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Передмова 

«Занадто помітним стало поширеним явищем якесь крутійство. Била чітко в очі 
якась руйнівна робота над пошкодженням кордону між істиною і брехнею. Правда 
стала настільки еластичною, що її розтягували, притуляли до неї непотріб – так 
було зручніше. Діловито затирався кордон між чесністю і звичайним крутійством». 

Вітольд Пілецький 

 

 

Вітольд Пілецький – (пол. Witold Pilecki), 
псевдоніми: Witold, Druh, Roman Jezierski, 
Tomasz Serafiński — поляк, ротмістр Війська 
польського, солдат польського підпілля, 
підлеглого польському уряду у вигнанні, 
організатор руху опору в концентраційному 
таборі Освенцім. Засуджений комуністичною 
владою Народної Польщі до смертної кари. 
Присуд виконали 25 травня 1948 року в тюрмі 
на вулиці Раковецькій, 37 у Варшаві. Виконавцем 
був штаб-сержант Шметанський. 

 

Вітольд Пілецький народився 13 травня 1901 р. в місті Олонець, 

Республіка Карелія, куди його родина було переселена російською царською 

владою в рамках репресій за участь в Польському повстанні 1863 року. 

З 1910 року проживав у Вільнюсі, де навчався в комерційній школі. З 

1914 року був членом забороненого царськими властями харцерського руху 

(пол.: harcerstwo) (в 1916 заснував свою групу). 1921 року склав іспит на 

атестат зрілості (пол. matura). 

Протягом 1918–1921 служив в Війську Польському, воював під час 

радянсько-польської війни. Як кавалерист брав участь в обороні Гродно. 5 

серпня 1920 вступив в 211 Полк Уланів та в його лавах брав участь в 

Варшавській битві 1920 року, в бою в Рудницькій пущі та у здобутті 

Вільнюса. Двічі нагороджений Хрестом за доблесть. 

Попри велику кількість справ, він ще знаходив час писати вірші та 

малювати. Дві його художні роботи збереглися в парафіяльній церкві в 

Крупі. 

https://fotki.yandex.ru/users/chestnut-ah/view/876802/
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Після війни демобілізований. Він залишався в списку 

військовозобов'язаних в Повітовому Військовому Комісаріаті в місті Ліда з 

призначенням в 26 Полк Великопольских уланів в місті Барановичі. 

У середині 1939 року в Польщі оголосили мобілізацію на випадок 

війни з Німеччиною. 26 серпня 1939 року почалася мобілізація 19-ї піхотної 

дивізії. Молодший лейтенант запасу Вітольд Пілецький організував 

мобілізаційний пункт у селі Крупа одразу ж, щойно почув новину, і 

незабаром разом зі своїми підлеглими приєднався до підрозділу. 

19-а піхотна дивізія армії «Пруси» дісталася місця збору поблизу 

Пйотркува 4 вересня 1939 року і почала готуватися до оборони. На другий 

день під тиском 16-го німецького танкового корпусу польські частини були 

змушені відступити до Томашова Мазовецького. Внаслідок жорстокого бою 

під Вольбужем німці знищили ескадрон лідських уланів під командуванням 

молодшого лейтенанта Пілецького. Розпорошені солдати разом з Пілецьким 

перетнули річку Віслу і приєдналися до 41-ї піхотної дивізії, що 

відновлювалася коло Влодава. У цей час Вітольда призначено заступником 

командувача дивізійної кінноти майора Яна Влодаркевича. 22 вересня 1939 

року внаслідок важкого бою дивізію розбито. Та Вітольд Пілецький не 

складає зброю. Зі своїми уланами вони продовжують битися в партизанській 

частині до 17 жовтня 1939 року. 

Прибувши до Варшави, окупованої німцями, Пілецький відновив 

зв’язок з майором Яном Влодаркевичем, і вони почали створювати підпільну 

організацію, щоб продовжити боротьбу за незалежність. 9 листопада 1939 

року на зустрічі в квартирі Елеонори Островської (своячки Пілецького) 

ухвалено рішення про створення підпільної військової організації – 

Підпільної польської армії (Tajna Armia Polska, TAP). Наступного дня її 

члени присягнули перед отцем Яном Жия. 
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У Варшаві Вітольд Пілецький переховувався під ім’ям Томаш 

Зерафінський. Зерафінський не вигадана особа, а лейтенант запасу, який брав 

участь в обороні Варшави. Важко поранений після капітуляції столиці, він не 

потрапив до полону, а переховувався на конспіративній квартирі. У грудні 

1939 року Зерафінського перевели до іншої квартири, а документи він забув. 

Пілецький знайшов їх, коли переїхав туди за ним. Переконаний, що їхній 

власник помер через важкі поранення, він просто поміняв фотографії в 

документах і почав їх використовувати. 

Арешти солдат TAP, дедалі більша кількість ув’язнених у німецькому 

концентраційному таборі «Аушвіц» та дедалі більше чуток про його погану 

репутацію змусили командування TAP провести в таборі розвідувальну 

операцію. 

Молодший лейтенант Вітольд Пілецький добровільно зголосився 

виконати це завдання з відома головного коменданта Союзу збройної 

боротьби (Związek Walki Zbrojnej, ZWZ) генерала Стефана Ровецького 

(псевдо Ґрот). 19 вересня 1940 року, під час облави у варшавському районі 

Жолібож, Пілецький дав німцям заарештувати себе як Томаша 

Зерафінського. 

Він прибув до концентраційного табору «Аушвіц» з транспортом із 

1705 чоловік (так званий «другий варшавський транспорт») вночі 21 вересня 

1940 року. Його табірний номер був 4859 

Під прізвищем Томаш Зерафінський, в'язень № 4859, він був головним 

організатором польського підпілля в таборі. Пілецький складав доповіді, що 

надсилалися командуванню Союзу Збройної Боротьби у Варшаву і далі на 

Захід. Він планував збройне звільнення табору. Будучи в'язнем, в листопаді 

1941 він отримав звання лейтенанта наказом генерала Стефана Ровецького. 
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У ніч з 26 на 27 квітня 1943 року Пілецькому вдалося втекти із табору 

разом із двома іншими в'язнями. Уздовж залізниці вони дійшли до річки 

Сола, а потім до Вісли, якою вони пропливли у знайденому човні. Потім вони 

дійшли до міста Новий Вісьнич, де Вітольд Пілецький знайшов справжнього 

Томаша Зерафінського. Зерафінський зв'язав Пілецького із місцевим відділом 

Армії крайової, де Пілецький запропонував свій план атакувати концтабір 

Аушвіц. Однак його проект збройного захоплення і звільнення концтабору не 

отримав схвалення з боку верховного командування. 

В період 1943—1944 рр.. В. Пілецький служив в III відділі Кедив 

Головного Командування Армії Крайової (в тому числі у якості заступника 

командира розвідувально-інформаційної бригади «Камелеон»-«Їжак»), брав 

участь в Варшавському повстанні 1944 року. На початку він бився в якості 

рядового стрільця в роті «Варшав'янка» (пол. Kompania «Warszawianka»), 

потім командував одним із загонів групи «Хробри II» (пол. Batalion Chrobry 

II) в т. з. «Вітольдовому редуті» (пол. Reduta Witolda) в колишньому 

приміщенні редакції газети «Жечпосполіта». 

 Після провалу повстання, 5 жовтня 1944 року, ротмістр Вітольд 

Пілецький з підрозділом солдатів «Хробри ІІ» потрапили до табору 

«Ожарув», звідки їх перевезли до табору для військовополонених у 

Ламсдорфі (Ламбіновіче поруч з Ополе), а тоді в офіцерський табір (Офлаг) в 

Мурнау. Його номер військовополоненого був 101892. 

Коли американська армія звільнила табір 28 квітня 1945 року, ртм. 

Вітольд Пілецький якийсь час залишався там, готуючись до відправлення в  

2-й польський корпус під командуванням генерала Владислава Андерса, що 

базувався в Італії. Він залишив Мурнау 9 липня 1945 року з групою офіцерів 

і вже за два дні став до служби  
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У жовтні 1945 року, за особистим наказом генерала Владислава 

Андерса повернувся до Польщі з метою вести в Польщі розвідувальну 

діяльність на користь Армії Андерса. 

Восени 1945 року організував розвідувальну мережу і почав збирати 

інформацію про становище в Польщі, в тому числі про солдатів Армії 

Крайової, ув'язнених у таборах НКВД на території Польщі та засланих в 

Радянський Союз. Він отримував розвіддані з Міністерства громадської 

безпеки, Міністерства народної оборони та Міністерства закордонних справ. 

В червні 1946 року Андерс наказав Пілецькому виїхати з Польщі, бо 

його діяльність там стала надто небезпечною. Пілецький вирішив не 

залишати батьківщину. 

 Співробітники UB заарештували Пілецького 8 травня 1947 року. Його 

одразу ж піддали жорстокому допитові під особистим наглядом полковника 

Йозефа Рожанського – начальника слідчого департаменту Міністерства 

громадської безпеки (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, MBP).1 

В одній з перерв у слуханнях виснажений Пілецький прошепотів 

дружині: «Аушвіц – ніщо проти цього». 

3 березня 1948 року почався судовий процес так званої «групи 

Вітольда». Пілецький був звинувачений в нелегальному переході державного 

кордону, використанні підроблених документів, відсутності реєстрації в 

райвійськкоматі, нелегальному володінні зброєю, веденні шпигунської 

діяльності на користь Андерса, підготовці замаху на групу чиновників 

Міністерства громадської безпеки. 

Звинувачення в підготовці замаху Пілецький рішуче відкинув під час 

процесу; щодо розвідувальної діяльності, він вважав її інформаційною 

                                                           
1 Павлович Я. Вітольд Пілецький. Доброволець в «Аушвіц» [Текст] / Яцек Павлович // 
ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ Пам'ять про тоталітаризм в Європі. –  К. : Український інститут 
національної пам’яті, 2016. 
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діяльністю на користь Армії Андерса, офіцером якої він як і раніше вважався. 

