímků se objevuje také několik fotografií na první pohled bohatších lidí na ulicích ghetta. Jöst vzpomíná: “Lidé umírající hladem mě neprosili o jídlo, protože jsem měl na sobě německou uniformu. Leželi před domy mezi mrtvými, kterým nikdo nevěnoval pozornost. Pár Židů bylo stále ještě dobře oblečených - bylo těžko uvěřit, že také žijí v ghettu.”  Heinz Jöst: Dzień w getcie warszawskim. Yad Vashem, Jerusalem 1992.

3.2. Hans Joachim Gerke
“...Rozhodl jsem se tedy využít svých novinářských zkušeností a zachytit na fotografický materiál obraz města i jeho obyvatel - Poláků i Židů, stopy zničených památek, budov a silnic, okamžiky z ulic, náměstí a trhů... ,” napsal v úvodu ke své knize fotografií z Varšavy let 1940 - 1941 dr. Hans Joachim Gerke. Warszawa w fotografii dr. Hansa Joachima Gerke. Rytm, Warszawa 1996, str. 8. 
Hans Joachim Gerke (nar. 1915 v Hannoveru) vystudoval obor publicistiky a získal titul doktora filozofie na univerzitě v Lipsku. Před rokem 1939 cestoval po západní Evropě a zajímal se zejména o architekturu a dějiny umění.
V únoru 1940 byl odvelen do Varšavy a zařazen do přepravní jednotky Luftwaffe, kde sloužil jako řidič vojenského nákladního vozu. To pro něj znamenalo mimo jiné také příležitost k četným výjezdům do centra města. Vybaven leicou začal zaznamenávat nejprve ruiny a později také obyvatele Varšavy zasažené válkou.
Jeho pozornosti neunikla ani židovská čtvrť v severozápadní části města, která byla na podzim 1940 postupně izolována od okolních částí Varšavy. Několik desítek Gerkeho fotografií ukazuje počáteční fáze budování ghetta obehnaného nejprve ostnatými dráty a zakrátko novou zdí. Najdeme mezi nimi také několik snímků tehdejšího předsedy Judenratu ing. Adama Czerniakowa (viz obr. 13). Gerke však zachycoval především pouliční život v ghettu až do jara 1941, kdy byl z Varšavy odvelen. Ze stejného období (únor 1940 - jaro 1941) pochází také několik jeho fotografií Židů z nedalekého města Nowy Dvór Mazowiecki.
Více než padesát let ležely Gerkeho snímky i s pečlivě uloženými negativy z Varšavy z období druhé světové války v jeho soukromém archivu. V roce 1994 znovu spatřily světlo světa, při náhodném setkání Hanse Joachima Gerkeho s polskými tvůrci dokumentárního filmu připravovaného k padesátému výročí Varšavského povstání. Režisér Kryzsztof Lang pověřil dr. Eugeniusze C. Króla, odborníka na polsko-německé vztahy, přípravou rozhovorů s bývalými vojáky Wehrmachtu, kteří se účastnili potlačování Varšavského povstání v roce 1944. Jeden z nich upozornil polské filmaře na svého přítele Hanse Joachima Gerkeho. V březnu 1994 navštívil Gerke poprvé od konce války Varšavu a daroval místnímu Národnímu muzeu kopie několika set negativů fotografií z období okupace města hitlerovským Německem, mezi nimi i fotografií z varšavského ghetta.

3.3. Willy Georg
Fotografie Willyho Georga, dalšího německého vojáka, který zachytil na pár desítkách fotografií svůj pohled na Židy ve varšavském ghettu, jsou opět dokumentem pořízeným nikoli pro cíle oficiální propagandy, ale z vlastní iniciativy (resp. z iniciativy přímého nadřízeného), a tedy tajně. Willy Georg, původním povoláním fotograf, dostal od svého nadřízeného, německého důstojníka, propustku na jeden den do ghetta a příkaz nafotografovat co nejvíce snímků. Všechny fotografie tedy vznikly jednoho červnového dne roku 1941. Zadržela ho v ghettu německá hlídka a vyzvala ho k vydání aparátu a filmů. Georgovi se podařilo čtyři naexponované filmy schovat, pátý spolu s leicou mu byl zabaven. Vyvolané negativy poslal rodině do Mnichova. Objevil je teprve po padesáti letech, na počátku 90. let. Konrad Schuller: Willy Georg - One Day In the Holocaust, The Sunday Times Magazine, 8. 9. 1991. 
“Téměř padesát let ležely všechny mé válečné fotografie ve velké skříni ve sklepě našeho domu. Nikdy jsem je nepovažoval za důležité, ale jednoho dne jsem se rozhodl znovu si všechno prohlédnout (...) Mnoho tváří a míst jsem už nedokázal rozpoznat. Rozdělal jsem oheň a všechno to spálil. Nechal jsem si jen snímky z ghetta. Můj vzdálený známý, jeden z těch starých nacistů, mi vždy říkal, že všechny ty řeči o nacistických zločinech jsou jenom lži. ‘Já jsem ale viděl mrtvé na vlastní oči,’ odpovídal jsem mu. Vzpomněl jsem si na náš rozhovor, když jsem znovu uviděl fotografie z Varšavy, a napadlo mě, že zřejmě byla škoda spálit všechny ostatní válečné snímky. Jenže já jsem nikdy neuvažoval o jejich historické ceně, dokud jsem neukázal fotky z ghetta židovské obci v Münsteru. Teprve tam mě upozornili, že jde o jedinečný historický dokument,” vysvětluje Georg. Konrad Schuller: Willy Georg - One Day In the Holocaust, The Sunday Times Magazine, 8. 9. 1991. 
