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SZCZĘŚLIWA HISTORIA DLA
ALBAŃCZYKÓW, ŻYDÓW I

CAŁEGO ŚWIATA

Elizabeth J. Vrato

20 lutego 2020 był dniem 29. rocznicy obalenia pomnika dyktatora Envera Hodży w centrum
Tirany, stolicy Albanii, przez Albańczyków. Autorka napisała niniejszy esej w tym właśnie dniu

w miejscowości Berat w Albanii. Na jej refleksji powstało świadectwo video nagrane przez
znanego albańskiego reżysera Kujtima Cashnu kilka dni później. Zostanie wykorzystane przy

tworzeniu Albańskiego Muzeum Holokaustu. 
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Filadelfia, lata 50-te. Moja mama marzyła
wtedy tylko o tym, by stać się Amerykanką.
Symbolem dążenia do asymilacji były dla niej
kokardy noszone we włosach przez aktorkę
Debbie Reynolds. Chciała mieć takie kokardy,
by stać się podobna do Debbie Reynolds…
Pamięta, jak wiele czasu poświęcała Debbie
Reynolds i kokardom we włosach…
Pamięta, że w tamtym czasie była nieco
pyskata w stosunku do swojego ojca. Gdy
patrzyła na niego, widziała starszego
mężczyznę żyjącego w dawnych czasach,
gentlemana z zagranicy – szczególnie w
porównaniu z rodzicami swoich kolegów i
koleżanek z podstawówki.
 
Jej ojcem był Kadri Cakrani z Albanii. Pewnego
dnia, trzymając się za krzyż, powiedział córce:
 
„Tyle nocy przespałem na górskich skałach, że
moje plecy nigdy nie dojdą do siebie”.
W tym miejscu ujawniła się śmiałość
dziewczynki. „Baba, skoro zrobiłeś tyle ważnych
rzeczy, dlaczego ja nie mam o nich pojęcia, a
moi koledzy nie wiedzą, kim jesteś?”
Bardzo dobrze pamięta odpowiedź ojca.
Powiedział: „Bo nie zrobiłem tego dla twoich
kolegów… Zrobiłem to, bo tak było trzeba i
historia będzie o tym pamiętać. To, co się stało
będzie w podręcznikach do historii. Zobaczysz
sama”.
 
Moja mama dowiedziała się, co jej ojciec miał
na myśli dopiero w marcu 2019 roku.
Przeczytaliśmy wtedy w Internecie artykuł na

temat listu, jaki odkryto w albańskim archiwum.
Napisał go jej ojciec, ukrywając w tamtym
czasie Żydów przed nazistami.
Kadri Cakrani napisał list pełniąc funkcję
Komendanta Głównego Frontu Narodowego w
Berat w Albanii we wrześniu 1943 roku, w
trakcie nazistowskiej okupacji. Oto niektóre
fragmenty listu:
 
 “…. Musimy niezwłocznie przetransportować
wiele osób z Berat… Mam tu na myśli Żydów,
których są tu setki, a jeśli ich znajdą, wszystkich
wezmą na celownik… Nigdy nie wiadomo, co
może się im stać, a ja nikomu nie ufam, bo nawet
jeśli ukryję ich z … dokumentami wśród naszych
rodzin, nie wiem jak informacje mogą się
wydostać, a potem ja będę musiał wziąć na
celownik wszystkich z Berat… Nie mogą dostać
się w ręce armii nazistowskiej, która się zbliża,
bo wiemy, co naziści z nimi zrobią… Przyślij
kogoś natychmiast z powrotem z moim
posłańcem”.
 

-Komendant Kadri Cakrani  
 
Jedną z rzeczy, jaka nasuwa się po przeczytaniu
listu jest fakt, iż na lekcjach historii w szkole
uczy się, że alianci i Europejczycy nie byli w
pełni świadomi, jak nazistowskie Niemcy
postępowały z Żydami aż do wyzwolenia
obozów koncentracyjnych w 1945 roku. A tutaj,
w liście z 1943 roku, mój dziadek pisał: Nie
mogą dostać się w ręce armii nazistowskiej,
która się zbliża, bo wiemy, co naziści z nimi
zrobią”.
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Komendant Kadri Cakrani (w środku) ze swoimi żołnierzami w Berat w Albanii w 1944 roku.
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Dziadka nie ma już wśród nas, więc nie
spytamy go, czy miał na myśli obozy
koncentracyjne i co wiedział na temat
Holocaustu i prześladowania ludności
żydowskiej w Europie w tamtych czasach. Ale
mamy poprzednie zdanie, które można
odczytać wprost: „Mam tu na myśli Żydów,
których są tu setki, a jeśli ich znajdą,
wszystkich wezmą na celownik”. Zwrot „na
celownik” może stanowić bezpośrednie
odwołanie do masowych rozstrzelań Żydów i
innych grup przez nazistów w ówczesnej
Europie. Wiemy, że dziadek zdawał sobie
sprawę, że w tamtym momencie dla Żydów
stawką było życie lub śmierć. Wiemy, że miał
świadomość, że naziści będą szukać Żydów,
żeby ich zabić. Dowiadujemy się, że pomagał
im pozostawać w ukryciu. I zdecydował, że
nadal będzie starał się ich ocalić, mimo że
ryzykował własnym życiem oraz
bezpieczeństwem społeczności, na której czele
stał.
 