Він не визнав себе винним по іншим пунктам звинувачення під час процесу. 

Вирок і страта Вітольда Пілецького 

15 травня 1948 року ротмістр був засуджений до смертної кари. Присуд 

виконали 25 травня 1948 року в тюрмі на вулиці Раковецькій, 37 у Варшаві. 

Виконавцем був штаб-сержант Шметанський. Місце поховання невідоме. 

У Польській Народній Республіці всяка інформація про досягнення і 

долю Пілецького заборонялася цензурою. 

Головна Військова Прокуратура в 1990 році ініціювала перегляд 

процесу групи Вітольда Пілецького. Спочатку, передбачалась реабілітація, 

однак Тадеуш Плужанські домігся анулювання вироку. Оголошення вироку 

недійсним – настало 1 жовтня 1990 року. 

Посмертно Вітольд Пілецький був нагороджений Командорським 

хрестом Ордена Відродження Польщі (пол.:Order Odrodzenia Polski) (1995). У 

2002 році проти колишнього прокурора Чеслава Лапинського, який 

звинувачував ротмістра в його процесі, був внесений Інститутом 

Національної Пам'яті акт звинувачення. Винесення вироку не настав через 

смерть обвинуваченого у 2004 році. 

30 липня 2006 президент Польщі Лех Качинський удостоїв посмертно 

Вітольда Пілецького Орденом Білого Орла.  

7 травня 2008 Сенат Польщі ухвалив постанову про відновлення в 

колективній пам'яті поляків героїчної особистості ротмістра Вітольда 

Пілецького (Monitor Polski 2008 nr 38 poz. 333). Цією постановою сенатори 

вшанували 60-ту річницю смерті героя Другої світової війни.2 

Після 1990 р. багато осіб та установ взяло участь у вшануванні його 

пам'яті. У своїй книзі «Six Faces of Courage» британський історик професор 

Майкель Фут (Engl.: Michael Foot) відніс Вітольда Пілецького до числа шести 

найвідважніших героїв Другої світової війни. 

                                                           
2   http://www.people.su/ua/87204_3 
 

http://www.people.su/ua/87204_3
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Людвіка Пілецька з дочкою Марією і сином Вітольдом, м. Олонець, 1905 р.  

 

 

 
Вітольд 7 квітня 1931 р. одружився 
на вчительці Крупівської школи 
Марією Островською.  

 
 
 
 

 
Вітольд Пілецький з дружиною Марією.( Ostrów 
Mazowiecka)3 

 

                                                           
3 http://pilecki.ipn.gov.pl/ 

http://www.lida.info/wp-content/uploads/2015/09/Ludwika-Pilecka-c%C3%B3rk%C4%85-Mari%C4%85-i-synem-Witoldem-O%C5%82oniec-1905.jpg
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Ікона Св. Антонія, написана рукою В. Пілецького. 

 
Вітольд Пілецький, боєць  
Литовсько-Білоруської дивізії, 1920 р. 

 
Підпоручник Пілецький на параді в м. Ліді 

 

http://www.lida.info/wp-content/uploads/2015/09/kartina.jpg
https://fotki.yandex.ru/users/chestnut-ah/view/876803/
https://fotki.yandex.ru/users/chestnut-ah/view/876804/
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Звинувачувальний акт4 

                                                           
4 http://pilecki.ipn.gov.pl/ 
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Протокол виконання вироку смерті5 

                                                           
5 http://pilecki.ipn.gov.pl/ 
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Вітольд Пілецький на судовому процесі 1948 р. 

 

 

 

Вітольд Пілецький, в’язень табору 
Аушвіц № 4859. 

 

У Варшавській Мокотівській в'язниці 
після арешту (1947). 

 

 
 
 

 
 
 
«Масове знищення євреїв в окупованій 
Польщі», повідомлення Польської республіки 
Лізі Націй, складене переважно на основі 
донесень В. Пілецького і його організації  
(10 грудня 1942). 
 

https://fotki.yandex.ru/users/chestnut-ah/view/876805/
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Рапорт Вітольда 
 
 

 

 

Вітольд Пілецький, в’язень табору Аушвіц, № 4859. 
 

Я мав описати як можна більш сухі факти, як цього хотіли мої друзі. 

Казали: "Чим більше пан буде викладати самі факти, подаючи їх без 

коментарів, так буде більш вартісне". Спробую...,  але людина не з дерева – я 

вже не кажу з каменю (хоча, здавалося, що й камінь іноді б цього не 

витримав). Іноді серед поданих фактів буду висловлювати те, що я особисто 

відчував. Я не думаю, що це зможе применшити значення написаного. Не був 

я каменем – часто йому заздрив, – стискалось горло, билось серце: думки 

напливали час від часу – це давало можливість висвітлити правдиву 

ситуацію.  

 19 вересня 1940 року почалася друга облава у Варшаві. Ще живі кілька 

осіб, які бачили, як я йшов о шостій годині ранку, і на розі Алеї Військової та 

Фелінського став у "п'ятірки", які організували есесівці з затриманих 

чоловіків. Потім завантажили нас на Площі Вільсона у вантажні автомобілі і 

відвезли в казарми уланів. Після попереднього перепису персональних даних 

та забиранні гострих предметів в організованому там офісі (під загрозою 

розстрілу, якщо в когось знайдуть лезо для гоління), завели нас в школу 

верхової їзди, і ми були там 19 і 20 вересня. 

https://fotki.yandex.ru/users/chestnut-ah/view/876805/
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Протягом цих кількох днів деякі вже встигли ознайомитися з гумовою 

палицею, якою били по голові. Було це звичаєм для охоронців, які таким 

чином підтримували порядок. У той час, деякі сім'ї викупляли своїх 

близьких, виплачуючи величезні суми есесівцям. Вночі ми спали всі разом на 

землі. Школу верхової їзди освітлював великий прожектор, який висів біля 

входу. З чотирьох сторін нас охороняли  есесівці з автоматичною зброєю.  

Було нас вісімдесят тисяч. Я особисто найбільше дратувався 

пасивністю маси поляків. Усі спіймані були в стані психозу, який виявлявся 

тоді в тому, що весь цей народ уподобався стаду баранів. 

Прийшла мені думка проста: схвилювати уми, направити до дії цю 

масу. Своєму колезі Ярославу Шпаківському (я знав, що він жив до моменту 

повстання у Варшаві,) запропонував навіть спільну акцію: вночі залучити 

натовп і напасти на охоронця, коли той йшов до туалету, і вбити його. Але 

він взагалі вважав цю ідею з області фантастики. 

21 вересня вранці посадили нас на вантажні автомобілі і в супроводі 

мотоциклістів, озброєних автоматичною зброєю, відвезли нас на західний 

залізничний вокзал та  посадили в товарні вагони. У цих вагонах раніше, 

мабуть, возили вапно, тому вся підлога була ним усипана. Вагони закрили. 

Везли весь день. Ні пити, ні їсти не дали. Втім, ніхто і не хотів. Мали ми хліб, 

який видали напередодні, але не хотіли його їсти: тоді ми не вміли його 

цінувати. Хотілося нам тільки дуже пити. Вапно під впливом хитання вагона 

перетворювалось на порох, літало в повітрі, подразнюючи ніздрі й горло. 

Пити не давали. Через щілини дощок, якими були забиті вікна, бачили, що 

везуть нас, напевно, до Ченстохова. Приблизно о 10-й вечора (22.00) поїзд 

зупинився в якомусь місці і далі вже не їхав. Чути було тільки крики, зойки, 

відкривання вагонів, гавкіт собак. 

Це місце в моїх спогадах, я б назвав моментом, в якому закінчилось 

все, що було досі на волі й почалося щось, що було, мабуть, десь за його 

межами. Це не є посилання на  якісь дивні слова. Навпаки, я думаю, що 

посилання на красиві слова не потрібно. Так воно й було. У голови наші 
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влітали не тільки крики есесівців – дивовижним виявилося щось більше. 

Брутально було потоптано всі наші поняття, до яких ми звикли (свобода 

слова, право). Це все витало в голові. Старались сприйняти наскільки це 

можливо. Хотіли зламати нас психологічно якомога швидше. 

Шум і вереск голосів наростав поступово. Нарешті різко відкрилися 

двері нашого вагона. Осліпили нас фарами, спрямувавши в середину вагона. 

- Heraus1! rrraus! rrraus! – чулися крики, а палиці есесівців падали на 

плечі, спину й голови колег. Потрібно було швидко зіскочити з вагона на 

зовні. Стрибнув і пощастило, не отримавши палицею; ставши в п'ятірку я 

потрапив у центр колони. Зграя есесівців била, копала й  неймовірно кричала: 

"zu Fünfe2!" Ті, що стояли по краю п’ятірок, на них кидались собаки, яких 

заохочували солдати. Осліплені фарами, пханні, биті, копані, скусані 

собаками опинились в умовах, яких я сумніваюся, що хтось з нас був коли-

небудь. Слабші були приголомшені до такої міри, що виглядали, як 

божевільні.  

Зігнали всіх у велику групу під світло. У дорозі було наказано одному з 

нас бігти до стовпа в сторону від дороги, і відразу ж за ним випустили чергу з 

автомата. Його було вбито. Есесівці витягли з колони десять випадкових 

колег і застрелили з пістолетів – "за солідарну відповідальність" –  буцімто за 

втечу, яку й самі її спровокували. Усіх одинадцять  вбитих ми взяли на плечі 

і рушили колоною. Озлоблені собаки кидались на запах трупів. Все це 

робилось під акомпанемент сміху і насмішок.  

Наближувались до воріт  та огорожі з дроту. На воротах був напис: 

"Arbeit macht frei".3 Потім навчились його добре розуміти. За парканом 

рядами стояли цегляні будівлі, посеред яких знаходився великий майдан. 