Georgovy fotografie ukazují vnější podobu života Židů v ghettu. Tramvaje, rikši, chlapce prodávajícího v ghettu noviny (viz obr. 15). Obchodníky a stánkaře, řemeslníky, žebráky, podvyživené a umírající. Některé zdánlivě obyčejné scény z ulic maskují všudypřítomný německý teror. Fotografie vznikaly bez plánu, náhodně a narychlo. Nenajdeme na nich židovskou elitu sloužící Judenratu nebo šestnáctisetčlennou silnou židovskou policii. Georg neviděl domy v ghettu zevnitř, na jeho fotografiích neuvidíme dokonce ani dvorky domů. Nezachytil a ani nemohl zachytit pašování potravy do ghetta, příslušníky německé či polské policie nebo německé vojáky.
Dokument Willyho Georga “objevil” a poprvé publikoval Rafael Scharf, původem z Krakova, který před válkou odešel do Británie. Scharf se zabývá polsko-židovskou minulostí, má množství kontaktů v dnešním Německu, mj. díky své spolupráci s mezinárodní Společností Janusze Korczaka.

3.4. Joe J. Heydecker
Další důležité fotografické svědectví o životě Židů ve Varšavě v době nacistické okupace pochází od německého vojáka Joe. J. Heydeckera, fotolaboranta týmu Propaganda-Kompanie 689 (viz str. 19).  Joe J. Heydecker se narodil roku 1916 v Norimberku, v letech 1931 - 1933 absolvoval fotografický kurz u Stefana Rosenbauera ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1939 byl povolán k Wehrmachtu. Během let 1941 - 1944  byl několikrát odvelen do Varšavy. Po válce se jako zpravodaj účastnil Norimberského procesu proti nacistickým válečným zločincům a tehdy také začal svou novinářskou a spisovatelskou kariéru.
V únoru a březnu 1941 soukromě a tajně pořídil v ghettu řadu cenných snímků, převážně portrétů jeho obyvatel, nikoliv obrazově rafinovaných, ale upřímně působících fotografií. Heydeckerovy práce a oficiální propagandistické snímky jeho kolegů pocházející ze stejného období nabízejí zajímavé srovnání dvou odlišných přístupů k zobrazení skutečnosti. Jde o výrazný příklad dokazující zásadní roli autorova subjektivního postoje při tvorbě sdělení.


4. Německé oficiální zdroje fotografií varšavského ghetta
4.1. Zpráva Jürgena Stroopa o likvidaci varšavského ghetta
V době od 19. dubna do 16. května 1943 provedli Němci krvavou likvidaci varšavského ghetta. Závěrečnou zprávu o této akci, datovanou dnem 16. 5. 1943, sepsal její velitel, šéf policie a SS ve varšavském kraji, generál Jürgen Stroop. Zpráva nazvaná “Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr” (Židovská čtvrť ve Varšavě už neexistuje) byla vypracována ve třech exemplářích. Jeden, vázaný v černé kůži, byl vypracován pro Himmlera, druhý byl určen SS-Obergruppenführerovi Krügerovi a třetí si nechal (a později pravděpodobně dal spálit) Stroop. Zpráva byla po válce použita jako hlavní usvědčující dokument mj. v procesu proti samotnému Stroopovi, který byl 23. 7. 1951 ve Varšavě odsouzen k trestu smrti. Exemplář vázaný v černé kůži se dnes nachází v polském Archivu hlavní komise pro výzkum hitlerovských zločinů v Polsku (Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Archiv GKBZHwP), druhý výtisk je uložen v Národním archivu ve Washingtonu. Oba exempláře se mírně liší.
Stroopovo hlášení “Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr” uložené v Archivu GKBZHwP obsahuje 126 listů velikosti 220 x 300 mm a 210 x 297 mm. Dělí se na tři části:
Část I - obsahuje listy 1 - 19, bílý karton s roztřepenými okraji -
list 1 - titulní strana nese nápis “Es gibt...mehr” vyvedený ručně černou tuší ozdobným gotickým písmem,
listy 2 - 19 - strojopis (obsahuje seznam šestnácti německých vojáků padlých v průběhu likvidační akce, seznam raněných v době od 19. 4. do 15. 5. 1943, výčet zapojených bojových jednotek, samotné hlášení obsahující popis utvoření židovské čtvrti ve Varšavě a podrobně popsaný průběh její konečné likvidace);
Část II - zahrnuje listy 20 - 76 (31 denních Stroopových hlášení jeho nadřízenému, veliteli SS a policie v Generálním gouvernementu Krügerovi, z období od 20. 4. do 16. 5. 1943 a jedno hlášení ze dne 24. 5. 1943);
Část III - listy 77 - 126 obsahují fotografickou přílohu hlášení (53 fotografií nalepených na bílé kartony s roztřepenými okraji; 45 fotografií je formátu 13 x 18 cm, 3 snímky 9 x 14 cm a 5 snímků velikosti 9 x 12 cm; pod 38 fotografiemi je doplňující popisek, vyvedený ručně černou tuší ozdobným gotickým písmem).