Odważne działania ludności albańskiej
ukrywającej Żydów przed nazistami podczas
drugiej wojny światowej to niektóre z
najchlubniejszych momentów w historii
Albanii i Europy. Fakty, które poznajemy
poprzez tę historię zostały odkryte dopiero
niedawno, a teraz są rozpowszechniane na
całym świecie na rosnącą skalę. Historia, jaką
znamy, pisze się na nowo. Albania to
najbardziej zasłużony z europejskich krajów
jeśli chodzi o ukrywanie Żydów w trakcie
Holokaustu. Przed drugą wojną światową w
Albanii przebywało około 200 osób
pochodzenia żydowskiego. Po wojnie było ich
ponad 2000. Sami mieszkańcy średniej
wielkości miasta, jakim jest Berat dali
schronienie ponad 600 Żydom.
W lutym spędziłam kilka dni w miejscowości
Berat, wpisanej na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Poszłam do miejsca,
gdzie kiedyś mój dziadek Kadri Cakrani
mieszkał, pracował i spacerował. Poprosiłam o
spotkanie z dyrektorem muzeum, z
pracownikiem archiwum i przewodnikiem;
słowem, z tymi osobami, które mogłyby
wiedzieć coś na temat drugiej wojny światowej
w Berat. Podczas takich spotkań na kawę czy
lunch z Albańczykami z Berat można
dowiedzieć się następujących rzeczy:
 

(1) Wśród mieszkańców Berat
rozpowszechniony jest ustny przekaz
dotyczący ukrywania Żydów  podczas drugiej
wojny światowej. Wiedzą oni, co się wtedy
działo i kto miał w tym udział.
 
(2) W czasach terroru komunistycznego (lata
1945-1991 za Żelazną Kurtyną pod
przywództwem dyktatora Envera Hodży)
mieszkańcy Berat nie mówili publicznie o
ukrywaniu Żydów. Hodża nie prowadził relacji
dyplomatycznych z Zachodem, z USA czy z
Izraelem; Albania była odizolowana od świata
zewnętrznego. Albańczycy zdawali sobie
sprawę, że mówiąc otwarcie o ratowaniu
Żydów przed nazistami mogliby narazić swoje
rodziny i przyjaciół. Niszczono dokumenty
potwierdzające niesienie pomocy Żydom
ukrywanym w Berat na wypadek rewizji.
Ideologia Hodży zakładała możliwość
aresztowania za słuchanie Beatlesów czy żucie
gumy, a religia została zakazana, więc ludność
Berat podjęła rozsądną i ostrożną decyzję, by
nie wspominać o wydarzeniach z tamtych
czasów.
 
(3) Po tym, jak niedawno odkryto i ujawniono
korespondencję Kadriego Cakraniego, o
wydarzeniach, jakie miały miejsce w Berat
dowiaduje się cały świat.
 
(4) Po upadku komunizmu w Albanii w 1991
roku głos zabrał orędownik historii profesor
Simon Vrusho. Całe życie spędził w Berat,
pracując jako nauczyciel oraz badacz zbierający
świadectwa i dokumenty od ludności Berat, w
tym Żydów ocalonych z Holocaustu. Przez 20
lat przeprowadził ponad 150 wywiadów,
tworząc ponadto listy nazwisk, zbierając
dokumenty, listy i zdjęcia. W 2018 roku z
własnych środków otworzył prywatne muzeum,
któremu przyświeca cel dzielenia się historią.
Wydaje mi się, że tu musiał zadziałać Bóg.
Profesor Vrush zmarł w 2019 roku, a Muzeum
Solomon w Berat zarządza teraz jego żona
Angjelina, pozyskując środki od Fundacji Toska.
Muzeum odwiedzili do tej pory turyści z ponad
40 krajów. Kadri Cakrani spogląda z portretu
wiszącego na ścianie, a jego historię może po
raz pierwszy usłyszeć szerokie grono
odbiorców.  



(5) Kadri Cakrani, jego wizja i działalność
zaowocowały skutecznymi działaniami
ludności miasta Berat. Gdyby komendant
Cakrani chciał wydać Żydów w ręce nazistów,
mógłby to zrobić z łatwością. Mieszkańcy Berat
prawdpodobnie nadal próbowaliby ukrywać
Żydów i wydaje się, że niektórym z nich
mogliby przyjść z pomocą; ich działalność nie
byłaby jednak tak skuteczna, jak miało to
miejsce dzięki przywództwu Kadriego
Cakraniego. „Przykład idzie z góry”, co
oznacza, iż sposób postępowania przywódców
oddziałuje na wszystkich członków danej
organizacji bądź społeczności. W tym wypadku
Cakrani zjednoczył żołnierzy oraz ludność
Berat we wspólnym wysiłku w obliczu najazdu
nazistów na Europę Środkową. Jako że
komendant Cakrani wykorzystał swój autorytet
do ukrywania Żydów przed nazistami, cała
społeczność także podjęła ten wysiłek. Fakt, iż
komendant Cakrani nieustannie powtarzał
naciskającym nazistowskim oficjelom, iż nie
posiada żadnej listy Żydów, którą mógłby
przekazać, świadczy o sile jego charakteru oraz
nietuzinkowej odwadze.
 
