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Za ładnie, żeby umierać

W pierwszym rzędzie auli  uniwersytetu w Waszyngtonie siedział skin.  Miał ogoloną głowę, 
skórzaną kamizelkę i swastykę wytatuowaną na ramieniu. Właśnie Thomas Blatt mówił studentom 
o holokauście. Wykładowca był skupiony, skin cynicznie uśmiechnięty. - A wie pan, że ten chłopak 
już nie jest skinheadem? - zagadnął Blatta po roku uniwersytecki kolega. - Nie ma tego tatuażu na 
ramieniu. Po pańskim wykładzie usunął sobie u chirurga.

Papiery po nieboszczyku

Fajga Blatt powiedziała do syna: dzisiaj, Tojwi, jedziesz na Węgry. Był rok czterdziesty drugi, 
getto  w podzamojskiej  Izbicy przeczuwało  swój  koniec.  Leon Blatt,  ojciec  Tojwiego,  zwanego 
przez  kolegów Tolkiem i  młodszego  o  kilka  lat  Heńka,  były  legionista,  inwalida  wojenny,  za 
żołnierskie zasługi otrzymał od rządu koncesję na sklep monopolowy. Nazywali go Leon Goj, bo 
w takim miasteczku jak Izbica każdy musiał mieć swój przydomek. Goj dlatego, że Lejba Blatt 
przystawał z katolikami. Przydało się. Od września trzydziestego dziewiątego już nie handlował 
wódką.

Bez nowego nazwiska Tojwi na Węgry jechać nie mógł. Lewe papiery załatwił zaprzyjaźniony 
z  rodziną  urzędnik  magistratu.  Teraz  starszy  syn  Lejby  nazywał  się  Waldek  Ptaszek.  Jak 
nieboszczyk, którego ów urzędnik zataił w statystyce. Powodzenie eskapady spoczywało już tylko 
w rękach przewodników.

Izbica. Miasteczko pod Zamościem ufundowane na przełomie XVII i XVIII wieku specjalnie 
dla Żydów. Społeczność żydowska przed drugą wojną liczyła  4-4,5 tys.,  co stanowiło 92 proc. 
wszystkich mieszkańców.

- Mamo, ale ty wiesz, jak jest z tymi Węgrami? - dopytywał się Tojwi. - No tak, tak - kiwała 
głową Fajga Blatt. - Tu w stu procentach zginiemy, a z tymi Węgrami to może nieprawda, co?

Pogłoski straszyły: przewodnicy zatrzymują grupę na granicy węgierskiej,  każą pisać list do 
getta, że uciekinierzy są już na Węgrzech (to nieodzowne, aby zainkasować od rodziny za murem 
należną  gotówkę),  po  czym mordują  ich.  Ale  może to  nieprawda?  -  nerwowo przełykała  ślinę 
Blattowa.

Tolek pojechał. Grupa liczyła siedem osób. W pociągu udawali, że się nie znają. Za Lwowem 
konduktor i ukraiński żandarm zwrócili uwagę na dziewczynę o semickim, płochliwym spojrzeniu 



wciąż  uciekającym do widoku za  oknem.  Tolek  nie  miał  tak  wyzywających  rysów.  Po Fajdze 
odziedziczył niebieskie oczy i jasne włosy. Ale pod spojrzeniem Ukraińca zaczerwienił się po uszy, 
więc musiał schować twarz za gazetą i to był błąd. Kto, jeśli żandarm patrzy, śmie czytać? Tojwi 
Blatt.

- Jesteś Żyd? - zapytał Ukrainiec i wyrwał Tolkowi gazetę.

- Nie jestem.

- Jesteś!

- Nie jestem.