Стоячи в оточенні есесівців, перед воротами, відчули момент найбільшого 

спокою. Есесівці, стримуючи собак, наказали вирівняти п'ятірки. Тут 

                                                           
1 Назовні  
2 Спокійно 
3 Робота робить вільним 
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рахували  нас ретельно: вкінці порахували трупи, які ми тягли. Високий 

паркан з колючого дроту і ворота, заповнені есесівцями. Мимоволі згадав 

колись прочитаний китайський афоризм: "Входячи, думай про повернення, а 

виходячи – про спасіння..." Іронічна посмішка зародилась в мені й погасла... 

Навіщо мені це тут – може знадобиться… 

За дротами, на великій площі, ми побачили інший світ. Трохи 

фантастичний, що сповзав по нас із всіх сторін. Промінь світла прожекторів, 

виглядав ніби якась людська примара. За поведінкою схожа швидше на 

диких тварин (нещасні якісь тварини – неможливо відобразити словом цих 

істот). У дивному одязі зі шкіри, які я бачив у фільмах про Sing-Sing, з 

орденами на кольорових стрічках (так тоді я бачив у мерехтінні світла), з 

палицями в руках кидалися з диким сміхом на окремих наших колег. Б’ючи 

по голові, копаючи лежачих на землі по нирках та  інших болючих місцях, 

ставали чоботами на груди, живіт – бажали смерті з якимось несамовитим 

ентузіазмом.  

"Ох!  Більшість із нас закрили на заводі як безпритульних!..." – 

прийшла мені думка.  Що за підлість! – міркував ще категоріями людяності. 

Люди з облави  були німцями, вони не відчували провини щодо  Третього 

Рейху. У моїй голові згадувались слова Янка В., звернені до мене після 

першої облави (серпень) у Варшаві: "Ось бачиш, не скористався з такої 

гарної можливості – людям, що спіймали на вулиці, не виставляли жодного 

політичного обвинувачення – в такий спосіб можна найбезпечніше попасти в 

табір». Як же наївно, там, у Варшаві ми підходили до справи поляків, 

вивезених до таборів. Тут не потрібно було мати ніякого політичного 

звинувачення, щоб згинути. Вбивали першого-ліпшого з колони. 

Зачиналося з питання до людини в смугастому одязі, як до наркомана: 

«Was bist du von zivil4?» Відповідь: священик, суддя, адвокат і зразу 

починалося побиття і смерть. Переді мною в п’ятірці стояв якийсь колега, 

який на запитання, сказаному йому з одночасним взяттям його за комірець і, 
                                                           
4 Яка цивільна професія? 
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притиснувши горло, відповів: «Richter5». Фатальна відповідь! Уже  

моментально  лежав на землі – був битий і копаний. 

Так убивали інтелігенцію. Після цього спостереження я змінив свою 

попередню думку. Це був якийсь жахливий інструмент по знищенню поляків, 

розпочиналося воно з інтелігенції. 

Пити хотілося страшенно. Привезли якийсь котел із напоєм. Ті ж самі 

вбивці носили горнята з напоєм серед рядів, запитуючи: "Was bist du von 

zivil?" Отримував бажаний напій, якщо ти був робітником чи ремісником. А 

ті нібито люди, б’ючи нас чи копаючи, викрикували:... "hier ist Kl. Аuschwitz 

– mein lieber Mann!"6 

Питали ми один одного, що б це значило? Деякі знали, що це Освенцім, 

але для нас це була всього лише назва одного з польських міст – погана була 

думка про цей табір, яка ще не доходила до Варшави, не була відома також у 

світі. Згодом тільки одне це слово морозило кров у жилах людей на волі, 

зникав сон в’язнів Pawiaka, Montelupich, Wisnicza, Lublina. Один з колег 

пояснив, що ми в казармах п'ятого D. A. K.7 – біля містечка Освенцім. 

Ми дізналися, що "zugang"8 – польські бандити, які кидались на  мирне 

німецьке населення, а тут ми відбуваємо відповідне покарання. 

"Zugangiem"називали всіх, що прибували в табір. 

Між тим, перевірялася наявність, вигукуючи наші прізвища, зазначені 

у Варшаві, на які потрібно було швидко і голосно відповідати: "Hier!"9 При 

цьому було багато причин для переслідування і побиття. Після перевірки, 

сотнями посилали нас до душу – "ванн". Так зустрічали привезених людей, 

виловлених на вулицях Варшави, буцімто на роботи в Німеччину: так 

                                                           
5 Суддя 
6 Тут є концентраційний табір. Аушвіц – мій дорогий чоловіче 
7 Колишні польські військові казарми. Частину з них переобладнали для масового 

утримання людей. Також було додатково побудовано ще 6 корпусів. Середня кількість 
в'язнів коливалася в межах 13-16 тисяч чоловік, а в 1942 році досягла 20 тисяч. 

8 Новоприбулий в’язень 
9 Тут 
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зустрічали кожен транспорт в перші місяці після створення табору в 

Освенцімі (14.6.1940 р.). 

З темноти, десь зверху (з кухні), обізвався кат Седлер (Seidler): "Нехай 

ніхто з вас не думає, що коли-небудь вийде звідси живим... Порція 

розрахована так, що жити тут будете 6 тижнів: хто буде жити довше... 

значить, що краде, хто краде – знайде себе в SK10 – де живуть недовго!", що 

перевів на польську мову Владислав Баворовський – перекладач табору. 

Мова йшла про те, як можна швидше зламати нас психологічно. 

У привезені на площу тачки ("rolwage") поклали весь хліб, як тільки 

всілися. Ніхто його тоді не їв – ніхто не думав про їжу. Як часто потім 

згадував цей момент, що викликало глитання слини й чорти брали. Кілька 

тачок і візок повний хліба! – як шкода, що неможливо було наїстися на 

запас... 

Разом із сотнею інших нарешті я зайшов до бані (санвузол, блок 18, 

стара нумерація). Тут склали все в мішки, до яких були прив’язані відповідні 

номери. Тут постригли нам волосся на голові й тілі, трохи обілляли, майже 

холодною водою. Тут вибили мені перші два зуби за те, що реєстраційний 

номер ніс у руці, а не в зубах, як саме в цей день хотів цього лазник 

(Bademeister)11. Дістав важкою палицею по обличчю. Виплюнув  два зуби. 

Потекла кров… 

З цього моменту стали тільки номерами. Офіційна назва: 

«Schutzhäftling12 kr...ху»... Я мав номер 4859. Дві тринадцятки (з центральних 

і крайніх цифр) переконували колеги в тому, що загину, мене втішали. 

Нам дали бавовняний одяг в біло-блакитні смуги, щоб нас було добре 

видно  вночі. Був уже ранок (22.9.1940 р.). Тепер ставало все зрозумілим. 

Нібито люди – мали  на лівому плечі жовті пов'язки з чорним написом 

                                                           
10 Штрафна команда 
11 Працівник санвузла 
12 В’язні в епоху націонал-соціалізму в Німеччині. Ув’язнення відбувалося 

виключно за наказом поліції, без судового розгляду. 
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"КАПО", і замість кольорових стрічок з медалями, як мені вночі здавалося, 

мали на грудях з лівого боку кольоровий трикутник , під ним, під стрічкою, – 

маленький чорний номер на білій латці. 

Трикутники були п'яти кольорів. Політичні злочинці носили червоний,  

кримінальні – зелений, чорнороби в Третьому Рейху – чорний, дослідники 

Святого Письма – фіолетовий, а гомосексуалісти – рожевий. Поляки, яких  

зловили на вулиці у Варшаві для відправки на роботу в Німеччину, отримали 

трикутники червоні як політичні злочинці. Зізнаюся, що з усіх інших 

кольорів, той подобався найбільше. 

Переодягнених у смугастий одяг, без шапок і шкарпеток (шкарпетки 

отримав 8, а шапку – 15 грудня) у дерев’яних черевиках, що спадали з ніг, 

вивели нас на площу, де поіменно розділили нас на половину. Одні пішли на 

блок 10, а інші – на блок 17, на поверх. На першому поверсі та на поверсі 

окремих блоків були госпіталізовані в’язні . Вони мали окреме господарство і 

адміністрацію, створюючи самостійний блок. Для різниці всі блоки на 

другому поверсі до номера мали додану літеру "а". 

Відправили всіх нас у блок 17 а, в руки блокового – Алоїза, прозваного 

пізніше "кривавим Alojzem". Це був німець – комуніст з червоним 

трикутником – виродок, який сидів у таборах близько шести років: бив, 

катував, знущався, вбиваючи щодня кілька людей. Любив порядок і 

дисципліну, як в армії, вирівнюючи ряди, бив палицею. "Наш блок", стоячи 

на площі в 10 рядів, Aлоїз з великою палицею рівняв ряди, в майбутньому 

був взірцем для вирівнювання.  

Сьогодні вранці пробігав між рядами перший. Створював з нас, 

«zugangów», новий блок. Шукав серед нас, незнайомих, людей для підтримки 

порядку в блоці. Доля розпорядилася так, що він вибрав мене, вибрав Карла 

Світоржецького (Swietorzeckiego) (офіцер резервного 13 полку списоносців), 

Вітольда Ружицького (Rózyckiego) (не Rózycki, про якого була погана думка: 

він був добрим чоловіком з вул. Владислава у Варшаві) і кілька інших. 

Швидко привів нас на блок, на поверх, велів ставати нам рядами під стіною, 
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повернутись лицем до стіни і нагнутися. Почав бити з усієї сили по п’ять 

ударів по місцю, призначеному для цього. Треба було сильно затиснути зуби, 

щоб не вирвався крик. Іспит пройшов, мені здається – добре. "Щоб ви знали, 

як він із задоволенням бив палицею, добиваючись таким чином чистоти і 

порядку в блоці».  

Так я став черговим по кімнаті (Stubendienst), але на короткий час. 

Хоча на блоці утримували зразковий порядок і чистоту, Алоїзові методи не 

сприймалися. Попереджав нас кілька разів сам і через Казіка (довірений 

Алоїза), а коли нічого не допомогло, шаленів і відправив нас на кілька днів в 

табір, говорячи: "Щоб спробували, як  смакує робота в таборі й оцінили 

спокій на блоці". Я бачив, що кожен день з роботи повертається все менше 

людей, я знав, що вбивали їх при тій чи іншій роботі, але тільки тепер на 

власній шкірі я бачив, як виглядав день роботи звичайного в’язня в таборі. А 

працювати доводилось всім. На блоці могли бути тільки службові. 

