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_Richard Glazar,
jeden z trzech, którzy
powstali w Treblince
adam drda
(Przetłumaczenie Marta Chwalinska-Stach)

Powstanie w obozie zagłady Treblinka w sierpniu 1943 roku należy do najbardziej znaczących antynazistowskich działań żydowskiego ruchu oporu. Jednym z niewielu ludzi, którzy wzięli w nim udział i przeżyli, był czechosłowacki obywatel Richard Glazar. Wiele lat później napisał, że powstańców zainspirowało wcześniejsze
powstanie w getcie warszawskim: „Działało [...] jak katalizator buntu w Treblince. Dwa miesiące po nim
miało miejsce powstanie w Sobiborze, więc nie prawdą jest, że Żydzi się nie buntowali, że był to owczy pęd.
Zastanawiałem się, co właściwie powstanie w Treblince może nam powiedzieć. Co to oznacza dla przyszłości. Zdałem sobie sprawę, że nawet, jeśli ludzie są pozbawieni wszystkiego, co ludzkie, to gdzieś głęboko
w nich wciąż drzemie coś w rodzaju rezerwy, której nie wyczerpie żadna siła. I ta rezerwa mobilizuje się dokładnie w chwilach, kiedy to stale kontrolująca władza najmniej się tego spodziewa. I potem coś się dzieje“.
I.
Richard przyszedł na świat 29 listopada 1920 roku w rodzinie zasymilowanych czeskich Żydów. Urodził się
w Pradze jako Goldschmied (nazwisko zmienił po wojnie), ale dzieciństwo i młodość spędził głównie w miejscowości Kolín. W latach trzydziestych jego rodzice się rozwiedli, ojciec przeniósł się na Morawy. Richard
uczęszczał do szkoły podstawowej w Kolínie, do gimnazjum w Pradze, na ulicy Kremencovej. Maturę zdał
wkrótce po okupacji, został przyjęty do Wyższej szkoły handlowej, ale już nie wolno mu było studiować.
W 1940 roku, w czasie, kiedy to naziści ustanowili wiele antyżydowskich przepisów, rodzina wysłała Richarda
do pracy na wieś, by nie rzucał się w oczy. Chwilę przed tym jego ojciec został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Nisku, skąd uciekł do Związku Radzieckiego, gdzie wkrótce zmarł (zgodnie z aktem zgonu
na zapalenie płuc). Richard pracował głównie z końmi w pobliżu miejscowości Třebenice koło Štěchovic. Żółtą gwiazdę, którą Żydzi musieli nosić od września 1941, zakładał tylko, gdy jechał do miasta. Jesienią tego
samego roku Niemcy zaczęli wysyłać regularne transporty Żydów. W dniu 12 września 1942 roku Richard
został deportowany do Terezina.
W getcie przebywał krótko. Znalazł tam deportowanych krewnych, jednego dnia nawet dziadka od strony
matki, który podciął sobie żyły. Spotkał się także babcią, matką ojca i po raz pierwszy zdał sobie sprawę,
że starzy ludzie w Terezinie umierają z głodu. Kilka tygodni później otrzymał rozkaz transportu, na którym
było napisane, że zostanie przewieziony w transporcie „do innego getta na wschodzie“ z oznaczeniem BU.
Wyjechał 8 października l942 pociągiem ze zwykłymi wagonami osobowymi. Stacja docelowa we wschodniej
Polsce nazwała się Treblinka.
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II.
10 października 1942 po południu pociąg skręcił z głównej trasy i za miejscowością Małkinia dojechał na odcinku jednotorowym do „dworca“. Przestrzeń była otoczona wysokim ciemnozielonym płotem i Richard G.
opowiadał, że na pierwszy rzut oka wyglądało to bardzo ładnie. Wszyscy pasażerowie musieli wysiąść z wagonu na rampę, gdzie czekali na nich umundurowane oddziały SS i mężczyźni w cywilnych ubraniach, bez
żydowskich gwiazd. Zaprowadzili nowicjuszy na dziedziniec za płotem i przykazali, że mają się rozbierać, bo
idą do kąpieli dezynfekujących. Richarda zauważył jeden z esesmanów i nakazał mu wystąpić z szeregu, bo
będzie pracować: „I tak się stało [...] i chociaż ten esesman, który był unterscharführer i nazywał się August Wilhelm Miete, a w Treblince miał przezwisko „Anioł śmierci“, niczego nie podejrzewał, wybrał mnie,
po ponad dwudziestu latach świadka swoich zbrodni i masowych mordów około ośmiu tysięcy ludzi [...].”
Obóz Treblinka (którym dowodził hauptsturmführer SS Franz Stangl i jego zastępca Kurt Franz) nie pełnił „obowiązku pracy“, w związku z tym po przybyciu pociągów nie było żadnej selekcji przybyłych Żydów.