- Byłem młody, czternaście lat, nos miałem krótszy, dopiero na starość tak mi się wyciągnął, ale 
Ukrainiec uparł  się  -  opowiada Thomas Blatt  z  Seattle  -  i  zaprowadził  mnie do ubikacji,  żeby 
sprawdzić moją męskość. A ja przed ucieczką bardzo pracowałem, żeby naprawić to uszkodzenie. 
Wiązałem sznurkiem, wyciągałem, w rezultacie członek był bardzo spuchnięty. W ubikacji Iwan 
patrzy i nie bardzo się orientuje, jak wygląda obrzezanie. Woła drugiego na konsultacje - nie są 
przekonani. Za chwilę jednak aresztują mnie i całą grupę.

Gra życia ze śmiercią

Więzienie  w  Stryju,  potem  tamtejsze  getto.  Puste  mieszkania,  szperanie  po  szafkach  za 
resztkami jedzenia pozostawionymi w pośpiechu przez niedawnych lokatorów, niepokój. Ale dało 
się żyć. Do marca czterdziestego trzeciego. Tamtejszy Judenrat nie wiedział, że w Izbicy są jeszcze 
Żydzi. Za to Lejba Blatt wiedział, gdzie jest jego syn. Dał Tojwiemu znać, że przyjedzie po niego 
folksdojcz Krause.

Na stacji  kolejowej  stoją dwa pociągi:  jeden osobowy,  drugi z niemieckimi rannymi.  Który 
wolisz?  -  pyta  Krause  Tolka.  -  Jak  chcesz,  zdejm  opaskę  i  jedziemy  z  Niemcami.  Będzie 
bezpieczniej niż gdzie indziej.

Jadą. Trupie czaszki na otokach, Tolek udaje niemieckiego chłopca.

- Wódki chcesz? - esesowiec wyciąga do Tolka szklankę.

Dojechali do Krasnegostawu.

A Izbica pustoszała według powszechnego schematu: łapanki - transporty - gaz. Zostali ci, co 
mieli pracę w garbarni przyklejonej do ściany wzgórza. W sumie setka legalnych i druga setka 
w kryjówkach.

- Pamiętam to gadanie: nas Niemcy nie zabiją, my pracujemy dla Rzeszy - mówi Blatt.

Lejbie  Blattowi  gestapowiec  Engel  nałożył  cierniową  koronę  na  głowę,  a  na  szyi  powiesił 
tabliczkę: „Jestem waszym Zbawcą i od dziś Żydzi mogą wracać”. Lejba musiał chodzić w tym 
przebraniu po ulicach miasteczka, udając Chrystusa.



Żydzi nabrali się. Powychodzili z kryjówek.

Pewnego  dnia  Niemcy  wygarnęli  wszystkich  na  Rynek.  Na  Rynku  kolega  szkolny  Janek 
szepnął: leć, Tolek, do mojej stodoły. Tolek pomału wycofał się z tłumu. Ale stodoła zamknięta. 
Widzi to sąsiadka i woła przestraszona: - Tojwi, uciekaj! Janek idzie! Na to Tolek: - No to co, że 
Janek.

A Janek szedł z ukraińskim wartownikiem.

- Janek, powiedz, że żartujesz... - nie dowierzał Tolek.

- Do widzenia, zobaczę cię na półce z mydłem - odpowiedział Janek.

Podjechały dwie ciężarówki kryte plandeką i zabrały izbicką resztę. W tym Lejbę i Fajgę Blatt 
wraz z dwoma synami.

- Co umiera ostatnie? - pyta dziś Thomas Blatt. - Ostatnia umiera nadzieja.

Jadą w mroku i czuwają. Bo nie wiedzą, gdzie jadą: do fabryki śmierci czy obozu pracy. Do 
Trawnik czy może do Osowej. Ale nie, konwój do Osowej nie skręca. Jeszcze szansa, że skręci do 
Trawnik. No tak, pewnie że skręci, przecież tam potrzebują młodych fachowców. Ale nie skręca. 
Ciężarówka głośno wzdycha: Sobibór.

Tolek tak sobie wyobrażał piekło: otworzą bramę, a tam czarno od dymu, poskręcane w ogniu 
trupy, jęk dogorywających. Rozczarowanie wyglądało tak: zielone drzewa, rabatki z kolorowym 
kwieciem,  alejki.  Obok  zaspana  stacyjka  kolejowa,  jak  to  na  cichej  prowincji,  w  sam raz  dla 
zmęczonych podróżą Żydów z zagranicy. Polskich wysypywano bezpośrednio pod bramą.