Спали всі покотом на сінниках, розстелених на підлозі. Ліжок не було 

зовсім. День для всіх починався з гудка, в літній час в 4.20,  взимку в 3.20. На 

той звук, який звучав як неминучий наказ – зривалися на ноги. Швидко 

складали ковдру і ретельно вирівнювали краї. Матраци виносили в кінець 

зали і витріпували, а потім складали в піраміди. Ковдри при виході із залу 

віддавали "kocowemu" (той, що приймав ковдри). Вдягалися вже в коридорі. 

Бігли всі швидко під крик кровавого Алоїза: "Fenster auf!" – вбігав з палицею 

до кімнати й треба було поспішати, щоб зайняти чергу до унітаза. У перший 

період не встигали до туалету в блоках. Бігли вранці до унітаза, де стояли в 

черзі іноді двісті чоловік. Місць було мало. Всередині стояв каповий з 

палицею та рахував до п’яти: хто не встигав, бив палицею по голові. Не один 

із ув'язнених падав на підлогу. Із вбиралень качали воду кілька насосів, яких 

було кілька на площі (бані на блоках не було в перший період). Під насосами 

кілька тисяч людей вмивалися. Розумів, це було неможливо. Підбігали до 

помпи і зачерпували трохи води в горнятка. Ноги, однак, на вечір повинні 

бути чистими. Блокові, проводячи вечором повірку в блоці, перечислюючи 
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в’язнів, що лежали на матрацах, оглядали чистоту ніг, виставлених догори, 

щоб була видна підошва. Якщо ноги  були  недостатньо чисті, як вважав 

блоковий, били в’язня на табуретці. Отримували  від 10 до 20 ударів 

палицею. 

Це був один із способів знищення нас, замаскований під личиною 

гігієни. Так само, як і знищення організму в лазні за наказом, як нервовий 

зрив, метушня при насосах, а також вічний "Laufschritt",13 використовувалися  

всюди в перший період в таборі. 

 Від насоса бігли всі за так званою кавою або чаєм. Рідина, правда, 

гаряча приносилась у котлах. Цукру звичайного не бачив взагалі. Я бачив, що 

деякі з колег, які сиділи тут кілька місяців, мали спухлі обличчя і ноги. 

Опитані мною лікарі засвідчили, що причиною цього є надлишок рідини. 

Хворі нирки чи серце – величезні навантаження на організм при фізичній 

роботі – при надмірному споживанні рідини: кава, чай і суп! Я вирішив 

відмовитися від рідини, яка не приносить користі, залишив тільки суп. 

Загалом потрібно було відмовитись від непотрібних бажань. Деякі з-за 

холоду не хотіли відмовитися від гарячих рідин. Ще гірше було з курінням, 

оскільки в першому періоді перебування в таборі у в’язнів не було грошей, 

тому що не дозволяли написати листа. На нього довелося довго чекати, перш 

ніж прийшла відповідь, проходило  близько трьох місяців. Хто не міг себе 

опанувати і міняв хліб на сигарети "копав собі могилу". Я знав багатьох, які 

так закінчили своє життя. 

Трун не було. Всі трупи спалювали в недавно побудованому 

крематорії. 

Після гарячого супу в блоці я не поспішав, а окремі в’язні бігли і їх 

починали бити та копати.  

Якщо в’язень з опухлими ногами мав можливість отримати кращу 

працю і харчування, поверталися сили, набряк проходив, але на ногах 

                                                           
13 Бігом 
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з’являлись кровоточиві виразки, визиваючи свербіння, а іноді й рани, що я 

бачив тільки тут вперше. Уник я цього щасливо. 

Ще не всі отримали гарячого супу, як  палиця блокового вже виганяла з 

кімнати  блоку, яка до того вже мала бути прибрана. У той же час матраци і 

ковдри були складені відповідно до моди, яка склалася в блоці, і блоки 

конкурували між собою в укладанні постелі. Також мала бути помита 

підлога. 

Гонг на перевірку звучав вранці о 5.45. У годині 6.00 всі стояли в 

рівних рядах (кожен блок ставав у десять рядів, що полегшувало підрахунок). 

На підрахунку мали бути всі. Якщо були випадки, що когось не вистачає – не 

тому, що вони втекли, а, наприклад, початківець наївно сховався або просто 

проспав і рахунок не збігався з табірним рахунком, тоді шукали, а 

знайшовши, витягали на площу і прилюдно вбивали. Іноді необачним був 

в’язень, який повісився на горищі, або під час підрахунку «кинувся на 

електричний дріт», тоді чулися постріли зі  сторожової вежі і в’язень падав, 

пронизаний кулями. "На дріт" ув'язнені кидались в основному вранці, до 

нових страждань дня. Перед ніччю, якій передувала кількагодинна перерва, 

це відбулося не так часто. Був офіційний наказ, який забороняв  колегам 

втручатися в процес самогубства в’язня. Спійманий в’язень у такому 

"перешкоджанні" посилався в «бункер». 

Усі органи влади  всередині табору були набрані виключно з 

ув'язнених. Спочатку були німці, потім почали дертися на ці посади в'язні 

інших національностей. Блоковий ("Blockältester"14) (з червоною смугою і 

білими літерами на правій руці) бив в’язнів палицею. Він був відповідальним 

за блок, але не мав нічого спільного з роботою в’язнів. Робота капового 

полягала в побиттю палицею в’язнів та слідкування за роботою команди. 
                                                           
14 Блоковий – старший барака. З нім. Blockältester. В концтаборах Німеччини 

барак позначався словом Block. 
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Найвищою владою в таборі був старший табору – Lagerdltester15. На 

початку їх було два в'язні "Бруно" і "Лев". Два виродки, перед яким усі 

тремтіли від страху. Мордували на очах усіх ударом палицею або кулаком. 

Справжнє ім'я першого – Броніслав Бродневич (Brodniewicz), другий – Леон 

Вічорик (Wieczorek), два екс-поляки на німецькій службі…Одягнені в довгі 

чоботи, темно-сині штани, куртки і берети, на лівому плечі була чорна смуга 

з білим написом. Вони були темною парою і  часто ходили разом. 

Однак усі ці урядовці всередині табору набирались з "людей за 

колючим дротом", що замітали порох перед кожним есесівцем. На його 

запитання знімали шапку і ставали струнко... Влада суперменів в уніформі, 

солдатів СС жила за межами дроту в казармах і в місті. 

Я повертаюся до порядку дня в таборі 

Підрахунок. Ми стояли в рядах, вирівняних палицею, прямо, як стіна 

(зрештою сумував  по добре вирівняних рядах польських на початку  війни 

1939 року). Перед нами похмурі зображення: стояли рядами з блоку № 13 

(стара нумерація) – SK (STRAF-компаній), які вирівнював блоковий Ернст 

Кранкенман (Krankemann),  б’ючи радикальну середину, просто ножем. До 

штрафних компаній входили в той час всі євреї, священики і деякі поляки за 

доведені справи. Кранкенман був змушений якомога швидше обробляти 

в’язнів, виділених йому щоденно; цей обов'язок відповідав характерові цієї 

людини. Якщо хтось випадково висунувся на кілька сантиметрів вперед, то 
                                                           
15 Lagerdltester (старший табору) - цю функцію міг виконувати тільки німець. 

Його повноваження не були чітко визначені, однак, по відношенню до покарання 
ув'язнених, а також використання так званого "Спорту" мав великі уповноваження. 
Майже, як правило на цю посаду призначались кримінальники, так звані "Зелені". Одним з 
його завдань було отримувати вказівки від SS (есесівців). Старший табору був 
зобов'язаний носити на лівій руці вище ліктя чорну пов'язку з готичними літерами LA 
(короткий Lagerdltester) і відповідним номером I або II. (LA I - I Lagerdltester - старший 
табору; LA II - Lagerdltester II – заступник старшого табору). За добру роботу – 
старший табору був вільний від фізичної праці, він мав кращий одяг, продукти 
харчування, власне ліжко, а також можливість мати особисті речі, наприклад- 
годинник. 
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він бив його ножем, який носив у правому рукаві. Той, хто по надмірній 

обережності відступав занадто багато, отримував від бігаючого по рядах ката 

удар ножем у нирки. Вигляд людини, що падала, конала жалібно, викликав 

лють Кранкенмана. Потім він стрибав на груди, копав ногами по нирках, 

статевих органах, штрикав, як тільки можливо. Це викликало в нас шок.  

Потім, стояти пліч-о-пліч з поляками, відвідувала одна думка: ми всі 

були єдині люто помститися. Я відчував, що у даний час в навколишньому 

середовищі  перед початком роботи, вияв радості. Я дивувався: якби я був 

при повному розумі, то це радість, ймовірно, але це ненормально... Але я 

відчував радість: в першу чергу з цієї причини, щоб почати працювати, я не 

зламався. Це був момент корінного повороту в моїй психіці. Хвороба буде 

називатися: криза пройшла успішно. 

Зараз, однак, ми повинні були боротися з великим зусиллям, щоб 

зберегти життя. 

Після звучання гудка означало: "Arbeitskommando formieren"16! На той 

гудок  ми всі кинулися в загони відділу праці, які ми вважали найкращими. 

Тоді ще був хаос з відділами (не так, як пізніше, коли кожен спокійно йшов у 

команду під своїм номером). Ув'язнені бігли в різних напрямках, 

перетинаючи один одному дорогу, з чого користалися капові, блокові та 

есесівці й били палицями бідолах, підставляли підніжки, копаючи й б’ючи в 

найболючіші місця.  