Z transportów tylko czasami „wyciągano“ jednostki, niezbędne do tymczasowego usprawnienia morderstw
i grabieży. Pozostali od razu umierali w komorach gazowych. Zmarłych musieli wyciągać członkowie specjalnego żydowskiego komanda i zakopywać, a później palić. Oprócz SS w obozie Treblinka pracowali również
ukraińscy strażnicy – wachmani.
Richarda i jego późniejszego współtowarzysza ucieczki, Karela Ungera, po przybyciu odprowadzono do działu sortowania tego, co pozostało po zmarłych; stosy ubrań, buty, rzeczy osobiste, a także pieniądze, złoto, biżuterię. Ostateczne rozwiązanie było między innymi ogromnym zorganizowanym rabunkiem. Wkrótce
po przybyciu Richard i Karel dowiedzieli się, że ludzie z ich transportu są już lub wkrótce będą martwi. Przyjeżdżało coraz więcej pociągów, a ponieważ nic nie miało komplikować sprawnego funkcjonowania morderstw, Niemcy do ostatniej chwili stwarzali przed przybyłymi pozory normalnego przyjęcia do „zwykłego“
obozu czy getta. Częścią oszustwa był w Treblince tzw. lazaret, budynek z czerwonym krzyżem, kojącym
symbolem pomocy i miłosierdzia. W rzeczywistości była to łaźnia śmierci, ale ofiara dowiadywała się tego
dopiero wtedy, kiedy stała nad masowym grobem. Richard G. musiał pracować przy sortowaniu skradzionych
rzeczy, a także na rampie, po przyjeździe pociągów, wyładowywać bagaż i ciała zmarłych. O tym, co kilku
ocalałych Żydów z Treblinki zje, zdecydowały transporty: podczas oczyszczania wagonów więźniowie mogli
zebrać jedzenie po nieszczęśnikach prowadzonych już na śmierć. Transport oznaczał uśmierzenie głodu: jeśli
przybył po długim czasie, głodzeni więźniowie „cieszyli się“ – odczuwając jednocześnie grozę tego uczucia.
I to ona przyczyniła się do powstania.
III.
Richard G. należał w Treblince do grupy przyjaciół – czeskich i słowackich Żydów. I dzięki ich pomocy na przykład pokonał tyfus. Konieczne trzeba wymienić choć kilku z nich: były oficer armii Želomír, inaczej Želo Bloch-Birkenbaum, pochodził ze Słowacji i został wybrany do pracy jako jedyny transportu. Inny żołnierz Rudolf
Masárek był według norymberskiego prawa tylko w połowie Żydem, więc nie musiał być deportowany, ale
nie chciał zostawić ciężarnej żydowskiej żony. Lekarz Robert Atlschul z Pragi był wśród czeskich przyjaciół w
obozie „głównym intelektualistą“. Stanislav Lichtblau z Morawskiej Ostrawy był mechanikiem. Karel Unger
przyjechał z Terezina wraz z Richardem. Wszyscy stracili najbliższych, wszyscy byli przekonani, że należy powstać i poinformować świat, co dzieje się w Treblince. Wszyscy byli zaangażowani w przygotowania
do buntu, który wybuchł w poniedziałek 2 sierpnia 1943. Spośród wymienionych przeżyli tylko Richard i Karel.
Powstanie żydowskie w Treblince planowano długo i wiele razy. Nie miało jednego charyzmatycznego lidera, ale kilku głównych aktorów z różnych krajów. Próby buntu w Treblince datuje się już od listopada l942,
kiedy to udało się wymknąć z obozu dwóm mężczyznom, którzy mieli zjednoczyć się z polskim ruchem podziemnym i poinformować ich o morderstwach – udało się, ale polski rząd na uchodźstwie nie uwierzył w ich
świadectwo. Na początku l943 więźniowie planowali tak zwaną „Akcję H“, czyli godzinę. Każde z żydowskich
komand miało na umówioną godzinę zaatakować swoich strażników i zniszczyć ich. Plan udaremniła epidemia tyfusu. Na trzeci bunt więźniom udało się zdobyć butelkę z benzyną, a ze składu amunicji ukraść granaty:
„Około czwartej po południu, pod lazurowym niebem, pod palącym słońcem i w dusznym gorącu, które
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jeszcze wzmagały odurzający słodkawy smród, tak charakterystyczny dla Treblinki, eksplodował pierwszy
pocisk, sygnał do buntu. Następnie zdetonowano kolejne granaty. A potem, w stronę koszar, poleciały,
na uciekających Ukraińców i esesmanów, butelki wypełnione benzyną. Rudla podobno pozostał gdzieś
w pobliżu koszar SS. W drodze do komór gazowych widziałem kogoś przyczajonego z karabinem przechwyconym ukraińskim wachmanom... Po okrągłej głowie poznałem, że to musiał być Želo. [...]Do pożaru
w obozie chyba najbardziej przyczyniła się ogromna eksplozja zbiornika benzyny. Standa Lichtblau najwyraźniej spełnił swoją obietnicę, że na pamiątkę swoich najbliższych, zapali w Treblince taką pochodnię,
jakiej ci z czaszką i piszczelami na czapkach jeszcze nigdy nie widzieli. Niech nikt nie myśli, że to było
powstanie jak w filmie. To była rozpaczliwa próba ludzi pozbawionych niemal wszystkiego, co ludzkie, by
zrobić to, czego świat by zapewne od nich oczekiwał, a czego by im nie darował, gdyby nie uczynili. A był to
świat, przez który czuli się całkowicie opuszczeni, który ich faktycznie opuścił i który ich właściwie skazał
na zgubę“.