Tak nie może wyglądać śmierć, myślał. Dwa obłoczki ścigają się na niebie, ptaki śpiewają - za 
ładnie, żeby umierać.

Stoją izbiccy. Selekcja. Kobiety i dzieci na prawo, mężczyźni na lewo. Heniek idzie z matką, 
Tolek zostaje z Lejbą i innymi mężczyznami. Matce na do widzenia: - A widzisz, mówiłaś wczoraj, 
że  będzie  nowy  dzień.  (Bo  właśnie  wczoraj  strofowała  go,  że  wypił  za  dużo  mleka.)  Fajga 
z Heńkiem poszła do jednej łaźni, Lejba z innymi mężczyznami do drugiej.

- Do dziś żałuję, że się z matką nie pożegnałem jak należy. Wtedy przede wszystkim chciałem 
żyć. Wierzy pani, że siła woli może przepłynąć od jednego człowieka do drugiego? - pyta Thomas 
Blatt. - Ta siła woli życia?

Wola Tolka przepłynęła do Karla Frenzla,  komendanta obozu w Sobiborze.  Chodź tu, mały, 
będziesz mi buty czyścił  -  wskazał  palcem na Tolka.  Zanim Karl  Frenzel  został  komendantem 
fabryki śmierci, uczył się zabijania na umysłowo chorych rodakach, których poddawano eutanazji. 
Był palaczem zwłok.

Zostało  przy  życiu  sześciuset  pięćdziesięciu  więźniów  -  do  sortowania  rzeczy  po 
zagazowanych,  palenia  dokumentów,  sprzątania  i  innych  usług.  Tolek  butów nie  czyścił,  palił 



dokumenty.  Kiedyś  wartownik przyłapał  go na  czytaniu hasła  dziewica  w encyklopedii.  Dostał 
dwadzieścia pięć batów. Pamięta, bo odliczał. W Sobiborze trzeba było liczyć, inaczej biliby do 
śmierci.

A swoją drogą, po co komu było tachać encyklopedię? Nagość - zwyczajna rzecz w obozie. 
Nagość kobiet tam, za drutami nie przyspieszała oddechu. Ta nagość umierających w łaźni była 
tragicznie bezpłciowa. Obóz żył w innym wymiarze. Tęsknoty - wyższa forma myślenia, bolałyby 
najbardziej. Serce by pękło. A tu chodziło o to, żeby żyć.

Na  stacyjce  pociąg  zostawił  Holendrów.  Esesman  Hermann  Michel  w  białym  fartuchu  jak 
zwykle udaje lekarza. Po podróży dobra będzie kąpiel, bo zmęczeni jesteście i zaraz was urządzimy 
- wygłasza uprzejme powitanie.

Podłużny koński barak na polance. Na raz wchodzi do niego pięćset, sześćset osób. Tolek idzie 
z kobietami aż do etapu ścięcia włosów. Brygada sorciarzy podzielona jest na grupy. Jedna pracuje 
przy marynarkach, druga przy spodniach, trzecia przy sukienkach i tak dalej. Ubrania zanosi się do 
magazynu  pomocy dla  folksdojczów,  złote  zęby i  brylanty trafią  do  specjalnego  magazynu  na 
kosztowności.  Zawsze trochę złota i  brylantów przecieka.  Kiedy Żydzi  sortują rzeczy,  z baraku 
dobiega głuchy pomruk. Ci, co już czekają pod barakiem na swoją kolej, myślą: To burza nadciąga? 
Może grzmi?

Kelnerka w lubelskiej kawiarni ogląda się na nas, kiedy Tom Blatt próbuje dopowiedzieć na 
pytanie: jak krzyczy umieranie. Tamtego głosu śmierci nie da się powtórzyć.