Як покарання, кинутий у табір Алоїза, я працював з тачками, возячи 

гравій. Я просто не знав, де стояти і не маючи команди, я став в одну п’ятірку 

сотні, щоб зробити цю роботу. Працювали в основному  тут колеги з 

Варшави. Більші від нас «номери» означали, що вони вже тут довго сиділи і 

позаймали кращі «посади».  Нас із Варшави масово використовували на 

                                                           
16 Формувати робочу команду 



13 
 

різних роботах: іноді при транспортуванні гравію з однієї ями і засипання в 

другу і назад. Я опинився серед тих хто возив гравій, необхідний для 

завершення будівництва крематорію. 

Крематорій будували для себе. Риштовання навколо димоходу 

піднімалося все вище. З тачкою, заповненою щебенем перед 

"vorarbeiterów"17, ми повинні були рухатися швидко, а по дошках, які були 

покладені дальше, мали пхати їх бігом. Кожні 15-20 кроків стояв капо з 

палицею і бив в’язнів, що пробігали, кричачи: "Laufschritt". На гору штовхали 

тачку поволі. З порожньою тачкою – "Laufschritt"18 –  щосили пхали по всій 

довжині маршруту. Тут вони змагалися один з одним у боротьбі за життя, 

напружуючи м'язи, розум й очі. В’язні повинні були мати багато сил, щоб 

підштовхнути тачку. Потрібно було її втримати на дошці, бачити й вибрати 

правильний момент,  щоб віддихатися. Саме тут я бачив, як багато хто з нас, 

інтелігентів, не може впоратися з важкими умовами. Тоді ми пройшли 

жорсткий відбір. 

Заняття колись спортом, гімнастикою знадобились мені тут. 

Інтелігенти, оглядаючись, безпорадно очікували співчуття або допомоги від 

когось. Хто колись був адвокатом або інженером, завжди зустрічався з 

твердою палицею. Тут якийсь меценат з животиком або землевласник 

невміло штовхали тачку, яка падала з дошки в пісок, і він більше не міг її 

підняти. Безпорадний професор в окулярах  або старша людина представляли 

жалюгідне видовище. Всі, хто не були придатні для роботи або вже не було 

сил, щоб бігти з тачкою, були побиті, а при падінні – биті кийками або 

черевиком. Саме в ті моменти побиття ув'язненого, людина, як справжня 

тварина, стояла кілька хвилин, хапаючи повітря легенями, вирівнюючи 

серцебиття.  

                                                           
17 Помічник капо із в’язнів (наглядач за роботою) 
18 Бігом 
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Гонг на обід о 11.20 зустрічали з радістю всі.  Між 11.30 й 12.00 

відбувався полудневий перерахунок в’язнів доволі скоро. Із 12.00 до 13.00 

був час на обід. Після обіду гонг закликав знову до "Arbeitskommando"19 і 

наступали знову страждання аж до  гонгу на вечірню перевірку. 

На третій день роботи на «тачці»  після обіду мені здалося, що гонга не 

дочекаюся. Я дуже втомився і зрозумів, що коли завершиться побиття 

слабших, палицею битий буду я. Кровавий Алоїз, якому наша робота на 

блоках, з точки зору порядку і чистоти, була правильним покаранням. Після 

трьох днів покарання в таборі він ласкаво прийняв нас із повернення, кажучи: 

"Тепер ви знаєте, що це означає робота в таборі – " Paßt Auf "20, порівнюючи 

з роботою на блоці". 

Стосовно мене погрозу дуже скоро впровадив. Не дослухався я до 

порад колег щодо правильного поводження, які рекомендували метод   

Казіка, я вилетів із блоку з тріском, який опишу нижче. 

Тепер я хотів би написати про початок організації роботи там. У той 

час найважливішим завданням було створити військову організацію для того, 

щоб підтримувати настрій колегам шляхом забезпечення і розповсюдження 

новин ззовні, щоб організовувати якомога більше харчування і поділу 

білизни серед організованих, передача новин на зовні, закінчення 

приготування до опанування нашого впливу в таборі, коли прийде наказ –  

скинення нам зброї чи десанту.  

Я почав працювати, як у 1939 році у Варшаві, навіть з деякими із 

людей, яких ніколи б не залучав в TAP21 у Варшаві. Я організував тут 

спочатку "п'ятірки" члени якого склали клятву: підполковник 1, капітан, 

доктор2, ротмістр 3, підпоручик 4 і хлопець 5 (ключ з іменами відповідних 

                                                           
19 Робоча команда 
20 Шанувати дане місце роботи 
21 Тайна Армія Польська 
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цим числам буде написано окремо). Командиру п'ятірки полковнику 1, 

доктору 2 було наказано, щоб контролював ситуацію в лікарні в'язнів 

(Häftlingskrankenbau22 - HKB), де він працював в якості "fleger" (поляки 

офіційно не мали права бути лікарями, могли бути тільки медбратами). 

У листопаді я відправив першу доповідь Генеральному штабу у 

Варшаву через підпоручика 6 (він жив до повстання у Варшаві на вул. 

Raszynska № 58), співробітника нашої розвідки, викупленого з Освенціма. 

Полковник 1почав діяльність на терені офісу будівельного (Baubüro). 

У майбутньому я організував ще чотири п'ятірки. Кожна з цих п’ятірок 

не знала про існування інших п’ятірок, думаючи, що вони самі, і розрослися 

так широко, як сума потужності та енергії зі своїх членів, як тільки могли. Я 

зробив це в якості запобіжного заходу, вразі можливої невдачі з однією 

п’ятіркою, що не призведе до знищення сусідньої п’ятірки. У майбутньому 

п'ятірки за широкої розбудови стали зустрічатися й співпрацювати. Але іноді 

вони приходять до мене з доповіддю: "Ви знаєте, що тут є якась ще 

організація". Я заспокоював, що це не повинно їх хвилювати. 

Але це було в майбутньому. Зараз п'ятірка була одна. 

Тим часом на блок в якийсь день вранці після перекликання я пішов 

доповісти Алоїзові, що в кімнаті є троє хворих, які не можуть йти  на роботу 

(вони були майже при смерті). Кривавий Алоїз  вигукнув: "Що, мені на блоці 

хворий?! ... Немає хворих! ... Всі повинні працювати і тут теж! Досить про 

це! ... " І побіг з палицею за мною по кімнаті: "Де є?! ..." 

Двоє лежали біля стіни, важко дихаючи, третій стояв на колінах у 

кутку кімнати і молився. 

                                                           
22 Лікарня для в’язнів в таборі 
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- Was macht еr?!23 - Гукнув він мені. 

- Еr  bеtеt.24 

- Betet?!25 ... Хто його цього навчив?! ... 

- Das weib ich nicht26, – сказав я. 

Він підбіг до хворого  і став говорити йому над головою і кричати, що 

він ідіот, що немає ніякого Бога, що він дає йому хліб, а не Бог ... , але це на 

нього не впливало. Тоді він побіг до двох лежачих біля стіни й почав копати 

по нирках і в інші місця, кричачи: "аuf!!! аuf!!! ... ", а ті, що бачили смерть 

перед очима, підвелися з останніх сил. Тоді він почав кричати на мене: "Ти 

бачиш! Я сказав, що вони не хворі! Вони ходять, вони можуть працювати! 

Weg! Марш працювати! І ти теж з ними!" За це він послав мене тоді на 

роботу в табір. А того, що молився, відвів сам до лікарні. Дивна була ця 

людина – комуніст. 

На площі я знаходився в незрозумілій ситуації. Усі вже стали в робочу 

команду, чекаючи маршу. Бути в рядах як в’язень, що спізнився, означало, 

що будеш битий і копаний капо і есесівцями. Побачив, що на плацу стояли 

в’язні, які не були прикріплені до  робочої команди.   У той час та частина 

в’язнів ще не була залучена до робочої команди (команд було мало, табір 

тільки розбудовувався) "робила" гімнастичні вправи на площі. Біля них не 

бачив капо27 чи есесівців, що мали створювати робочі групи. Я побіг до них і 

став у коло "спортивної гімнастики". 

                                                           
23 Що він робить? 
24 Він молиться 
25 Молиться? 
26 Я не знаю 
27 КАПО – в'язень, що мав необмежену владу над ув'язненими і керував робочою 

групою (стежив за виконанням роботи, а також роздавав суп або премію). 
 



17 
 

Колись я любив гімнастику, але в Освенцімі симпатія до неї зникла. З 

6:00 ранку іноді протягом декількох годин ми страшенно мерзли. Без шапок і 

шкарпеток, в тонкому бавовняному одязі в тому передгірському кліматі 

восени 1940 вранці майже завжди був туман, трусилися від холоду. 

Посинівши, руки і ноги стирчали з коротких рукавів і взуття. Вони не давали 

рухатись нам. Ми повинні були стояти там і мерзнути. Холод цілковито 

добивав нас. Приходили капо і блоковий (часто Алоїз), сміялися, махаючи 

руками ніби розганяючи туман, казали: "... und das Leben fliiieeegt ... Hа! Hа! " 

Коли туман розсіювався,  світило сонце і ставало тепліше, а до обіду 

зоставалося небагато часу і тоді зграя капо розпочинала з нами «гімнастику», 

можна було це назвати тяжким тренуванням.  Цього типу гімнастики було 

забагато часу до обіду. 

Hüpfen! (підскочити) 

- Rollen! (качатись в різні боки) 

- Tanzen! (танці) 

- Kniebeugen " (присідання) 

До упаду сил вистачало одного – "Hüpfen". Було неможливо зробити 

"жабку" навколо великої площі в дерев’яних черевиках. Ми знімали взуття і 

бігли босими ногами по плацу, який був всипаний гравієм, здираючи 

підошви ніг до крові. Тут знову рятувала мене спортивна підготовка минулих 

років. Знову мордували нещасних інтелігентів з животиками, які не могли 

пробігти навіть малу дистанцію. Знову палиця падала на голови в’язнів через 

кожні кілька кроків. Знову немилосердно катували тих людей. І знову, як 

тварина, людина використовувала час, щоб відпочити та віддихатися, коли 

купа палиць капових шукала нову жертву. 
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Після обіду продовжувалось знущання. До вечора вони витягли багато 

трупів і напівживих, які вмирали в лікарні. 