W Muzeum Solomon w Berat prace profesora
Vrusho można zobaczyć na ścianach, w
dokumentach oraz archiwach. Z działalności
profesora oraz muzealnych artefaktów
dowiadujemy się, iż:
- Komendant Kadri Cakrani podczas drugiej
wojny światowej nie przekazał nazistom ani
jednego żydowskiego nazwiska.
- Komendant Kadri Cakrani informował
społeczność miejscowości Berat, gdzie i kiedy
naziści zamierzali przeprowadzać
poszukiwania ludności żydowskiej. Dzięki
temu ukrywający się Żydzi, uchodźcy ze
Środkowej i Południowej Europy, mogli
bezpiecznie przemieszczać się z jednego
krańca miasta na drugi.
- Komendant Kadri Cakrani ukrywał Żydów
także w swoim własnym domu.
Naszym oczom ukazuje się teraz chwalebny, i
kluczowy, element historii drugiej wojny
światowej i Holokaustu. Z czasem znikają
utrudnienia i zyskujemy nową perspektywę.
Mój dziadek ufał członkom społeczności
miejscowości Berat – zarówno tym, którzy się
ukrywali, jak i tym, którzy udostępniali im
kryjówki. Ufał im, poświęcając swoje życie, a
oni ryzykowali własnym. Ufał, że będą

pamiętać i przekazywać historię, że historia
ludzkich odruchów w obliczu nienawiści nie
umrze. W swojej wojskowej korespondencji
ufał Albanii jako krajowi i wiedział, że jego
demokratyczna wizja kraju oraz narodu
przetrwa mroczny okres okrutnej dyktatury
Envera Hodży. Wierzył w ludzką dobroć.
Albania powróciła do oświeconego kręgu
demokracji, a jej przyszłość rysuje się
obiecująco. Ludzie mogą swobodnie
rozmawiać o odważnych czynach obywateli
Berat oraz Albanii w epoce Holokaustu.
Komendant Cakrani uciekł z Albanii w
listopadzie 1944 r. przy wsparciu brytyjskiego
wywiadu, ponieważ Enver Hodża chciał go
pojmać i zamordować; ostatecznie Hodża
pojmał i zamordował wuja oraz brata
Cakraniego. Cakrani przebywał jako uchodźca
polityczny we Włoszech i w Syrii. Znalazł się na
czele listy wrogów Hodży za przeciwstawienie
się mu oraz wprowadzeniu komunizmu. Mimo
że Cakrani wywodził się z jednej z Rodzin
Założycielskich Albanii (jego ojciec podpisał w
1912 roku Deklarację Niepodległości od
Imperium Osmańskiego), a sam był
szanowanym bohaterem armii oraz
urzędnikiem państwowym cieszącym się
nieposzlakowaną opinią, Hodża
rozpowszechniał nieprawdziwe historie
godzące w reputację oraz spuściznę
Cakraniego. Hodża przeprowadził w Albanii
proces o zdradę stanu przez Kadriego
Cakraniego, przez który nie miał możliwości
ekstradowania Cakraniego pomimo zwrócenia
się do przywódców świata Zachodu:
prezydenta Trumana, premiera Churchilla oraz
Sekretarza Generalnego Stalina.
 
Stany Zjednoczone przyznały Kadriemu
Cakraniemu azyl polityczny. Cakrani przez
resztę życia współpracował z amerykańskim
wywiadem, by sprowadzić Albanię z powrotem
na drogę demokracji. Podczas rodzinnych
uroczystości w Filadelfii wznoszono toast
„Rrofte Shqiperia! Vitin tjeter ne Shqiperi!!”
[„Niech żyje Albania!”, “Za rok w Albanii!”]. W
maju 1972 roku Cakrani jako spadochroniarz
oczekiwał w Hiszpanii wraz z grupą albańskich
patriotów na zrzucenie na terytorium kraju w
celu stworzenia nowego demokratycznego
rządu; amerykański wywiad odwołał tę misję.
Gdy Cakrani zmarł, w akcie zgonu, w rubryce
„Obywatelstwo” napisano „Bezpaństwowy”,
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Obalenie pomnika dyktatora Envera Hodży w Tiranie, stolicy Albanii, przez Albańczyków 20 lutego 1991.



„Bezpaństwowy”, ponieważ przez
całe życie liczył na powrót do
demokratycznej Albanii.
A teraz wracając do córeczki z
kokardami we włosach… „Dlaczego
moi koledzy nie wiedzą, kim jesteś?”,
pyta dziewczynka. Cakrani, jako
skuteczny i mądry przywódca o
silnym poczuciu obowiązku i honoru,
nie miał potrzeby w tamtej chwili
odpowiadać córce, co mogłaby
powiedzieć kolegom, by ci uznali go
za bohatera wojennego. Cakrani
mówiąc o własnych czynach mógłby
sprowadzić niebezpieczeństwo na
obywateli komunistycznej Albanii
Envera Hodży. Musiał pozostawić tę
historię uśpioną aż do
odpowiedniego momentu. “To, co się
stało będzie w podręcznikach do
historii”, mówił córce w latach
50tych. Miał rację. Historia
albańskiego „Oskara Schindlera”,
który uratował setki ludzkich istnień,
tłumiona przez okrutnego
komunistycznego dyktatora, a
następnie ożywiona dzięki
zeznaniom świadków, ocalonych oraz
zapisana w pożółkłych listach i
wyblakłych fotografiach, znajdzie się
w podręcznikach do historii. To, że
uratował setki istnień ludzkich
podczas drugiej wojny światowej
oznacza, iż obecnie żyje wielu
potomków tamtych osób. A moja
matka, zapytana o to, kto jest dla niej
wzorem do naśladowania,
niezmiennie powtarza „mój ojciec”
(zachowując szacunek i uwielbienie
dla Debbie Reynolds).
 
Czyż to nie wspaniała historia na
okoliczność 29. rocznicy obalenia
pomnika Envera Hodży przez ludność
Albanii?
 