Autorem fotografií zařazených do třetí části Stroopova hlášení (Bildbericht) je SS‑Obersturmführer Franz Konrad. Všechny pocházejí z období likvidační akce v ghettu v dubnu a květnu 1943. Odlišnosti dvou dnes existujících exemplářů zprávy o likvidaci varšavského ghetta se projevují i zde - výběr fotografií se v několika případech liší. Z porovnání obou příloh vyplývá, že se vzájemně tematicky doplňují a některé fotografie představují tutéž scénu zachycenou jen s minimálním časovým rozdílem.
Na fotografiích Franze Konrada vidíme německé vojáky vypalující domy v ghettu, vyhánění ukrývajících se Židů z bunkrů, interiéry bunkrů, zatčené židovské bojovníky s rukama nad hlavou (viz obr. 17 - 20), odvádění posledních obyvatel ghetta na Umschlagplatz, vyslýchání Židů, vyhořelou budovu, kde kdysi sídlil Judenrat. Zachycují také scény z likvidace německé továrny na zbraně (Brauer) v ghettu. Nalezneme zde také množství snímků německých vojáků s vojenskou technikou v ghettu, několik záběrů Jürgena Stroopa udílejícího rozkazy vojákům či přihlížejícího likvidaci ghetta (viz obr. 21). Řada Židů, ukrývajících se v domech, které Němci jeden po druhém zapalovali, volila smrt skokem z okna před uhořením zaživa,  “Stovky lidí ukončí své životy skokem z třetího nebo čtvrtého patra. Matky tím způsobem zachraňují své děti před upálením zaživa. Poláci to vidí z ulice więtojerska a z náměstí Plac Krasińskich,” poznamenává Marek Edelman ve své knize Getto walczy. (Marek Edelman: Getto walczy. Towarzystwo Naukowe K. U. L., Lublin 1993, str. 160.) jak je vidět také na několika fotografiích Konradovy dokumentace (viz obr. 22).
Fotografická část Stroopova raportu obsahuje také několik dnes obecně velmi známých a často publikovaných snímků, např. fotografii malého chlapce s rukama nad hlavou, na kterého míří německý voják (viz obr. 23), nebo záběr dvou mladých dívek z hnutí He Chaluc bojujících v ghettu a zatčených Němci.

4.2. Nacistická propaganda - Albert Cusian, Erhard Josef Knobloch
Varšavské ghetto pravidelně navštěvovaly vojenské tiskové jednotky (Propaganda-Kompanien), které byly součástí každé divize německé armády. Tvořili je jak píšící novináři, tak fotografové a filmaři. Materiál, který tyto oficiální skupiny novinářů nasbírali, byl publikován např. v magazínech Illustrierter Beobachter nebo Berliner Illustrierte Zeitung. Styl těchto reportáží byl samozřejmě zcela tendenční a představoval skutečnost v souladu s duchem oficiální německé propagandy. Viz Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 10. (Ulrich Keller je historik fotografie na Kalifornské univerzitě ve městě Santa Barbara.) 
Do určité míry odlišná je fotografická reportáž dvou německých fotografů, členů Propaganda-Kompanie 689, Alberta Cusiana a Erharda Josefa Knoblocha. Jejich soubor obsahující asi 720 snímků je dnes uložen v Bundesarchivu v německém městě Koblenz.
Přesná datace snímků není známa. Ulrich Keller, který část reportáže uveřejnil v knize The Warsaw Ghetto in Photographs, se domnívá, že snímky byly pořízeny v průběhu pouze několika týdnů, pravděpodobně na přelomu zimy a jara v roce 1941. V eseji na úvod publikace The Warsaw Ghetto In Photographs polemizuje s datací fotografií uvedenou G. Deschnerem, který usuzuje, že snímky  vznikaly v období dvou let, počínaje rokem 1939. Podle Kellera fotografie odrážejí příliš jednotné sociální a ekonomické podmínky, stejně jako poměrně stálý stav počasí, než aby byly pořízeny v tak dlouhém časovém rozpětí. (Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 11.) 
Technická a obrazová kvalita Cusianovy a Knoblochovy reportáže z varšavského ghetta je nesporná a “nemusí se obávat srovnání s nejlepšími pracemi současných fotografů časopisů Life či Picture Post”. Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 17.