IV.
Gdy płonęła Treblinka, Richard G. i Karel Unger dostali polecenie, by wraz z pozostałymi więźniami opuścić
obóz. Uciekli i w odróżnieniu od większości, mieli szczęście: skoczyli do błotnistego stawu, udało im się
ukryć w podmytym brzegu. Po wielu godzinach wyszli i udali się w podróż: w nieznanym kraju, w kierunku
granicy ze Słowacją. Szli w nocy, bez większych trudności, aż do chwili, kiedy zbliżyli się do Nowego Miasta
nad Pilicą, gdzie aresztował ich patrol. Nie wyszło jednak na jaw, że są Żydami, a od Treblinki byli już daleko.
Przedstawili się fałszywymi nazwiskami, Richard powiedział, że nazywa się Rudolf Masárek. W więzieniu
udało się im następnie przekonać policjantów, że są Czechami wysłanymi do Polski do pracy, ale zostali
napadnięci przez partyzantów i obrabowani ze wszystkiego. Niezwykłym zrządzeniem losu otrzymali nowe
dokumenty – i wywieziono ich pociągiem do niemieckiego Mannheim, do fabryki, która wówczas nazywała
się Heinrich Lanz A.G.
W Niemczech Richard G. i Karel Unger mieszkali pod fałszywymi nazwiskami przez prawie dwa lata. Aż do klęski Niemiec nikomu nie przyszło do głowy, że mogą być Żydami – a jeśli ktoś tak myślał, zatrzymał to dla
o siebie. W Mannheim doczekali wyzwolenia, obóz zagłady Treblinka w międzyczasie zniknął. Richard po wojnie odkrył, że Holokaust przeżyła też jego matka. Zmienił nazwisko na Glazar, ukończył ekonomię i studia
języków obcych, w 1951 roku z powodów politycznych został skierowanych do pracy w produkcji, w latach
1953 – 1964 pracował w Instytucie Badawczym Budownictwa i Architektury w Pradze. Kiedy w sierpniu 1968
roku Czechosłowację najechały wojska radzieckie, udał się na wygnanie, a następnie mieszkał w Szwajcarii.
Pierwsze wzmianki o buncie w Treblince i ucieczce do Niemiec, napisał Richard Glazar zaraz po wojnie. Chciał
dać swoje świadectwo, ale nie było zainteresowania. W 1960 roku świadczył przeciwko byłemu treblinskiemu SS: oprócz Kurta Franza i innych, był wśród nich August W. Miete; otrzymał dożywocie. W 1970 roku
Glazar zeznawał także w procesie komendanta Treblinki Franza Paula Stangla. Po 1989 roku wrócił do Czech,
zmarł w Pradze 20 grudnia 1997 roku: odebrał sobie życie dwa tygodnie po śmierci żony, którą bardzo kochał.
Ostatnie chwile Glazara po latach opisała jego kuzynka Irena Ravela, o bezpośredniej przyczynie jego decyzji
oczywiście nic nie wiem. Wydaje mi się jednak niemożliwe, że śmierć nie była związana z Treblinką. Glazar
był dzielnym człowiekiem, który do ostatniej chwili robił to, co kiedyś przedsięwziął, a mianowicie publikował
swoje świadectwo. Był zrównoważony, towarzyski, wesoły (zbierał i uwielbiał opowiadać żydowskie dowcipy), ale niósł w sobie ból i ciężar doświadczenia Treblinki – a jeśli ktoś wiedział o tym więcej, to właśnie jego
żona i najbliższa rodzina. Myślę, że to, w jaki sposób udało mu się żyć po Treblince i nie pokazywać swojego
żalu na zewnątrz, było częścią jego bohaterstwa.
Przypis: Cytaty i informacje zawarte w tekście pochodzą głównie z obszernej rozmowy, którą wraz ze Zbynkiem Hejdą przeprowadziłem z Richardem Glazarem w roku 1995 (opublikowanej w czasopiśmie Střední
Evropa nr. 48), ze świadectwa Glazara, które w 1991 roku spisała w Pradze Anna Lorencova, a które zyskałem dzięki uprzejmości Muzeum żydowskiego w Pradze oraz z książki Richarda Glazara Treblinka, slovo
jak z dětské říkanky, wydanej nakładem Torst w 1994 roku.
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