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Janusz Korczak, Stefania Wilczyńska och Ottilie Kafka

I juli är det 80 år sedan massdeportationerna från gettot i
Warszawa inleddes. Under loppet av ett par sommar-
månader dödades 300 000 människor både i dödslägret
Treblinka och i själva gettot. 
Bilden av hur läkaren, pedagogen och barnhemsföre-
ståndaren Janusz Korczak den 5 eller 6 augusti 1942 går i
spetsen för en kolonn med 200 barn har blivit en symbol
för mänsklig värdighet och uppoffring men också för de
fasanfulla omständigheter som rådde. Många säger sig ha
bevittnat händelsen, som förevigats i böcker, filmer,
statyer och plaketter på husväggar. Detaljerna skiftar med
antalet vittnen, men en sak är gemensam; man nämner
sällan att det fanns ytterligare ett tiotal medarbetare från
barnhemmet som följde barnen på deras sista resa. Bland
dessa var också Stefania Wilczyńska, medgrundaren till
barnhemmet Dom Sierot (1912-1942), från det tidigare
Judiska Sällskapet för hjälp till föräldralösa barn
mineziÎzia ,fiedÎminezi.
Det sägs att Janusz Korczak, eller Henryk Goldszmit som
han egentligen hette, hade avböjt ett erbjudande om att
smugglas ut ur gettot. Han skulle alltså frivilligt följt
“sina” barn till Umschlagplatz och därifrån till döden. I
gettot fanns dock inget mått av val eller frivillighet utom
möjligen ett val hur man skulle dö. Utanför gettomuren
på “den ariska sidan” skulle den välkände Korczak också
varit ett jagat villebråd och ett lätt byte.
Det finns mycket att skriva både om “Gamle doktorn”
och hans assistent “Fru Stefa”, men det får bli i ett annat
sammanhang.

Storebror Franz Kafka dog 1924, långt före sina tre
systrar, Gabriele “Ellie”, Valerie “Valli” och den nio år
yngre älsklingssystern Ottilie “Ottla”.
På Nya judiska begravningsplatsen i Prag finns Dr Franz
Kafkas grav och även hans föräldrars, men över systrarna
finns ingen gravsten utan endast en platta med deras
namn och att de dött i Förintelsen.
Gabriele och Valerie var i femtioårsåldern då de deporte-
rades från Prag tillsammans med 4 500 andra judar i
oktober 1941. Det var främst tjeckiska judar men också
många som tidigare flytt från Nazityskland. Dessa fördes
till Łódź och mördades senare i Chełmno. Systrarna
Kafka miste troligen livet under hösten 1942.

Ottilie “Ottla” Davidová, född Kafka, var gift med
katoliken Josef David, men de skildes 1942 och hon var
då utan skydd. Vissa hävdar att hon skilde sig för att
skydda familjemedlemmar från att deporteras. Barnen
ville följa med Ottla till Theresienstadt men förvägrades
detta. Hon kom till detta så kallade mönsterläger 1942 då
hon sannolikt inte visste vad som hänt systrarna i Polen.

Från upproret i Białystoks getto den 16-20 augusti 1943
sändes över 1 000 föräldralösa judiska barn till lägret den
24 samma månad. Barnen och deras 53 skötare  hölls
strängt åtskilda från de övriga fångarna i Theresienstadt. 

 Janusz Korczak med barnen på begravningsplatsen i Warszawa

De hade ju direktinformation om det det fruktansvärda 
läget i Polen, vilket inte var allmänt känt i Tjecko-
slovakien vid denna tid. Det spekuleras om att denna
grupp skulle vara ett utbytesobjekt för tyska krigfångar
för att senare föras till Sverige eller Schweiz.
Ottla var en av dessa 53 skötare som hade hand om
barnen från Białystok. Hoppet om en förändring genom
att barnen fått nya kläder och riklig kost kanske fortfa-
rande fanns den 5 oktober då de fördes till tågvagnarna.

För dagen den 7 oktober 1943 i Danuta Czechs
Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau 1939-1945 står det torrt:

Mit einem Transport des RSHA sind 1260 jüdische
Kinder und ihre 53 Betreuer aus Theresienstadt überstellt
worden. Sie werden am selben Tag in den Gaskammern
getötet.

Så ändades också den då femtioettåriga Ottlas liv.

Detta hus på ulica Jakuba
10 i Łódź hade under
gettotiden adressen
Rembrandtstrasse 10. Här
inhystes periodvis judar
från Wien och Prag. Det är
möjligt att systrarna Kafka
tillsammans med 1 000
andra tjeckiska judar kom
med transport IV från Prag
i slutet av oktober 1941
och fördes hit för registre-
ring och inkvartering under
en tid. 
Från maj 1942 användes
byggnaden för sömnad av
kläder. Då var redan de
flesta av de tjeckiska och
österrikiska judarna mör-
dade i Chełmno.

Stefania  Wilczyńska och Ottilie Kafka var två av många,
många namnlösa, som inte fått något minnesmärke.
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