Fotografie nejsou jednoznačným tendenčním zkreslením skutečnosti. Zejména podle výběru motivů, a tedy způsobu konstruování obrazu reality, je ovšem patrné, že autory snímků jsou Němci více či méně ovlivnění německou protižidovskou propagandou. To je nejvýrazněji cítit především z koncepce zdůraznění sociálních a ekonomických kontrastů uvnitř společnosti ghetta, která je také základem silně zkreslujících a manipulativních filmových materiálů, pořizovaných na jaře roku 1942 pro účely německé propagandy (viz str. 22). Na jejich fotografiích vidíme na jedné straně život ekonomické elity ghetta, záběry z divadelních představení a elegantních kaváren, na druhé straně pak množství pouličních žebráků, dětí žijících na ulici, obětí hladu umírajících pod nohama nevšímavých kolemjdoucích atd. (viz obr. 24 - 27). Keller dokonce zmiňuje případ fotografie Alberta Cusiana, kde jde podle něj o nepochybnou záměrnou manipulaci s realitou s cílem “ukázat lhostejnost zámožných vůči utrpení chudých”. Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 20.  Evidentně inscenované jsou také fotografie náboženských obřadů Židů v modlitebních šálách (viz obr. 28). Svou pozornost směrovali Cusian a Knobloch také na židovské pracující v německých firmách, pouliční obchodníky a davy.
Přestože Cusianovy a Knoblochovy snímky postrádají zjevné ideologické zabarvení, neznamená to, že nebyly pro německou propagandu použitelné. Německé úřady mimo jiné distribuovaly různé informace široké mezinárodní veřejnosti v neutrálních zemích, které monitorovaly politický vývoj v Německu a příležitostně dokonce vysílaly diplomatické mise na určitá problematická místa. Například hlavní mezinárodní magazín německé nacistické propagandy Signal, vydávaný ve více než dvaceti jazykových mutacích s nákladem přes dva a půl milionu výtisků, byl orientován v duchu umírněné ideologie, s úmyslem přitáhnout i odpůrce nacistického režimu. Tomu odpovídá i výběr fotografovaných motivů. Jen výjimečně spatříme na některé fotografii německého vojáka, a pokud ano, pak nikdy v inkriminovanější situaci, než jak řve na skupinu pracujících atd. (viz obr. 29). Je přitom známo, že příslušníci gestapa, SS i řadoví němečtí vojáci pořádali časté “nájezdy” na ghetto, kde beztrestně drancovali, šikanovali, zatýkali, bili a stříleli obyvatelstvo. Viz Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 19. “Kdyby tyto fotografie byly jediným existujícím dokumentem,” píše Keller, “nikdy bychom nepochopili, že varšavské ghetto bylo uvězněným městem, kterému vládly německé boty.” Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 19. K dalšímu zkreslení představy o ghettu podle Kellera svádí množství fotografií dokumentujících činnost úřadů “židovské samosprávy” (židovská policie, vnitřní poštovní služba, společná dezinfekční zařízení, pořádání odborných kurzů, náboženské obřady, provoz pouliční dopravy atd.), které mohou vyvolat mylnou představu, že Němci nejenže nezasahovali do záležitostí ghetta, ale dokonce podporovali jeho autonomní administrativní strukturu, která však ve skutečnosti pouze kamuflovala záměry nacistů. Reportáž tedy mohla německé okupační vládě zajišťovat určité alibi. “Kdyby se bývaly tyto obrázky objevily v Signalu nebo podobném propagandistickém titulu, pomohly by ujistit svět, že bylo varšavským Židům umožněno, přes určité problémy s hladem a tyfem, vést poměrně bezpečný a spořádaný život,” domnívá se Keller. Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 19. 
Stejně jako u Goebbelsových filmových týmů, sledujeme i u Cusiana a Knoblocha horlivý zájem o pohřební záležitosti ghetta. Zřejmá chladnokrevnost fotografů při fotografování truchlících pozůstalých, hrůzné detailní záběry nahých mrtvol naházených na hromadách i důraz na lhostejnost zaměstnanců pohřební služby s jakou manipulují s mrtvolami (viz obr. 30), “to vše poukazuje přinejmenším na nedostatek soucitu na straně fotografů, ne-li na jejich záměr obviňovat Židy z morální pokleslosti”.  Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 19. 
Není dnes možné jednoznačně určit, jaký ideový obsah zamýšleli autoři do reportáže vložit. Důležitým faktem však zůstává, že Cusian a Knobloch byli členy propagandistického týmu a ať už byl konkrétní účel jejich práce jakýkoliv, šlo každopádně o její oficiální použití. Interpretace záměru autorů je mj. závislá na divákově společenském kontextu a na jeho znalostech a představě o době, kdy fotografie vznikly. Jinými slovy, náš pohled na tyto snímky se jistě velmi liší od způsobu, jakým je přijímalo německé publikum ve 40. letech. Cusianova a Knoblochova fotografická reportáž z varšavského ghetta je v každém případě kvalitním fotoesejem přinášejícím působivé svědectví. Přestože nepostihuje některé důležité aspekty života v ghettu a v některých případech realitu zkresluje nebo konstruuje podle vlastního pochybného záměru, nelze většině snímků upřít spíš reportérsky neutrální tón, někdy snad i účastný a sympatizující pohled. “Záměry a pocity fotografů při pořizování těchto snímků jsou z hlediska skutečného obsahu fotografií poměrně irelevantní. Stará pravda, že aparát vidí daleko víc, než si je jeho uživatel vědom, určitě platí i v tomto případě. Reportáž z varšavského ghetta představuje nesmazatelný a nevyčerpatelný dokument o zločinu holocaustu, a to bez ohledu na to, zda si její autoři uvědomovali či nikoliv, že jsou svědky zločinu a že jsou dokonce sami součástí státního a vojenského aparátu, který tento zločin spáchal,” uzavírá Keller. Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 21. 