Поруч, навколо нас, на площі "працювали" два катки. Це було свого 

роду рівняння місцевості. Тим не менш, вони мордували людей, які тягли ці 

катки. В одному місці працювали священики, яким в допомогу дали кількох 

в’язнів – 20-25 поляків. По-друге, більше пригнаних було євреїв – 50 чоловік. 

На одному та другому кінці дишля  стояв Кранкеман та капо, які масою свого 

тіла збільшували вагу дишля, вдягаючи його на шию та плечі в’язнів, які 

тягнули каток. Час від часу каповий або блоковий Кранкеман з філософським 

спокоєм били в’язнів кийком по голові, стараючись кинути когось під каток і 

щоб в’язні не зупинялись, тягнучи каток. Із цієї фабрики трупів протягом дня 

витягували за ноги і складали в ряди, рахуючи кількість в’язнів.   

Під вечір Кранкеман  прогулюючись площею, заклавши руки за спину, 

дивився із задоволеною  посмішкою на колишніх ув'язнених, що лежали 

спокійно. 

"Гімнастика", яку називали "коло смерті", я проходив протягом двох 

днів. На третій день вранці, стоячи у колі я думав, який відсоток з решти 

спортсменів фізично слабших і менш спортивних ніж я, і лічив, скільки ще 

можуть розраховувати на свої сили, коли раптом моя ситуація несподівано 

змінилася. 

Команда покрокувала працювати. Частина роботи всередині табору, а 

деякі пройшли за межами (для роботи через ворота, за огорожею). 

Керівник табору стояв біля воріт табору (лагерфюрер) з групою 

есесівців перед трибуною. Він зробив огляд вихідних команд, перевірив 

кількість зазначених в реєстрі. Поруч став "Arbeitsdienst"28 – Отто (німець, 

який ніколи не шанував поляків). У силу своєї посади він призначав до 
                                                           
28 Керівник служби праці 
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роботи окремих ув'язнених і був відповідальним за призначення в’язнів до 

робочих команд. 

Стоячи на краю кола, близько до воріт, я побачив, що Отто бігом  

прямує до нас. Інстинктивно я підсунувся ще ближче. "Arbeitsdienst" йшов 

розгублено прямо на мене: 

- Vielleicht bist du ein Ofensetzer? (Може бути ти пічник?) 

- Jawohl! Ich bin ein Ofensetzer. (Так, я є пічник) - Сказав я, не 

замислюючись. 

- Абер ein gutter Meister? (Добрий є майстер?). 

- Gewiss, ein gutter Meister. (Звичайно – добрий майстер). 

- Also, schnel ...(Так, швидко…). 

Він сказав мені, щоб взяв ще чотирьох і галопом поспішав за ним до 

воріт під блок  9 (стара нумерація),  дав нам відра, кельми, молотки 

мулярські, вапна і вся наша  п'ятірка стала перед трибуною керівника табору, 

яким був тоді Karl Fritzsch. Я споглядав обличчя своїх товаришів, подивився 

на обличчя моїх товаришів контингенту. Жодного з них не знав. 

- Funf Ofensetzer (п’ять пічників) – доповідав задихаючись Отто. 

Дали  для охорони двох солдатів і, пройшовши через ворота, 

покрокували  в місто. Виявилося, що Отто мав підготувати кілька майстрів 

для перекладання печі в квартирі есесівця, взнав про це в останній момент, 

рятував ситуацію, коли біля воріт рахували попередні робочі команди, зібрав 

команду з п'яти із нас на площі. Тепер охорона відводила нас до будинку, де 

мешкав есесівець.  
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В одному з будинків в містечку власник помешкання, есесівець 

говорив по-німецьки, але людським тоном, що мені видалось дивним. Він 

запитав, хто є головним майстром і  призначив мене, пояснив, що хоче 

провести ремонт кухні, коли приїде його  дружина. Тому він хоче, щоб 

перемістити кахельну піч сюди, а ту до іншої кімнати. Вважав, що нас 

занадто багато, але річ у тім, насамперед, що робота має бути добре зроблена, 

так що ми всі тут можемо працювати, а в тому випадку, якщо хтось не має, 

що робити, нехай прибирають на горищі. Буде приходити щодня, щоб 

оглядати нашу роботу. І пішов.  

Я поцікавився чи хтось із колег знає, як ставити печі; коли виявилося, 

що ніхто, відправив усі чотирьох носити воду, копати глину, змішувати і т.д. 

Двоє есесівців охороняли нас за межами дому. Я був один. Що робив з 

пічкою? – розбирав. Людина, яка бореться за життя, може набагато більше 

ніж думала раніше. Розбирав обережно, щоб не зламати кахель, я дивився 

уважно, як ідуть труби, де і як вони скріплені. Потім я поставив піч у місці, 

де мені було вказано. 

Я все побудував протягом чотирьох днів. Але коли на п'ятий день 

довелося піти й спробувати запалити в духовці, в таборі завершилося все 

щасливо, хоча я чув, що шукали мене, але  не знайшли. Ніхто не здогадався 

шукати мене серед садівників у саду коменданта... А номерів нашої п’ятірки 

ніхто не записав. Це були часи, коли навіть капо в командах не завжди 

записував номери. Також ніколи не дізнався чи піч розпалювали та чи вона 

диміла.  

Я повертаюся до того моменту, коли перший раз знаходився в містечку 

в помешканні есесівця. Я пишу те, бо маю навести сухі факти ... Я бачив в 

Освенцімі страшні події: нічого не могло мене зламати. А тут, де мені не 

загрожував кийок чи копання, відчув, як серце підійшло мені до горла  й було 

мені так тяжко, як ніколи до того.   
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Я подаю тут те, що той факт був безжальний. Але це факт, що з глибин 

мого єства  і, можливо, саме тому він  не такий сухий. 

Я був один перед "завданням печі», але не про піч мова… Як це так, що 

люди живуть, як вони жили? Тут будиночки, сади, квіти й діти. Радісні 

голоси. Веселощі. Там – пекло, вбивство, викреслюючи все, що людське, що 

добре... Там кат есесівець, мучитель, тут людиною прикидається. 

То де ж правда? Там? Чи тут? 

У будинку закладає своє затишне гніздечко. Приїде дружина і 

виникнуть якісь почуття. Дзвони в церкві – люди моляться, кохаються, а 

поруч – тортури, вбивства ... 

Виник у мені тоді бунт. Були то хвилини тяжкого змагання. Потім 

протягом чотирьох днів я ходив робити печі і поперемінно споглядав то 

пекло, то людське життя. Відчував себе, як ніби мене опускали то в огонь, то 

у воду. Так! Загартовувався я тоді.  

Тим часом перша "п'ятірка" вже зробила «кілька кроків вперед," 

привезено нових членів табору. Один із них був капітан "Y". Його ім'я було 

Михайло. Капітан Михайло підходив до справи таким чином, що допомагав 

п’ятіркам вставати вранці до роботи. Коли був присутній капо, він 

вирівнював ряди з окриком і не бив палицею в’язнів, а коли капо повертався 

спиною до в’язнів, підморгував колегам. Капо вирішили, що він підходить 

бути «двадцятником» і доручив йому створити чотири «робочі» п’ятірки. 

Цей Михайло врятував мене в критичний день, коли мені потрібно було 

зникнути з-під нагляду капо. Приставив мене до двадцятки приязного 

унтеркапо, які ходили на роботу за браму табору. 

Я  потрапив до відділу, який працював у полі біля будиночку 

коменданта табору. Тим часом у таборі вони шукали пічника ("Offensetzera") 
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доти, поки Отто не знайшов  іншого ув'язненого і п'ятірка пішла робити печі. 

Протягом дня йшов дощ і дув вітер. Працюючи в полі, ми поспішно робили 

сад для коменданта, вимокли всі до глибини тіла; нам здалося, що вітер 

пронизує нас наскрізь. Не було сухої нитки. Вітер дув зі всіх сторін (не 

можна було стати до  вітру однією стороною), морозилась нам кров у жилах і 

тільки робота – швидка робота з лопатою – витягувала енергію, яка зігрівала.  

Енергію, яку ми витрачали,  треба було берегти… Наказали нам кинути 

граблі. У куртках, босі, в замащених глиною деревняках29, без шапок зі 

стікаючою з голови водою, парувались, як коні до бігу. 

1940 рік, зокрема восени, дався в’язням Освенціма безперервними 

дощами, особливо під час підрахунку в’язнів. Перевірка з дощем стала 

повсякденним явищем, навіть в той день, який би нам видавався погодним. 

Мокли під дощем усі в час перевірки в’язнів, навіть ті, що працювали цілий 

день у полі, а також і ті, що працювали в приміщенні. Для роботи в 

приміщенні залучали в основному тих в’язнів, що мали «старі номери, тобто 

тих, хто приїхав два або максимум три місяці перед нами. У ці місяці була 

величезна відмінність в "посадах" (бо всі, що працювали в приміщенні, були 

колишні службовці і мали досвід). У цілому, ув'язнений, який прибув 

приблизно на місяць пізніше, не сильно відрізняється від колег, що він сидів 

тут менше, але тим, що над ним не так знущались, як попереднього місяця. 

Тим не менш, методи знущань постійно змінювались, і завжди було 

достатньо з цілої плеяди в’язнів, темних особистостей, які хотіли 

прислужитися місцевій владі в тій огидній ситуації.  

Так було і в наступні роки. Але досі ніхто не думав, що буде далі. 

"Казік" (17 блоку) сказав нам, що найважче вижити в перший рік. Деякі 

сміялися від душі. Рік? На Різдво вже будемо вдома! Німеччина не виживе. 