Jeśli przeżyje

Pamiętacie tego małego, ruchliwego chłopaka z amerykańskiego filmu „Ucieczka z Sobiboru”? 
To właśnie Tolek. To on wabi Niemców do warsztatów, gdzie czekają ludzie z organizacji z nożami 
i siekierami.

W dniu  wybuchu  powstania  14  października  1943  roku  w  Sobiborze  było  550  więźniów. 
Organizacja,  która  przygotowała  powstanie,  liczyła  około 45  osób.  Przewodzili  jej  m.in.  Sasza 
Peczerski, Żyd, czerwonoarmista wzięty do niewoli niemieckiej na Białorusi, po likwidacji getta 
w Mińsku przewieziony do obozu w Sobiborze. Oraz Leon Feldhendler, syn rabina z Żółkiewki. 
Obsada niemiecka obozu liczyła wówczas 17 Niemców.

Ludzie runęli na druty. Tolek pobiegł do głównej bramy, bo tam nie było min. Wraz z innymi 
wdrapywał się po płocie jak po drabinie. Płot zawalił się. Tolek leżał pod nim i czuł na plecach 
dziesiątki nóg.

- Dobrze, że ten płot mnie przywalił -  ocenia. - Zanim zdołałem się spod niego wyczołgać, 
słyszałem jak miny rozrywają ludzi.

Wtedy obiecał Bogu i sobie: jeśli przeżyje, postawi Sobibór na oczach świata.



Niedługo  potem  pomyślał:  jeśli  jest  Bóg  wszechmogący,  to  dlaczego  nie  powstrzyma  tej 
straszliwej rzezi?

Na polach minowych Sobiboru zginęło wówczas 80 więźniów, około 150 nie zdecydowało się 
uciekać  i  zostało  rozstrzelanych.  Uciekało  320  osób,  z  tego  150  osobom uciec  się  udało.  Do 
wyzwolenia  przeżyło  48  byłych  więźniów  Sobiboru.  (98  osób  zamordowała  w  kryjówkach 
miejscowa ludność).

Szczęściem było leżeć pod stołem

Uciec to  pryszcz.  Najgorsze co dalej.  Las,  ciemności,  brak  orientacji  w nieznanym terenie. 
Najlepiej  uciekać  w  małych  grupach.  Grupa  Tolka  podzieliła  się  tak:  Ślepy  Karolek,  elektryk 
Francuz  i  piekarz  Mendel  poszli  razem,  Tolek,  Szmul  i  Fredek Dreszer  to  druga  trójka.  Sasza 
Peczerski udał się na zwiad i nie wrócił. Tolek miał o to do niego żal.

Piekarz siedział w krzakach i płakał. Grupa go zostawiła.

- Nie było sentymentów. Walczyło się o życie, a słabi nie wytrzymywali - przyznaje Blatt.

W  kieszeniach  ubrań  dźwigali  brylanty  i  złote  obrączki,  wzięte  z  obozowego  magazynu. 
W cenniku niemieckim jeden dostarczony Żyd kosztował litr wódki i pięć kilo cukru.

Strach przed wsią. W rowie wyżłobiło rowek koło furmanki. Uchowała się w nim odrobina 
deszczówki do picia.

Ser, chleb, mleko u kobiety, która mieszkała w chacie razem z krową. Tolek wyjął sto dolarów 
amerykańskich. - Ja nic nie chcę! - żachnęła kobieta.

Noc w stogu w Wólce Orłowskiej. Chleb i mleko od pana Zawady. Doszli do Izbicy. Tolek 
odważył się nawet spacerować po rynku. W oficerkach, jak wielu chłopaków w jego wieku, tyle że 
z głową schowaną w kołnierz kurtki. Kto by przypuszczał, że tak w biały dzień chodzi sobie Żyd?

Schowali  się  w  starej  cegielni,  w  której  przed  wojną  izbickie  niedorostki  bawiły  się 
w policjantów i  złodziei.  Spali  w piecu.  Żywili  ich:  kierownik  poczty,  nauczyciel,  jakiś  chłop. 
Najlepiej grzała słonina i wódka. Najgorsza była samotność.