5. Nacistické filmové materiály
Goebbelsovo ministerstvo propagandy vyslalo v květnu 1942 do varšavského ghetta filmový tým. Dva měsíce před tzv. Velkou akcí zde dostal za úkol pořídit materiál, který měl být pravděpodobně použit na obhajobu připravované operace. Viz Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs.  Dover, New York 1984, str. 10. Propagandistický film nebyl nikdy definitivně dokončen. S použitím záběrů z tohoto původního materiálu byla v poválečné době vytvořena řada dokumentárních filmů. Originál snímku natočeného na 35 mm formát  byl nalezen v archivu Stasi a dnes je uložen v berlínském Bundes-Filmarchivu. Ve sbírkách ŻIH je uložena jeho pětašedesátiminutová kopie.
Druhým dnes známým původním filmem z varšavského ghetta je sedmiminutový amatérský barevný snímek pořízený na úzký 16 mm materiál. Jeho autor ani doba, kdy byl natočen, nejsou známy.
O činnosti propagandistického filmového týmu ve varšavském ghettu v květnu 1942 se dočteme v řadě deníků z ghetta, zejména v Czerniakowově a Ringelblumově kronice. Záměrem této propagandy bylo ukázat židovskou společnost jako ubohou, nevyspělou, dekadentní a morálně pokleslou. “Rasistický antisemitizmus argumentoval pro nutnost vyhlazení Židů důvody lékařskými, morálními, kriminálními a antropologickými: Žid měl být duševně chorý, morálně zkažený, ze zásady zločinný a rasově nečistý.” Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie - Przewodnik po nieistniejącym mieście. IFiS PAN, Warszawa 2001, str. 277. Jednou z metod bylo cynické zveličení kontrastu mezi chudou většinou, žijící v nouzi, a elitní skupinou bohatých, která přes všudypřítomnou bídu žila v přepychu. “Filmaři stále natáčejí. Krajní bída a luxus (kavárny). Pozitivních témat si nevšímají.” Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. PWN, Warszawa 1983, str. 273-274. Zatímco natáčení žebrajících a umírajících lidí na ulicích mohlo být provedeno bez zvláštních příprav, scény tanečních zábav a hostin Němci pečlivě připravovali s pomocí speciálně vybraných osob a stovek herců, v některých případech i árijských. Viz Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 10.  Ve filmu se střídají záběry z dezinfekčních zařízení, “Tyfus hrál svou roli také v nacistické ideologii a propagandě (...) Pro nacistický jazyk jsou charakteristické metafory spojené s nemocí, nečistotou a bakteriemi. Žid byl v očích nacistů obecným nositelem bacilů a epidemií (...) Ohrožení epidemií tyfu bylo jedním z nejdůležitějších argumentů propagandy pro uzavření ghetta,” píše Jacek Leociak. (Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie - Przewodnik po nieistniejącym mieście. IFiS PAN, Warszawa 2001, str. 277-278.) Emanuel Ringelblum zapisuje ve své kronice 10. března 1941: “Obrovské plakáty s Židem ze ‘Stürmera’ a nápis: ‘ŽIDI - VŠI - SKVRNITÝ TYFUS’. Ohromná veš leze Židovi do vousů. Tyto plakáty visí také v árijských tramvajích. V židovském ghettu byly všude strhány.” (Emanuel Ringelblum: Kronika getta warszawskiego. Czytelnik, Warszawa 1983, str. 243.) Viz  obr. 31. nuzných příbytků chudých obyvatel, hladových dětí chycených při pašování potravy, žebráků nebo sbírání mrtvol na ulicích “Bída je tak velká, že lidé umírají z hladu na ulici. Denně mezi čtvrtou a pátou ráno pohřební spolky sbírají z ulic desítky mrtvol, které náhodní kolemjdoucí přikryli novinami a ty zatížili kamenem, aby neodletěly. Jedni umírají na ulici, jiní doma, ale rodina vyhazuje nahé (aby zpeněžila oblečení) mrtvé tělo před dům, aby bylo pohřbeno na účet Židovské obce. Řady vozíků naložené nahými mrtvolami jedou ulicemi. Jedna na druhé leží vyhublé kostry - na nerovném chodníku jim nadskakují hlavy, narážejí o sebe, otloukají se o stěny vozu.” (Marek Edelman: Getto walczy. Towarzystwo Naukowe K. U. L., Lublin 1993, str. 122-123.) se scénami smějících se návštěvníků kaváren, divadelních představení a tanečních zábav. Na jedné straně tanec zuboženého hladového žebráka na ulici, na druhé straně elegantní dáma za toaletním stolkem, líčící se na večerní hostinu. Ve filmu spatříme také důstojný a luxusní pohřeb bohatého a významného člověka jako protiklad k množství záběrů nahých mrtvol naházených na hromady a masově pohřbívaných ve velkých jámách. Tendence zdůrazňování kontrastu mezi majetnými a nemajetnými vrcholí v inscenovaných záběrech několika pózujících dvojic, kde