Autorka jest absolwentką Wydziału
Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego
oraz Stypendystką Trumana. Co
najważniejsze, także dumną wnuczką
Kadriego Cakraniego.
 



HISTORIE MIŁOSNE
OCALAŁYCH

Z HOLOKAUSTU W MOSKWIE

Dlaczego mówimy o miłości? Miłość, tak jak
wspomnienia odnoszące się do ludobójstwa, to
prywatne sfery życia. Można wybrać życie
pozbawione miłości, skoncentrowane na
własnych egocentrycznych przyjemnościach i
interesach danej osoby. Jednak miłość
nadejdzie. Podobnie istnieje możliwość
wyboru życia pozbawionego pamięci o
osobach represjonowanych, mordowanych i
żyjących na obczyźnie – wszystko to w XX
wieku; wieku postępu i wieku terroru. Tu też
jednak pamięć pozostanie.
 
Wystawa „(Not) a Good Time for Love” ((Nie)
dobry czas na miłość) oparta jest na niedawno
publikowanych dziennikach, wspomnieniach i
biografiach więźniów obozów
koncentracyjnych, żydowskich bojowników
oraz członków politycznego podziemia, jak
również ich dzieci, wnuków oraz autorów
biografii. Dużo uwagi poświęcono
wspomnieniom ślubów, randek w getcie,
zakazanych prezentów, wzajemnej opiece,
marzeniom o domu, rodzinie i własnym
miejscu na świecie – Palestynie. Historie
świadków prowadzą dialog z pracami
współczesnych artystów odkrywających
historię Holokaustu oraz innych konfliktów
zbrojnych i traumy, której były źródłem.
 
Wśród artystów, których prace wystawiono
znajdują się między innymi: Christian Boltanski
z Francji, Mirosław Bałka, polski rzeźbiarz;

zaprezentowano także rysunki więźniów
obozów koncentracyjnych, a ich autorzy to Gabi
Neyman, Esther Shenfeld i Ilka Gedo, jak
również instalacje współczesnych artystów z
Europy i Izraela, wśród których znajdują się
między innymi Sigalit Landau, Tal Shohat,
Michal Rovner, Lee Yanor, Rami Ater, Mosh
Kashi, Nelly Agassi, Bogna Burska, William
Foyle, Roni Landa, Mira Maylor, David Palombo,
Khaim Sokol, Lior Vagima.
 
Wskutek Holokaustu w Europie, Azji i Afryce
Północnej zginęło sześć milionów Żydów.
Większość z nich została zabita bądź zmarła z
powodu chorób i głodu w obozach
koncentracyjnych i gettach. Liczbę „sześciu
milionów”, jak również takie pojęcia jak
„Auschwitz”, „Buchenwald”, „Dachau”,
„Treblinka” wielu z nas pamięta z czasów
szkolnych.
 
Jednak Edith Khan, Inge Katz, Isadore Rosen,
Rosalia Baum nie wywołują podobnych
skojarzeń. W obliczu wielkiej tragedii te
indywidualne historie stają się jedynie małym
wycinkiem. Ich twarze giną w tłumie
uchodźców i więźniów, z których każdy dźwiga
bagaż własnego losu. 

„(Not) a Good Time for Love” ((Nie)dobry czas na miłość) to wystawa poświęcona
Holocaustowi postrzeganemu z perspektywy zakochanych i ocalonych z Holokaustu.
Przedstawia 11 historii miłosnych, a ich bohaterowie to: Inge Katz i Shmuel Berger,

Roshelle Shleif i Jack Soutine, Mani Nagelstein i Meyer Korenblit, a także inni świadkowie
oraz ofiary tego tragicznego czasu, którzy przeżyli rozdzielenie, śmierć ukochanych osób,

 
Muzeum Żydowskie i Centrum Tolerancji w Moskwie
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HISTORIE MIŁOSNE
OCALAŁYCH

Z HOLOKAUSTU W MOSKWIE
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Jednak to właśnie pamięć jednostki jest
tą kluczową kwestią, która sprawia, że
nasza świadomość Holokaustu staje się
bardziej kompletna. Historia Reni
Spiegel, młodej dziewczyny, która
opisała swoje doświadczenia w
pamiętniku, jest dla nas nie mniej ważna
niż statystyki zgonów. Nasza wiedza na
temat tej tragedii rodzi się, gdy
poznajemy różne punkty widzenia.
Możliwość poznania różnych historii to
jedyny sposób, by zyskać krytyczny
ogląd.
 
W XXI wieku mamy dostęp do różnych
sposobów podróżowania, a historię
drugiej wojny światowej możemy
poznawać chociażby z Wikipedii przy
pomocy smartphone’a. W tych
okolicznościach odwiedzanie miejsc
pamięci Holokaustu bądź masowych
grobów stało się tak powszechne, jak
zwiedzanie Akropolu w Atenach czy
Wieży Eiffela.
 
Czy w ten sposób umniejszamy wartości
pamięci? Raczej nie. Czy wystarczy
odwiedzić Auschwitz, by uwierzyć, że ta
tragedia naprawdę miała miejsce?
Absolutnie nie.
 
Holokaust to fakt historyczny, o czym
wystawa „(Not) a Good Time for Love”
przypomina poprzez konkretne
szczegóły z codziennego życia, takie jak
ubrania w walizce pewnej dziewczynki,
która uciekła przed nazistami do
Palestyny, jak zapach w bunkrze
przeznaczonym dla trzynastu osób, jak
ręce, które w ciągu 5 lat z powodu
katorżniczej pracy postarzały się tak, jak
by minęło 5 dekad.
 