Gospodarz dał kryjówkę w stodole. W ścianie była ruchoma deska, przez ten otwór w kącie 
wchodziło się do środka, pod duży stół przykryty słomą. Szczęściem było leżeć pod tym stołem. 
Leżeli  przez  pięć miesięcy:  Tolek,  Fredek i  Szmul.  Garnek z  zupą raz na dobę,  spacer  raz  na 
tydzień. Fredek ze Szmulem, chłopaki z miasta, wymądrzali się na temat takich udogodnień jak 
klozet w mieszkaniu, Tolek słuchał i dziwił się, bo znał tylko podwórkowe wygódki. Pod stołem 
mieli żeleźniak na odchody. A co będzie, psiakrew, jak przeżyjemy? - zastanawiali się.

Zmiana kryjówki. Gospodarz mówi, że boi się Niemców i kopie drugą dziurę. Półtora na półtora 
metra. Lampa szybko w niej gaśnie, duchota. Fredek podpiera ramieniem sufit, żeby wpuścić trochę 
powietrza. Długo nie daje rady. Nad głowami leży ciężar. Wreszcie udaje się. Ciężar zamykający 



otwór jest młyńskim kamieniem. Wracają do pierwszej kryjówki.

Niedziela  rano.  Szmul  wkopany  w  słomę,  Fredek  blisko  otworu,  czeka  na  garnek.  Tolek 
pośrodku. Jakieś szuranie nad głowami, ktoś przesuwa stół. Nagle w dziurę wpada światło i zabija 
Fredka. Szmul krzyczy do obcych: nie strzelajcie, będę waszym sługą. Strzelają. Jest ich dwóch, ten 
jeden patrzy Tolkowi w oczy i strzela. Żar rozlewa się w głowie. Tolek zamyka oczy, pozwala jej 
opaść. Biorą go za trupa. Za pomocą pętli z paska założonej na nogę wyciągają z kryjówki, razem 
z ciałami Fredka i Szmula wyrzucają do sadu pod drzewa, żeby przeszukać słomę w dziurze. Tolek 
potrząsa Fredkiem. Trup. Podpełza do Szmula, żeby zdjąć z niego ciepły sweter. Szmul rusza się. 
Żyje. Tylko kula tak śmiesznie wystaje mu ze środkowego palca lewej ręki.

- A ja wtedy dostałem w szczękę, o tu - Blatt bierze moją rękę i podpiera palcami kość z prawej 
strony. - Do tej pory kula tam siedzi.

Na spotkaniu ze Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata w Lublinie w marcu tego roku Tom 
Blatt powiedział: - Ile razy spotykam Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie wojny, tyle razy 
zatyka mnie w gardle. Bo Polacy wiedzieli, co ich czeka. Nikogo innej nacji Niemcy nie karali za tę 
pomoc śmiercią, tylko Polaków. Więc oni są sumieniem ludzkości.

Kim jest dzisiaj Tolek Blatt

Po wyzwoleniu pod Krakowską Bramą w Lublinie stały dziewczyny. Sprzedawały się za sto 
pięćdziesiąt  złotych.  Siostry wizytki karmiły wojennych tułaczy darmową zupą.  Tolek nie zdjął 
w jadalni czapki. Od razu usprawiedliwił się siostrze, że jest Żydem. Jedz, chłopcze, co tam czapka! 
- wizytka pogłaskała go po głowie.

Tolek Blatt był kochliwy. Wciąż kochał się w jakiejś wczasowiczce na turnusach w Szklarskiej 
Porębie,  gdzie  pracował  jako  kaowiec.  Raz  nawet  chciał  się  przechrzcić  dla  jednej  ładnej 
wrocławianki, ale ksiądz, do którego udał się po radę, zalecił zastanowienie. W końcu ożenił się 
z inną, potem w Izraelu poznał Amerykankę Dinę, z którą rozpoczął nowe życie w Stanach.