jsou na neutrálním tmavém pozadí vedle sebe juxtapozičně postaveni vždy chudý a bohatý, hledící přímo do kamery. Autoři filmu zinscenovali a natočili také několik scén náboženských obřadů, které snad měly sloužit jako obraz o zvrácenosti a zvrhlosti židovského národa a jeho náboženství. Objevují se zde záběry Židů čtoucích z Tóry, modlících se v modlitebních šálách a s modlitebními řemínky. Zinscenována a natočena byla také obřízka a rituální koupel v mikvi. Adam Czerniaków o tom píše ve svém deníku 12. května 1942: “Objevil se Avril s filmaři a požadoval záběry v mikvi na ulici Dzielna. Bylo k tomu zapotřebí 20 ortodoxních mužů s pejzy a 20 žen z lepší vrstvy.” Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. PWN, Warszawa 1983, str. 275-276. Tuto nevýslovně krutou a cynickou akci propagandistických filmařů popisuje i židovský pedagog a historik Abraham Lewin, který si v ghettu rovněž vedl deník: Jeho rukopis psaný hebrejsky a v jidiš  se zachoval v Ringelblumově archivu a byl publikován v Biuletynu ŻIH v letech 1956 - 1958. “Němci včera pochytali - s pomocí židovské policie - na ulici (...) mladé židovské dívky, mladé i staré ženy a muže s plnovousy i bez vousů (...) Následně zahnali všechny - židovské ženy i muže - do lázní ve dvoře zmíněného domu [ul. Dzielna č. 38]. Tam znovu ženy fotografovali. Potom přinutili všechny přítomné Židy - ženy i muže - aby se svlékli do naha, podobni Adamovi a Evě. Němečtí důstojníci sestavili páry z židovských představitelů obou pohlaví. Přidělili vždy mladé dívce starého Žida a naopak - mládenci starou ženu. Poté je přinutili k provedení styku. Tato scéna, tedy sexuální akt (nutno doufat, že byl pouze předstíraný), byl natočen speciálními aparáty, které pro tento účel přivezli a sestavili. Počet přítomných hitlerovců se odhaduje na 200. Toto neslýchané a hrůzné barbarství se odehrálo ve varšavském ghettu v úterý mezi třetí a šestou hodinou odpoledne.” Biuletyn ŻIH č. 19 - 20. ŻIH, Warszawa 1956, str. 174-175. 
Němečtí filmaři zachytili také židovské vězení na ulici Gęsia, Na rozkaz Němců bylo v ghettu v létě 1941 založeno vězení v budově bývalé polské vojenské věznice na ulici Gęsia. Mezi vězni byli zejména pašeráci, dále Židé, kteří se pohybovali mimo ghetto bez pásky s Davidovou hvězdou na paži, nebo cestující přistižení v tramvaji bez lístku. V době natáčení tu bylo zavřeno asi 1300 Židů. Přibližně 40 % z nich představovaly děti. natáčeli příbytky uprchlíků na ulici Tłomackie i úřad Židovské obce. Na propagandistickém snímku spatříme také scénu s předsedou Judenratu Adamem Czerniakowem. Ve svém deníku popsal 3. května 1942 natáčení nacistických filmařů: “V deset hodin se objevili filmaři z propagandy. Natáčeli v mé kanceláři. Zinscenovali návštěvu rabínů u mě. Poté sundali ze zdi všechny mé obrazy [Czerniaków měl nad svým křeslem pověšený velký portrét Józefa Piłsudského] a nástěnky. Na můj pracovní stůl umístili devítiramenný svícen se zapálenými svíčkami.” Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. PWN, Warszawa 1983, str. 271-273.
Jiné scény inscenované německým filmařským týmem popisuje ve své kronice Ringelblum: “Nahnali Židy na ulici Smocza a židovským policistům nařídili je rozhánět. Jinde natočili scénku, jak se příslušník židovské policie chystá bít jiného Žida, ale oběti přijde na pomoc Němec a nedovolí ho bít (...) Včera přikázali dítěti přeběhnout přes bránu ghetta (na rohu Leszna a Żelazne) a koupit tam brambory. Modrý policista chlapce chytil a napřáhl ruku, aby ho udeřil. V té chvíli přiběhl Němec a chytil Poláka za ruku - Nesmíte bít dítě.” Emanuel Ringelblum: Kronika getta warszawskiego.  Czytelnik, Warszawa 1983, str. 369 a 371. 


6. Amatérské anonymní fotografie
Sbírky ŻIH obsahují další desítky fotografií z doby nacistické okupace, které zachycují pohled na varšavské ghetto nebo varšavské Židy v různých etapách války. ŻIH stále získává další jednotlivé dobové snímky určitého fragmentu ghetta nebo dokonce celé soubory takových fotografií různé technické úrovně i stavu zachování. Přicházejí zejména od polských a německých majitelů, jejich autoři jsou však většinou neznámí. Podle některých znaků (zejména pozice fotografa při snímání, pohledy zachycených lidí atd.) si lze někdy domyslet, kdo byl autorem snímku. Tyto snímky pravděpodobně pocházejí převážně od polských a německých fotoamatérů.