Інших охоплював жах. Рік? Хто тут може витримати рік, коли тут людина 

                                                           
29 Гольцшуги – дерев'яні колодки, взуття ув'язнених. З нім. Holzschuhe. 
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грається кожного дня зі смертю... Можливо сьогодні, ... можливо завтра.  А 

день іноді видавався роком. І день тягнувся нескінченно. Іноді, коли сили не 

вистачало для роботи, але її потрібно було виконати, час тягнувся дуже 

довго, в той час,  як тижні проходили швидко. Дивно, але це було, здавалося 

іноді, щось сталося з часом або не все було в порядку із психікою… 

У таких жахливих умовах ми ставали добрими друзями й дружба наша 

була дуже міцна ніж на волі… Тут ми допомагали один одному попри те, що 

могли наражати своє життя на небезпеку,… коли в найпотворніший спосіб 

мордували та вбивали твої друзів, виникало бажання кинутись на вбивцю і 

загинути разом із твоїм колегою. Так було пару разів, але завжди думав... Ні, 

це не вихід! Так ми загинемо тут усі дуже швидко.  

Таким чином, бачачи  повільну смерть свого друга й сам ніби вмирав з 

ним, перестав існувати із ним,... і все ж людина відроджується: 

метаморфоза…А гинуло нас там тисячі,... десятки тисяч, ... а потім більше –  

сотні тисяч... Смішним видавалося життя людей на волі, які були зайняті 

якимись непотрібними справами. Так змінювались ми в таборі.  

Не всі, однак. Табір був випробуванням та загартуванням характеру. 

Деякі впадали в моральне болото. Інші відточували свій характер, як кристал. 

Наглядачі були нібито, як гострий інструмент. Удари боляче врізалися в тіло, 

але тільки  душа була полем для вдосконалення… Ці перетворення 

проходили всі.  Як плугом переорана земля кладеться вправо для 

відродження, так ліва відроджувалась тільки тепер. Іноді плуг наскакував на 

камінь і залишався необроблений шматок землі, непридатний для 

відродження, безплідний...  

Не мали значення всі наші титули, відмінності, дипломи – залишились 

там далеко, на волі...  Зникло все це людське сміття, в яке ми були вдягнуті 

на волі в минулому. Я не міг дивитися інакше, як із співчутливою 
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посмішкою... Ми були всі разом "на ти". Звертались словом пан тільки до 

"zugangów" (новоприбулих), тому що вони ще не зрозуміли життя. Коли я 

звернувся до полковника R із звертанням, пане полковнику, він відповів: 

«Перестань так звертатись…». 

 Дивно це все виглядає на волі. Деякі Муньо або Фуньо буде хвалитися 

серед колег, що звертається до двічі старшої людини на «ти». Тут все зникло 

без сліду. Стали тут цінити тільки людяність. Тут людина оцінювалась за 

своїми добрих вчинками.    

У саду коменданта я працював два дні. Вирівнювали площу, косили 

газони, доріжки. З глибоко викопаних доріжок вивозили землю. Викопані 

доріжки засипали грубо товченою цеглою. Поруч розбирали кілька будинків. 

У цілому всі будинки недалеко від табору і особливо вздовж "Kleine 

Postenkette" (маленький ланцюг вартових), які знаходились у кільці радіусом 

у кілька кілометрів, повинні були бути знесені. З особливим смаком і люттю 

кидались німецькі охоронці на ці будівлі, де раніше жило польське 

населення. Багаті будиночки і скромніші, але акуратні будинки, які будував 

польський робітник, можливо, ціле своє життя, зникали з поверхні землі за 

допомогою в’язнів – поляків, битих кийками, копаних різними проклятими 

("verfluchtami"). Перед таким знищенням і розбиранням будинків, передувала 

урочиста подія. 

Після розбирання даху з одного будинку, стін, найтяжчим було 

розбирання фундаменту, який мав бути повністю розібраним. Площу під 

будинком засипали, щоб господар того будинку ніколи не міг визначити, де 

було його родинне гніздо. 

У той, час як знищили один з цих будинків, я побачив, що висить на 

кущі образ Діви Марії, який здавалося, з якоюсь самотньою незворушністю 

застряг в часі хаосу і руйнування. Наші не хотіли, щоб його зняли. На думку 
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капо, вплив дощу, снігу та морозу  стане найбільш вразливим цьому образу. 

Так набагато пізніше на засніженому кущі можна було побачити покритий 

морозом образ, блискаючи позолотою, проглядало через запотіле скло тільки 

обличчя і очі, які для ув'язнених впродовж зимової праці, серед диких криків 

і ударів, були приємним явищем, спрямовуючи свої думки до родинних 

домівок: одних до дружин, інших до матерів. 

Змучені,  після роботи та перевірок, клали мокрий одяг замість 

подушки під голову. У ранці вдягали цей одяг і дерев’яні черевики на босу 

ногу, без шапок і йшли працювати під дощем та пронизливим вітром. Був 

уже листопад. Іноді падав сніг. Колеги вмирали. Вони йшли в лікарню і 

більше не поверталися. Дивно, я не був Геркулесом, але навіть не 

простуджувався. 

Через кілька днів роботи в саду Михайло поставив мене у двадцятку, 

яку  сам міг вибрати. Так вибирав своїх колег, які прийняли клятву або тих, 

яких можна було б залучити для нашої організації, з яких можна було б 

очікувати, що вони знайдуть поза нашою організацією, цінних людей, яких 

потрібно було б рятувати від загибелі. Двадцятка наша належали сотні, яка 

серед кількох інших сотень відправлялися в «Industriehof II». Там лютували 

капо: "Август чорний», Сігруд (Sigrud), Бонітз (Bonitz), "Август білий" та 

інші. Було пару підлітків "цуценят" – «volksdeutschów» на службі німецькій, 

які отримували задоволення від побиття в’язнів по обличчю, биттям 

палицями і т.п. Один із них прорахувався трохи й через кілька днів він був 

знайдений повішеним в одному із бараків; він повісився сам, ніхто йому не 

допомагав – таке було повідомлення в таборі.  

Михайло як керівник команди праці (Vorarbeiter) мав знести один 

будиночок в садку, в якому пройшла його юність. Він привів нас усіх туди, й 

ми там «старанно» працювали кілька тижнів. Ми сиділи серед руїн 

фундаменту і відпочивали після праці, б’ючи час від часу ломом, щоб було 
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чути, що ми там щось робимо. Час від часу деякі хлопці виносили на ношах 

будівельне сміття від розвалених стін та фундаменту. Будівельне сміття 

використовували для будівництва дороги, яка пролягала в декілька сотень 

метрів від нас. Будинок був розташований далеко від інших робітничих 

бригад і тому керівництво табору не навідувалось до нас. Капо так мали 

багато роботи в обробці декількох сотень "скажених собак польських", що 

забули про нас. Михайло стояв на сторожі та уважно спостерігав. Коли 

есесівець або капо був десь неподалік, то відразу пару колег йшли  з ношами, 

а інші били ломами у фундамент та склепіння підвалів.  

Під час роботи я стояв поруч зі Славком Шпаковським. Наша розмова 

велася в основному на кулінарні теми. Обидва були повні оптимізму. Ми 

прийшли до висновку, що маємо одинакові смаки щодо густої страви. Славко 

укладав меню, яке бажав би запропонувати мені у себе вдома, у Варшаві, 

після повернення з табору. Час від часу, коли нас пронизував холод і дощ, 

лив за комір, ми по черзі починали працювати, розбиваючи великі брили 

бетону.  

У смугастому одязі, з кирками й молотами, ми мали такий вигляд, від 

якого хотілось заспівати віршик: "... w minach kując kruszec młotem"30 і 

Славко обіцяв  намалювати після виходу з цього пекла мій портрет у 

смугастій формі з киркою. Тільки оптимізм підтримував нас, бо все інше, вся 

реальність була дуже чорна. Голод скручував нам кишки. Ах, якби тепер ми 

могли мати той хліб, який ми поклали в тачки на площі, в день прибуття в 

табір. Ще тоді ми не цінили хліб. 

У безпосередній близькості від нашої роботи, за колючим дротом, 

розміщеної на кордоні великого ланцюга вартових ("wielkiego łańcucha 

wart"),  паслися дві кози і корови, що з апетитом поїдали капустяне листя, що 

                                                           
30 Пісня каторжан на слова Адама Міцкевича: «В шахту я з кайлом залізу, 

Думка негайно мене зігріє: З добутого заліза,меч скують для царської шиї». 
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росло по той бік дроту. З нашого боку не було жодного листка капусти, всі 

вони були з'їдені. Не коровами, але істотами, подібних на людей, в’язнями. 

Їли капусту й буряк в сирому вигляді. Заздрив коровам – буряк їм не шкодив. 

Ми за великим відсотком хворіли на животи. Серед ув'язнених був масовий 

понос у таборі – дизентерія ("Durchfall") або польською – biegunka, 

dyzenteria. 

На шлунок не хворів.  Справа прозаїчна, здоровий шлунок – це головне 

в таборі. Хто захворів, повинен був мати багато сили волі, щоб утримуватися 

від їжі, навіть протягом короткого періоду часу. Спеціальна дієта – мови не 

було. Можна було піти в лікарню, але на початках було важко туди попасти. І 

хто звідти повертався? Виходили переважно із димом через трубу 

крематорію. Сили волі в даному випадку не вистачало. Навіть коли в’язень, 

опанувавши себе,  віддавав обід й сушив хліб на наступний день або пік його 

на вогні, він, як і раніше, був ослаблений постійним розладом шлунку, а у 

робочій команді під наглядом ката з кийком, з браку сил до роботи, підпадав 

в статус «ein fauler Hund» (лінивий пес), що закінчувалось побиттям.  

Повертаючись в табір на обідню й вечірню перевірку, два рази на день 

всі ми повинні були нести цегли. Протягом перших двох днів носили по 7 

цеглин кожен, через кілька днів – 6 і, нарешті, встановили норму 5 цеглин. У 

таборі, коли ми прибули, було огороджено дротом шість п’ятиповерхових 

блоків і чотирнадцять одноповерхових. На плацу, на якому проводилась 

перевірка, побудували вісім нових п’ятиповерхових блоків, а  на всіх 

одноповерхових добудували ще чотири поверхи. Матеріал (цегла, залізо, 

вапно) носили у табір на відстані декількох кілометрів і до завершення 

будівництва  закінчили своє життя більше тисячі ув'язнених. 