Dziś, w czasach izolacji, kontynuujemy
udostępnianie projektu „(Not) a Good
Time for Love”, choć Muzeum Żydowskie
w Moskwie pozostaje czasowo
zamknięte. Wciąż opowiadamy historie
miłosne Ocalonych z Holokaustu, a głosy
bohaterów pozostają słyszalne w
obecnych warunkach, wymuszających
zwolnienie tempa naszego życia.
 



KWESTIA SUMIENIA.
CARL LUTZ, 

KAZNODZIEJA Z MAŁEGO MIASTA .

Do początku lipca około 438 000 węgierskich
Żydów zostało przetransportowanych
pociągami do obozów, głównie Auschwitz-
Birkenau. Około 90% z nich zostało
zamordowanych wkrótce po dotarciu na
miejsce.
Gdy nazistowski terror dziesiątkował
węgierskich Żydów, w Budapeszcie
stacjonował szwajcarski dyplomata o nazwisku
Carl Lutz. Wicekonsul Lutz, wykwalifikowany
dyplomata, choć introwertyk, pełnił funkcję
kierownika Sekcji Spraw Zagranicznych
Poselstwa Szwajcarskiego. Jako świadek
deportacji i niebezpieczeństw czyhających na
populację żydowską, Lutz postanowił wziąć
sprawy w swoje ręce.
Wkrótce zorganizował jedną z najszerzej
zakrojonych akcji pomocowych w historii
Holocaustu. Jednak by zrozumieć jego
działalność, należy poznać jej szerszy kontekst.
Działaniom, jakie podjął w Budapeszcie u
schyłku wojny przyświecały doświadczenia z
własnego życia osobistego i zawodowego,
sięgające o wiele dalej niż do miasta nad
brzegiem Dunaju.
 
Carl Lutz wyemigrował ze Szwajcarii do
Stanów Zjednoczonych w 1913 roku, żywiąc
nadzieję na karierę jako chrześcijański pastor
lub misjonarz. W trakcie krótkiej posługi w
małym parafialnym college’u w sercu
amerykańskiej prowincji przyszły dyplomata
zdał sobie sprawę, że brak talentu do
wystąpień publicznych oraz wieczny
perfekcjonizm nie pozwolą mu na wygłaszanie

ognistych kazań dla dużej rzeszy wiernych. Carl
Lutz nigdy nie zostanie małomiasteczkowym
kaznodzieją.
Lutz postanowił poświęcić się służbie
dyplomatycznej i w 1924 roku ukończył
Uniwersytet George’a Washingtona. Przez
kolejnych dziesięć lat w ramach służby
odwiedził wiele miejsc w całej Ameryce, a raz
nawet powrócił do miejsca w sercu kraju, które
wcześniej opuścił.  Lutz pozostał w Stanach
Zjednoczonych o wiele dłużej, niż początkowo
zakładał, a za Ocean wrócił na stałe dopiero w
połowie lat 30-tych.
 
Począwszy od pierwszych miesięcy 1936 roku,
Lutz pracował jako dyplomata w Mandacie
Palestyny, terytorium pozostającym w tamtym
czasie pod kontrolą Brytyjczyków. Choć Lutz
początkowo żywił nadzieję na powrót do
Szwajcarii, jego służba w Palestynie wywarła
ogromny wpływ na późniejszą pracę dyplomaty
w Budapeszcie, o czym oczywiście w tamtych
czasach sam Lutz nie mógł wiedzieć. Gdy we
wrześniu 1939 roku wybuchła druga wojna
światowa, około 2500 Niemców niczym w
pułapce znalazło się na terytorium brytyjskim.
Niemcy wystąpiły do Szwajcarii z wnioskiem o
powołanie neutralnego arbitra, którego
zadaniem miało być sprowadzenie
wysiedlonych obywateli z powrotem, a do
przeprowadzenia tego procesu wyznaczono
właśnie Lutza. 

18 marca 1944 roku Węgry pozostawały jedynym terytorium pod kontrolą nazistowskich
Niemiec, w którym nie wprowadzono jeszcze „ostatecznego rozwiązania”. Sytuacja uległa
zmianie dzień później, kiedy to nazistowski Wehrmacht najechał na Węgry i błyskawicznie
rozpoczął wcielanie w życie planów Trzeciej Rzeszy ukierunkowanych przeciwko populacji

węgierskiej. 

 
Amy Lutz
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Udało mu się wynegocjować
uwolnienie wszystkich 2500 Niemców,
czym zyskał uznanie przełożonych i
kolegów. Wieść o jego sukcesie
dotarła nawet do biura Führera w
Berlinie. Następnie Lutz pomagał
Żydom w Palestynie wykorzystując
niemieckie paszporty. Miał możliwość
pozyskiwania i rozdawania ludziom
brytyjskich dokumentów ochronnych,
umożliwiających legalne pozostanie w
Palestynie.
 