Někdy je identifikace autora poměrně snadná. Některé fotografie zachycující letmé pohledy na pouliční scény uvnitř ghetta byly evidentně pořízeny z auta (okýnko, volant, zrcátko nebo kapota “na prvním plánu”, mírný nadhled a rozostření jízdou), za jejich autora lze tedy poměrně nepochybně považovat německého vojáka, příslušníka gestapa nebo SS. Existuje i řada anonymních snímků z období povstání na jaře roku 1943. Na jedněch vidíme záběry německých vojáků a židovských zajatců (autorem nemůže být nikdo jiný než Němec), na dalších pak pohled z “árijské strany” na skupinky Poláků pozorujících přes zeď hořící ghetto nebo hasiče, hlídající, aby se oheň z ghetta nepřenesl za jeho hranice (autorem či spíš autory jsou pravděpodobně polští fotoamatéři; viz obr. 32). ŻIH vlastní i fotografie Poláků, kteří se dali od svých známých nebo příbuzných vyfotografovat na památku před zdí ghetta. Existují také snímky zachycující stavbu zdi ghetta nebo přesídlování židovských rodin do ghetta.
Mnoho fotoamatérů také zachytilo most nad ulicí Chłodna, spojující tzv. velké a malé ghetto (viz obr. 33). Ulice Chłodna byla “árijská”, zatímco most a chodníky po stranách ulice byly součástí ghetta. Existuje také snímek známého kolotoče na náměstí Plac Krasińskich (sousedícím s ghettem), který patřil k pouti, postavené zde v době velikonočních svátků v roce 1943. V popředí snímku vidíme vojenské dělo namířené na domy ghetta umístěné v pozadí fotografie (viz obr. 34). Krátce před vypuknutím povstání ve varšavském ghettu byl na náměstí Plac Krasińskich postaven pouťový kolotoč, který byl pravděpodobně v provozu ještě během prvních dnů povstání. Kolotoč, který bylo možné spatřit i z ghetta a na který vzpomínají židovští i polští pamětníci, se stal jednoznačným symbolem lhostejného postoje části polské společnosti k osudu Židů ve varšavském ghettu a k jejich vyhlazování za druhé světové války vůbec. V roce 1943 napsal polský básník Czesław Miłosz báseň Campo di fiori, v které hovoří o pouťovém kolotoči z náměstí Plac Krasińskich a používá tento motiv jako metaforu pro lhostejnost Poláků vůči svým vražděným židovským sousedům. 
Zatímco u některých snímků lze na základě znalosti historických souvislostí a chronologie vývojových etap varšavského ghetta poměrně přesně a spolehlivě určit konkrétní oblast i období jejich pořízení, u jiných je naopak bližší identifikace zcela nemožná a někdy je dokonce sporné, zda jde skutečně o varšavské nebo jiné polské ghetto. Pouze u hrstky z těchto fotografií je jejich autor znám. Mezi ně patří např. fotografie Aleksandra Połtorzyckého, který z okna bytu na “árijské” straně ulice Muranowska zachytil během povstání v ghettu na jaře 1943 hořící dům na protější straně ulice, která již patřila do ghetta (viz obr. 35). Snímek darovala ŻIH dcera autora Dżennet Połtorzycka-Stampfl. Z doby povstání v dubnu a květnu 1943 pochází také pohled na hořící ghetto z Poniatowského mostu ve Varšavě, jehož autorem je Władysław Walczak. Jedním z polských fotoamatérů, kteří fotograficky zaznamenali podobu mostu mezi tzv. malým a velkým ghettem nad ulicí Chłodna, byl i Zdzisław Wójtowicz. ŻIH vlastní také dvě fotografie od Jerzyho Ficowského, který zachytil na jaře 1943 rozprodávání nábytku ukradeného Židům před Velkou synagogou na ulici Tłomackie, která se od léta 1942 nacházela mimo ghetto. Archiv ŻIH získal také tři fotografická alba z vlastnictví rodiny majora Franciszka Przymusińského, velitele polské policie ve Varšavě, kterému podléhala Židovská pořádková služba varšavského ghetta. První album obsahuje fotografie příslušníků vedení ŽPS, pořízené v březnu roku 1942. Druhé je složeno ze snímků z vězení na ulici Gęsia v ghettu a pochází ze začátku července 1942, tedy z období krátce před zahájením deportací do vyhlazovacího táboru Treblinka, kam byli jako první vyvezeni právě vězni z tohoto zařízení. V třetím albu nalezneme vedle soukromých fotografií F. Przymusińského i záběry hořícího ghetta z doby povstání v roce 1943.