Wciąż w drodze. W Lublinie był przejazdem, w drodze do Niemiec, gdzie w Berlinie, Lipsku, 
Hamburgu, Getyndze miał  wygłosić  cykl  wykładów. Mówi młodzieży o holokauście,  ponieważ 
holokaust  był  pierwszym w dziejach  oficjalnym,  zalegalizowanym programem zabijania  całego 
narodu.

Namówił filmowców do nakręcenia filmu o ucieczce z Sobiboru z polską aktorką Joanną Pacułą 
w jednej z głównych ról, napisał dwie książki. Jedną z nich ułożyły relacje ludzi, którzy przeżyli. 
Świadków szukał po całym świecie. Od trzydziestu pięciu lat odwiedza Sobibór, lata całe walczył 
o zmianę napisu na pamiątkowej tablicy.

- Chciałem podkreślić, że tam zginęło 250 tysięcy Żydów - wzdycha. - Właściwie już jestem 
spokojny. Swoje zrobiłem. Postawiłem Sobibór na oczach świata, jako znak antyczłowieczeństwa, 
aby przypominał, że bez szacunku dla przeszłości przyszłość będzie okrutna.



Natomiast Karl Frenzel, były komendant obozu w Sobiborze, pracował po wojnie w Niemczech 
jako technik światła w teatrze. Rozpoznano go w sześćdziesiątym czwartym, osądzono i skazano na 
siedmiokrotną karę dożywotniego więzienia. Po szesnastu latach od wyroku jego adwokat złożył 
wniosek o apelację i wówczas Frenzel wyszedł warunkowo na wolność.

- Akurat byłem w Niemczech - wspomina Tom Blatt - kiedy zadzwonił do mnie Gunther Bock, 
dziennikarz  Sterna, z wiadomością, że ma zamiar zrobić wywiad z Frenzlem. Dostarczyłem mu 
więc  siedemnaście  pytań,  jakie  sam bym postawił  oprawcy z  Sobiboru.  Po  piętnastu  minutach 
zadzwonił telefon: Frenzel chce się ze mną widzieć.

Jeszcze tego nie było, żeby kat chciał się widzieć z ofiarą. Nogi się pode mną zatrzęsły. Pójść do 
niego, to znów zrobić go człowiekiem - biłem się z myślami. Ale poszedłem. Dla dobra historycznej 
dokumentacji.

Frenzel  właśnie  pił  piwo  w  hotelowej  kawiarni.  Wstał,  stuknął  obcasami  po  oficersku, 
powiedział, że też nie może w nocy spać. Wyłączyłem się emocjonalnie, zdystansowałem, inaczej 
nie  mógłbym rozmawiać.  Opowiadał  mi  o  swojej  rodzinie,  że  jego  brat  uczył  się  na  księdza. 
Zobaczyłem, że oprawca to niekoniecznie jakiś zboczeniec, tylko zwyczajny obywatel. Nie bałem 
się go. Czy czułem do niego nienawiść? Raczej nie. Ale ręki mu nie podałem. Ktoś zapytał, czy nie 
miałem ochoty go zamordować. Nikt nie zna siebie do końca, więc człowiek może zamienić się 
w bestię. Ale co by o mnie córka powiedziała? Że jej ojciec jest mordercą?

Był  niedawno  w  Izbicy.  Przy  ulicy  Stokowej  stoi  jeszcze  dom  Blattów.  Wszedł,  zapytał 
gospodarza, czy może obejrzeć stare kąty.  Dziś nikt już tam nie mieszka. Mury,  podłogi,  piece 
popruła ludzka ciekawość.

Na podróże Toma Blatta pracują trzy sklepy z elektroniką samochodową. Ma do kogo wracać. 
Od trzynastu lat czeka na niego w domu młoda żona, łodzianka - piękna Żaneta.

Raz na rok w Sądny Dzień zapala świece, choć nie jest pobożnym Żydem i do bożnicy nie 
chodzi. Z Bogiem pokłócił się o holokaust. Ale zapala. Może dlatego, że nos mu się na stare lata 
coraz bardziej wydłuża.