W czasie, gdy Lutz odbywał swoją
służbę, pewna amerykańska gazeta z
St. Louis w stanie Missouri, gdzie
dyplomata kiedyś mieszkał,
opublikowała artykuł na całą stronę
opisujący nową pracę byłego
kaznodziei na drugim końcu świata. W
końcowych akapitach artykułu jego
autor pisał, że „służba konsularna ma
to do siebie, że nigdy nie wiadomo,
gdzie można trafić następnym razem”.
Zdanie to wybrzmiewa niczym
niezamierzone proroctwo. Kolejne
powołanie Lutza, wynikające z jego
doświadczeń w Stanach
Zjednoczonych i Palestynie, okaże się
kluczowe.
W 1942 roku Lutz został przeniesiony
do Budapesztu. Po inwazji nazistów w
marcu 1944 roku Lutz przypomniał
sobie o dokumentach ochronnych,
jakie wykorzystywał, by pomagać
niemieckim Żydom w Palestynie i
uznał, że mógłby je wykorzystać, by
nieść pomoc Żydom na Węgrzech. W
obliczu chaosu i terroru panującego w
1944 roku mało prawdopodobne było
odbycie podróży z Budapesztu do
Palestyny , więc osoby posiadające
dokumenty ochronne uważane były za
pozostające pod szwajcarskim
nadzorem i nie brano ich pod uwagę
przy wypełnianiu założeń
„ostatecznego rozwiązania”, a więc
nie musiały obawiać się deportacji do
takich obozów, jak na przykład
Auschwitz-Birkenau. Lutz był w stanie
zdobyć 7000-8000 „pakietów”
ochronnych i stworzył złożony system
negocjacji mający zapewnić ich
uznanie przez odpowiednie władze.

Szybko zdał sobie sprawę, że wysiłki
jakie podejmuje spełzną na niczym,
jeśli nie będzie miał pewności, że
nazistowskie jednostki sprawujące
władzę na Węgrzech będą honorować
dokumenty. Lutz umówił się na
spotkanie z oficjelem reżimu
nazistowskiego, który właśnie
przyjechał do Budapesztu – Adolfem
Eichmannem.
 
Eichmann był nieco zaskoczony
prośbą, jaką otrzymał od tego
eleganckiego, aczkolwiek
introwertycznego dyplomaty. Na
pierwszym spotkaniu nie powstrzymał
się wręcz od kpin z Lutza,
przyrównując go do Mojżesza, który
chciał ratować swój naród. Eichmann
zaakceptował jednak prośbę Lutza,
który wkrótce otrzymał obietnicę, iż
dokumenty ochronne będą uznawane
przez Niemcy, częściowo z szacunku
do działań, jakie Lutz podjął w
przeszłości w Palestynie.
Dyplomata niezwłocznie opracował
plan uratowania o wiele większej
liczby osób niż wspominane już 7 do 8
tysięcy. Podczas gdy Eichmann
zrozumiał, iż „pakiety”, o jakich mówił
szwajcarski dyplomata odnosiły się do
pojedynczych osób, Lutz
doprecyzował, że miał na myśli całe
rodziny, dzięki czemu zwiększyła się
liczba osób, które był w stanie objąć
ochroną. Lutz od razu rozpoczął
dystrybucję dokumentów po całym
Budapeszcie. Po mieście zaczęły
krążyć także podrabiane szwajcarskie
dokumenty ochronne, lecz Lutz skupiał
się na czym innym. Kolejnym z jego
działań było objęcie 76 budynków
szwajcarską ochroną dyplomatyczną,
by móc zakwaterować w nich tysiące
węgierskich Żydów, którzy stracili
swoje domy oraz majątek. Lutz często
angażował się w ratowanie
węgierskich Żydów, na przykład
pewnego razu skacząc do Dunaju na
ratunek Żydówce postrzelonej przez
faszystowskiego milicjanta. 

Carl Lutz i Hans Steiner w Budapeszcie. FORTEPAN / Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi





W grudniu Lutz wraz z żoną oraz
współpracownikami schronili się w piwnicy
Ambasady Wielkiej Brytanii, której ochrona
stanowiła prawny obowiązek w ramach
wypełnianych przez Lutza zadań
dyplomatycznych. Na zewnątrz szalały
działania w ramach Oblężenia Budapesztu.
Na początku 1945 roku, po dwóch
miesiącach spędzonych w zatłoczonej
piwnicy, osoby w niej przebywające zostały
w końcu uwolnione. Po powrocie do
Szwajcarii Lutz stworzył raporty poświęcone
swojej pracy w Budapeszcie, lecz najpierw
doczekał się informacji zwrotnej jedynie w
odniesieniu do raportu z poniesionych
wydatków. Skontaktował się z nim urzędnik
finansowy w związku z wydatkiem na
szklankę soku pomarańczowego, którą Lutz
zamówił do śniadania w Stambule –
pierwszym przystanku po ucieczce z
budapesztańskiego piekła.
 
Ostatecznie Lutz spotkał się z surową
krytyką ze strony przełożonych i
współpracowników, według których nie był
on „upoważniony” do nadzoru nad
złożonym systemem pomocy. Szwajcaria
oficjalnie uznała wysiłki poczynione przez
Lutza dopiero w 1995 roku, dwadzieścia lat
po jego śmierci. Lutz zdobył jednak
międzynarodowe uznanie. Trzy razy
otrzymywał nominację do Pokojowej
Nagrody Nobla, której ostatecznie nie
otrzymał. W 1963 uzyskał tytuł
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata
nadawany przez Instytut Yad Vashem. W
1976 to samo odznaczenie otrzymała Trudi
Lutz.