Závěr
Téměř veškerý dnes zachovaný a publikovaný obrazový materiál o varšavském ghettu a holocaustu obecně pochází od německých autorů. Nacisté své oběti a zločiny na nich páchané hojně dokumentovali, vytvářeli si soukromá i oficiální fotografická alba, V Bundesarchivu v německé Koblenzi je uloženo více než tisíc takových soukromých alb. (Viz Judith Levin, Daniel Uziel: Ordinary Men, Extraordinary Photos. In: Yad Vashem Studies XXVI. Yad Vashem, Jerusalem 1998, str. 266.) která věnovali svým nadřízeným, posílali jako dary svým  přátelům a blízkým do Německa Judith Levin a Daniel Uziel ve svém eseji Ordinary Men, Extraordinary Photos  uvádějí příklad  sbírky fotografií z ghetta v Lublinu,  kterou její autor,  německý voják, věnoval  “Else, s láskou”. (Judith Levin, Daniel Uziel: Ordinary Men, Extraordinary Photos. In: Yad Vashem Studies XXVI. Yad Vashem, Jerusalem 1998, str. 272.) nebo která jim samotným měla připomínat jejich “hrdinskou” minulost. Mnoho německých amatérů fotografovalo Židy jako zajímavou atrakci a zachycovalo je v  zesměšňujících a ponižujících situacích.  “V mnoha denících [z varšavského ghetta] se dočteme, že židovský hřbitov nedaleko ulice Okopowa byl hlavní atrakcí pro německé ‘turisty’. Jak píše M. Zylberberg: ‘...nebyla to jen pohřební procesí, co tak zvláštně “oživovalo” hřbitov, ale také neustálá přítomnost stovek německých vojáků. Se škodolibou radostí fotografovali mrtvé a truchlící příbuzné, neváhali ani dělat snímky mrtvol naházených v márnici. Zvlášť aktivní byli v tomto směru v neděli, kdy navštěvovali hřbitov v doprovodu svých dívek. Byla to pro ně větší zábava než kino...’.”  Ulrich Keller: The Warsaw Ghetto In Photographs. Dover, New York 1984, str. 10.
Řadu fotografií a filmových snímků pořizovali Němci speciálně pro antisemitskou propagandu,   která měla představit Židy jako “podlidi” a přesvědčit veřejnost o správnosti nacistické myšlenky zcela vyhladit tento národ.
Mezi německými vojáky soukromě fotografujícími židovské oběti nacizmu lze však najít také ty, kteří zachycovali Židy s určitou dávkou soucítění nebo svůj dokument dokonce  pojímali jako obžalobu nacistického barbarství.  K takovým fotografiím z varšavského ghetta patří např. práce Joe J. Heydeckera. Viz Judith Levin, Daniel Uziel: Ordinary Men, Extraordinary Photos. In: Yad Vashem Studies XXVI. Yad Vashem, Jerusalem 1998, str. 291. Z některých fotografických cyklů, které soukromě pořídili němečtí vojáci ve varšavském ghettu, lze těžko s jistotou určit, jaký postoj zaujímal autor k fotografovanému tématu. Dnešní hodnotový a kulturní kontext je zcela jiný, než ten, v němž fotografie vznikly. Z našeho hlediska se v těchto fotografiích často mísí bezděčný vliv dogmat antisemitské propagandy s účastným pohledem člověka, který má kdesi v sobě své svědomí.
Jen malou část fotografického svědectví z varšavského ghetta představují snímky pořízené židovskými autory. Jsou však unikátní subjektivní výpovědí samotných obětí nacistického teroru. Zobrazují to, co aparáty německých fotografů zachytit nemohly. Nabízejí však vnitřní pohled na život Židů  uvězněných za zdmi uzavřené městské čtvrti. (Mezi fotografiemi uloženými do Ringelblumova archivu najdeme mj. snímek zachycující pašování potravy do ghetta.) Ukazují fungování vnitřní struktury ghetta a každodenní život Židů. Neuvidíme na nich naopak scény z deportací do vyhlazovacích táborů ani záběry jiných zločinů páchaných na Židech v ghettu, které židovští fotografové zachytit nemohli.
Tyto tři základní přístupy (fotografové nacistické propagandy, němečtí soukromí fotografové, židovští autoři) představují tři různé úhly pohledu na tutéž realitu. Zobrazují ji v souladu s vlastním ideovým přesvědčením či ideologickým zakotvením a odrážejí tak nejen část samotné fotografované skutečnosti, ale zpětně dovádějí diváka i k pohledu do fotografova nitra a jeho způsobu vnímání. Se znalostí historického vývoje a souvislostí lze do určité míry interpretovat fotografie i z hlediska fotografova záměru. Jak již však bylo naznačeno dříve, jde vždy pouze o pokus na úrovni spekulace a lze tak činit jen bez nároku na ověřitelnou a nezpochybnitelnou analýzu. 


Většina originálních fotografií varšavského ghetta je uložena v archivu Židovského historického institutu ve Varšavě, v archivu památníku Jad Vašem v Jeruzalémě a v Bundesarchivu v německé Koblenzi. 
Při sběru informací na téma fotografií varšavského ghetta jsem vycházel především ze sbírek archivu ŻIH ve Varšavě, které obsahují většinu dnes zachovaných fotografií z ghetta (originální zvětšeniny nebo kopie snímků uložených v jiných archivech). Za konzultace a mnohé přínosné informace vděčím panu Janu Jagielskému z oddělení ikonografie ŻIH. Použitou literaturu uvádím v samostatném seznamu.
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