W swoim raporcie z 1949 roku Lutz
podsumował, co kierowało nim podczas
podejmowania wysiłków w celu ratowania
Żydów. Pisał, iż nie uważał siebie za
„chrześcijanina wyłącznie w teorii”, a więc
ratowanie węgierskich żydów „skazanych na
śmierć” było dla niego „kwestią sumienia”.
Amerykańskie Muzeum Holokaustu The
United States Holocaust Memorial Museum
szacuje, iż Lutz uratował około 62 000 dusz,
co prawdopodobnie stanowi największą
cywilną misję ratunkową w historii całego
Holocaustu. Całej operacji nie należy
rozpatrywać wyłącznie w kontekście
wydarzeń z 1944 i 1945 roku. Heroiczne
działania Lutza sięgają swoimi korzeniami
do amerykańskiej prowincji i odległych
zakątków Imperium Brytyjskiego.
 
***
 
 
Amy Lutz w 2013 roku ukończyła z
wyróżnieniem Uniwersytet St. Louis i
uzyskała tytuł licencjata z historii. Obecnie
kończy studia magisterskie w dziedzinie
historii na tej samej uczelni. Amy jest
również docentem w St. Louis Holocaust
Museum & Learning Center. Po raz pierwszy
dowiedziała się o Carlu Lutzu w
dzieciństwie, gdy zobaczyła jego zdjęcie w
podręczniku szkolnym. Choć nie jest jego
bezpośrednią krewną Carla Lutza,
zaintrygowała ją heroiczna historia kogoś, z
kim dzieliła nazwisko. Od 15 lat  działalność
Carla Lutza jest głównym obszarem jej
zainteresowań naukowych.
 

Carl Lutz. 1944. FORTEPAN / Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi



OPOWIEDZ
SWOIM 

DZIECIOM

Yad Vashem

W ramach wystawy online pod takim właśnie tytułem Yad Vashem, poprzez fotografie,
artefakty oraz osobiste świadectwa odkrywa oraz upamiętnia pewne zwyczaje

związane z obchodzeniem Święta Paschy w całej Europie w czasach przed
Holocaustem, podczas Holokaustu, a także w obozach dla przesiedleńców i

sierocińcach w czasach powojennych. 

Pamięć to ważny element Święta Paschy oraz
część jego tradycji oraz rytuałów.
 
Wśród artefaktów prezentowanych na
wystawie możemy podziwiać Hagadę
przygotowaną przez 17-letniego Elimelekha
Landau na podstawie wersów cytowanych z
pamięci przez jego ojca w okresie, gdy cała
pięcioosobowa rodzina chłopaka przebywała
w ukryciu w miejscowości Borysław.
 
Rodzina Landau: Shmaryahu i Sarah wraz z
dziećmi Elimelekhem, Judahem i Tamar
mieszkali w miejscowości Borysław, w
tamtych czasach znajdującej się w Polsce i
wiedli spokojne życie. Shmaryahu Landau był
liderem społeczności żydowskiej oraz
właścicielem pola naftowego, a także
pokaźnego tartaku dostarczającego drewno
na eksport.
 
W 1939 rozpoczęła się sowiecka okupacja
rejonu Borysławia, ale to po najeździe
Niemców na Związek Radziecki życie
społeczności żydowskiej w Borysławiu stało
się nie do zniesienia przez powszechny terror
i łapanki. Shmaryahu i Elimelekh otrzymali
zatrudnienie w charakterze „kluczowych
pracowników”, co pozwoliło im uniknąć wielu
łapanek, jednak pewne wyjątkowo okrutne

wydarzenia z lutego 1943 roku uświadomiły
małżeństwu, iż wszyscy Żydzi zostali skazani
na unicestwienie i by przetrwać, muszą zacząć
działać.  

Judah Landau w czasie wojny. Fot. Yad Vashem.



Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

Pieśń Ma Nishtana w Hagadzie. Fot. Yad Vashem





Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

Okładka Hagady. Fot. Yad Vashem





Sarah poprosiła pracownicę
sklepu Salkę Horowitz, by ta
poszukała wśród swoich klientów,
członków znanych polskich
rodzin, kogoś, kto zdecydowałby
się ukryć rodzinę Landau. Salka
dotarła do Anny Kushiotko, która
zgodziła się przetrzymać rodzinę
w ukryciu przez pewien czas.
Przeczuwano, że po Bitwie pod
Stalingradem upadek Niemiec
będzie nieunikniony. Dom tej
polskiej rodziny był otoczony
wysokim murem i znajdował się
na przedmieściach miasta. Przez
półtora roku rodzina Landau
ukrywała się wraz z Salką
Horowitz w pokoju z oknami
zasłoniętymi okiennicami. Często
byli oni zmuszeni kryć się w
ciemnym i dusznym miejscu pod
podłogą bez jedzenia i picia do
momentu, aż minęło zagrożenie.
 
Kushiotkowie z oddaniem
zajmowali się rodziną Landau. W
Święto Paschy udostępnili im
swój piec i pozwolili przygotować
w nim koszerne mace z ziaren
zmielonych w młynku do kawy.
Shmaryahu Landau z pamięci
recytował Hagadę synowi
Elimelekhowi, który ją spisał i
ozdobił.
 
Pod koniec wojny Shmaryahu
pomógł Annie oraz jej dwóm
córkom wydostać się z terenów
sowieckich i przenieść do
Krakowa.
 
Po wojnie Elimelekh na własną
rękę udał się do Eretz Israel, gdzie
dotarł już w 1945 roku. Tamar
znalazła się w sierocińcu
prowadzonym przez Sarah Stern-
Katan i w 1946 roku dotarła do
kibucu Kewucat Jawne. Judah
wyemigrował do Eretz Israel w
1947 roku, a Sarah i Shmaryahu
dołączyli do niego rok później.
Salka Horowitz wyjechała do
Izraela w 1963 roku.
 

Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

Elimelekh i Tamar Landau. Fot. Yad Vashem



OBCHODY 14 CZERWCA Z
PATRONATEM NARODOWYM

PREZYDENTA RP

Pawel Sawicki

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Muzeum, objął Patronatem Narodowym
obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów

Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, które odbędą się 14 czerwca w Miejscu Pamięci
Auschwitz. Tego dnia 80 lat temu do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego

Niemcy deportowali z Tarnowa pierwszy transport Polaków.



– W latach ubiegłych na główne obchody
składały się trzy elementy: Msza Święta w
Centrum św. Maksymiliana w Harmężach –
przestrzeni sakralnej w szczególny sposób
związanej z więźniami pierwszego transportu,
oficjalne upamiętnienie w historycznym
miejscu przybycia transportu – gdzie dziś
znajduje się Małopolska Uczelnia Państwowa
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – oraz
oddanie hołdu Ofiarom Auschwitz pod Ścianą
Straceń na terenie byłego obozu Auschwitz I –
powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M. A.
Cywiński.
 
Ze względu na bezprecedensową sytuację
zagrożenia epidemicznego spowodowanego
pandemią koronawirusa obchody rocznicy
deportacji pierwszego transportu Polaków do
niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz
będą miały inny niż pierwotnie planowano
charakter.

 
– Niestety nie będą to obchody o charakterze
masowym. Wiele zaplanowanych wydarzeń,
zwłaszcza wystawienniczych, będziemy
przenosić w przestrzeń internetową.
Przygotowujemy także specjalną lekcję online
poświęcona historii Polaków w niemieckim
obozie Auschwitz. Wiele informacji będzie się
także pojawiać w mediach społecznościowych
po to, aby z historią pierwszego transportu i
początków obozu Auschwitz dotrzeć do jak
najszerszej grupy odbiorców w świecie.
Program głównych obchodów będzie jednak
dostosowany do ograniczeń wynikających z
zagrożenia pandemią. Ze wszystkimi
współorganizatorami będziemy w najbliższych
dniach zastanawiać się, w jaki sposób
najgodniej upamiętnić czerwcową rocznicę w
tych szczególnych okolicznościach – dodał
dyrektor Cywiński.

Więźniowie pierwszego transportu na dworcu kolejowym w Tarnowie



Więźniowie pierwszego transportu na ulicach Tarnowa.
Fot: Holocaust History Archive - Noordwijk, the Netherlands



Organizatorzy obchodów
rocznicowych:
 
• Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
• Centrum św. Maksymiliana w
Harmężach
• Centrum Żydowskie w
Oświęcimiu
• Diecezja Bielsko-Żywiecka
• Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau
• Fundacja Pobliskie Miejsca
Pamięci Auschwitz-Birkenau
• Fundacja Pomnik Hospicjum
Miastu Oświęcim
• Fundacja Wiara i Prawda
• Gmina Oświęcim
• Krakowska Fundacja Centrum
Informacji, Spotkań, Dialogu,
Wychowania i Modlitwy w
Oświęcimiu
• Małopolska Uczelnia
Państwowa im. rtm. Witolda
Pileckiego w Oświęcimiu
• Miasto Oświęcim
• Miasto Tarnów
• Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży w
Oświęcimiu
• Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej
• Muzeum Zamek w Oświęcimiu
• Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Krakowie
• Prowincja św. Antoniego i bł.
Jakuba Strzemię Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych
Franciszkanów
• Starostwo Powiatowe w
Oświęcimiu
• Stowarzyszenie Auschwitz
Memento
• Stowarzyszenie Romów w
Polsce
• Towarzystwo Opieki nad
Oświęcimiem
 
14 czerwca 1940 r. Niemcy
skierowali z więzienia w
Tarnowie do obozu Auschwitz
grupę 728 Polaków. Wśród nich
byli żołnierze kampanii

wrześniowej, członkowie
podziemnych organizacji
niepodległościowych,
gimnazjaliści i studenci, a także
niewielka grupa polskich Żydów.
Otrzymali oni numery od 31 do
758 i umieszczono ich na okres
kwarantanny w budynkach
dawnego Polskiego Monopolu
Tytoniowego, nieopodal terenu
dzisiejszego Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
(dziś znajduje się tam
Małopolska Uczelnia Państwowa
im. rtm. Witolda Pileckiego).
 
Pierwsze obozowe numery
otrzymali przywiezieni
wcześniej przez esesmanów do
Auschwitz niemieccy więźniowie
kryminalni przeniesieni z obozu
koncentracyjnego
Sachsenhausen, którzy objęli
stanowiska funkcyjnych.
 
Z 728 więźniów deportowanych
14 czerwca 1940 r. z Tarnowa do
KL Auschwitz wojnę przeżyło
298, zginęło 272, a w przypadku
158 los jest nieznany. Ostatni
świadek pierwszego
transportu – Kazimierz Albin –
odszedł 22 lipca 2019 r.
 
Po zakończeniu wojny część
więźniów zaangażowała się w
upamiętnianie tragedii
Auschwitz poprzez
publikowanie wspomnień,
składanie relacji czy
organizowanie upamiętnień w
dniu kolejnych rocznic przybycia
I transportu do obozu.
 
Od 2006 roku dzień 14 czerwca
obchodzony jest w Polsce jako
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Niemieckich Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych i
Obozów Zagłady.   

Więźniowie pierwszego transportu na ulicach Tarnowa.
Fot: Holocaust History Archive - Noordwijk, the Netherlands
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