Робота в двадцятці Михайла врятувала життя багатьох колег. 

Шановний Михайло, опікуючись нашою безпекою, за межами блоку 

застудився, захворів на запалення легенів і був доставлений у лікарню. Він 
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помер у грудні. Коли він відійшов від нас до лікарні (це був кінець 

листопада), ми були заскочені таким повідомленням, як і всі інші двадцятки 

й сотні. 

Знову почалося мордування. Відвантажували товарні вагони тачками 

на узбіччя колії. Залізо, скло, цегла, труби, стоки. Привезли всі  матеріали, які 

необхідні для розширення табору. Вагони повинні були вивантажені швидко. 

Отже, знову биті кийками носили, спотикалися, падали під тяжкою вагою 

двометрової балки чи шини. Вичерпувались навіть сили в тих, що зберегли їх 

в минулому. Для них це був подив, що ще залишались живими, коли давно 

перейшли межі того, що сильна людина може витримати. Отже, з одного 

боку, тут народилося велике презирство в них, споглядаючи на їхнє тіло, 

сприймаючи їх, як людей, але прийшло визнання дивної людської натури, 

сильної духом, що має в собі щось безсмертне.   

Спростовувало цю думку десятки трупів. Тягнули вчотирьох одного на 

повірку в табір. Холодні руки й ноги, за які тримали тіло, кості, обтягнуті 

синьою шкірою. Сіро-чорно-фіолетиве обличчям зі слідами побиття, 

байдужими вже очима. Деякі тіла ще не охололи, розбиті лопатою голови 

хиталися в такт маршу колони, яка повинна була йти в ногу.  

Їжа, яка була мало калорійною, не могла давати енергію для важкої 

праці. Тим більше, що ця енергія мала ще обігрівати тіло, яке мерзло на 

відкритому повітрі.  

На "Industriehof II"31 після втрати Михайла  комбінували так зі 

Славком, досить спритно маневруючи між палицями, щоб завжди працювати 

у можливій команді. Одного разу при розвантаженні вагонів попали знову в 

команду "Straßenbau" (дорожнє будівництво) Августа Білого. 

                                                           
31Робоча Індустріальна зона.  
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Працюючи із цією командою, випало йти біля магазину – ударив 

сильний запах ковбаси. Голод витончив наше сприйняття запахів. У нашій 

уяві повстав шинок з висячими шинками, копчений бекон.. Але що з того – 

це не для нас! Запаси, безумовно, для "суперменів". У всякому разі ми 

жартували собі: по війні будемо святкувати, зараз ми не люди. До магазину 

було 40 метрів. Ми були за 40 метрів, напевно, то був нюх тварини ніж 

людини…Одне рятувало нас завжди – добрий гумор. 

Але всі ці умови закінчувались добре. Несучи цеглини щовечора у 

табір, особливо у вечірній час, я йшов, мабуть, тільки кроком. Дійсно, іноді 

втрачав свідомість і робив кілька кроків абсолютно механічно, як ніби   

увісні, я був далеко від навколишнього середовища... перед очима роїлось все 

зелене... Небагато вистачало, щоб спіткнутися... Коли мої думки починали 

працювати знову і усвідомлювати свій внутрішній стан, я прокидався... Чувся 

мені наказ: Ні!Ні! Можеш зламатися! І йшов дальше лише силою волі… 

Поволі проходив стан втрати свідомості. Заходив через браму до табору. 

Отже, тепер я зрозумів напис на воротах: "Arbeit Macht Frei"! О, так, дійсно ... 

Робота робить вільним... звільнення з табору... зі свідомістю, як переживав 

раніше. Визволяє дух від тіла, направляючи тіло в крематорій ... І треба 

думати про щось,... щось робити, щоб якось приборкати процес втрати сил. 

Коли я зустрівся з Володимирами, Володимир 2 завжди питав: "Ну, 

Томасе, як ти?" Я відповів з веселим обличчям: «Почуваюсь добре». 

Спочатку вони були здивовані, пізніше звикли та, нарешті, вважали, що 

відчуваю себе відмінно. Я не міг відповісти інакше. Для того, щоб проводити 

"роботу", колеги віднеслися до цього завдання щиро і один зумів навіть 

зміцнити свої позиції в лікарні – став поважною людиною. Другий 

Володимир почав створювати «п’ятірки» в будівельному відділені. 

Приходилось звертати увагу на психічний розлад суб’єкта  № 3. Я не 

дозволяв собі скаржитись на поганий стан і показувати свою слабкість. 

Звичайно, в такому випадку я б не мав змоги вимагати від когось із своїх 
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колег якоїсь організаційної роботи по розширенню організації. Попри  

постійної загрози життю і напруги нервів всім показував, що почуваю себе 

дуже добре. Згодом не тільки на словах, але й в дійсності мав добрий настрій.   

Була свого роду подвійність. Потім, коли тіло не бралося до уваги, 

духовно людина відчувала себе, без перебільшення, дуже добре. Задоволення 

почало знаходитись десь в голові через духовний досвід і через цікаву гру, 

чисто інтелектуальну, яку провадив. Це було необхідно перш за все, щоб 

власне тіло якось вберегти від смерті. Якимось чином потрапити під захист, 

щоб уникнути смерті у зв'язку з жахливими погодними умовами на 

відкритому повітрі. 

Мрія Славка полягала в тому, щоб дістатися до різьблення в  

деревообробний цех. Пізніше він спробував і мене туди втягнути. Були в 

таборі дві столярні. Одна велика, на «Industriehof I»32, друга – маленька, в 

самому таборі на блоці  9 (стара нумерація). До тієї столярні пішов 

працювати мій колега з Варшави. Дотепер тесля не міг утримати мого колегу 

(капітана 3, на ім'я Фред з Варшави). Казав мені, що я міг би туди потрапити, 

якби зацікавив  чимось Vorarbeiterа (керівник роботи) столярні. Він був 

volksdeutsch – Вестрих (Westrych) Вільгельм – походив з Pyр з-під Варшави. 

Він сидів тут за торгівлю валютою і чекав дострокового звільнення. Вестрих 

(Westrych) як  volksdeutsch33 сидів на двох стільцях. Працюючи на німців, 

часто рятував поляків, коли бачив, що з того буде якась користь в 

майбутньому. Охоче рятував колишніх відомих знаменитостей, коли пізніше, 

якщо німці програють, зможе відбілити свою працю в таборі і заступляться за 

                                                           
32 Робоча Індустріальна зона.  
 
33 Фольксдойче (нім. Volksdeutsche) — позначення «етнічних германців» до 1945 

року, які жили в діаспорі, тобто за межами Німеччини. На відміну від «рейхсдойче» (нім. 
Reichsdeutsche, «германців рейху»), приналежність до «фольксдойче» («германськості») 
встановлювалася за окремими ознаками — за «сімейної історії» (були батьки німцями), 
німецької мови як рідної, по імені, по церковних записах і т. п. 
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його особу. Тому необхідно було стати мені колишньою знаменитістю. Тоді я 

вирішив піти на «na cal ego». 

Мій колега, капітан 8, обіцяв правильно налаштувати керівника 

робочої команди і ввечері витягнути його з блоку 8 (стара нумерація), де він 

жив. Тут відбулася наша розмова. Я коротко сказав, що нічого дивного, що 

він не пам'ятає мене, тому що хто може знати про Томаса... Я назвав своє  

ім'я "табірне". 

"Ну, пане ясний, зрозуміло: сидите тут під вигаданим ім'ям". Вже 

Парки взяв нитку мого життя у свої ножиці, подумав за Сенкевичем. Я 

ризикував своїм життям. Достатньо було б керівнику роботи повідомити 

когось зі зграї есесівців або капо, серед яких обертався, що тут є хтось під 

чужим ім’ям, як відразу був би вбитим. Як я зачаровував надалі в  розмові 

Вестриха (Westrycha), того тут писати не буду –  це мені вдалося. Він 

звертався до мене «пан», що у зверненні до сірого в’язня не було чогось 

образливого. Сказав, що лице моє десь бачив… на якихось афішах на 

прийомі у Варшавському замку і, що найважливіше сказав, що завжди рятує 

шанованих поляків, бо сам вважає себе поляком і,  щоб завтра вранці 

прийшов до малої столярні, бо він домовився з капо. До столярні я буду 

прийнятий і в майбутньому йому віддячу. Розмова відбулася ввечері 7 

грудня.  

Наступного дня, 8 грудня, після перекликання я опинився в столярній 

майстерні. До тих пір, коли я працював у полі, я ходив без шапки та 

шкарпеток. Тут, під дахом, тепло, за іронією долі, я отримав від Вестриха 

(Westrychа) 8 грудня шкарпетки, а через тиждень після цього – шапку. У 

столярній майстерні він представив мене капо як хорошого столяра 

(нещасних в цілому не прийняли), як такого, що має пройти випробування. 

Капо подивився на мене і кивнув на знак згоди. 
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Робочий день пройшов у зовсім інших умовах. Тут було тепло, сухо, 

чиста робота. Покарання тут не було, але сам факт видалення з такого місця – 

повернення зі столярної майстерні знову в кошмар табору. Але для того, щоб 

працювати тут, щось потрібно було знати. Здібності в моєму житті не 

бракувало, але складно – в столярці я не розбирався зовсім. Прикріпили мене 

до доброго столяра, згодом він став членом нашої організації, капрал 9 (на 

ім'я Чесік). Під його наглядом і керівництвом в скорому часі став справжнім 

столяром. Капо був теслею і знав свою роботу. Всю роботу потрібно було 

виконувати фахово.  

У даний час я не робив нічого важливого. Тесав дошки або пиляв разом 

з Чеськом, який сказав, що на перший раз взагалі непогано.  Наступного дня 

капо дав мені самостійну роботу. Мені потрібно було показати роботу. На 

щастя, це було не важко, а за допомоги Чеська мені вдалося дуже добре. 

Цього ж дня повернули до столярні Славка, капо якраз шукав різьбяра, ми з 

колегою порекомендували його. Через кілька днів Чесік отримав нову роботу 

від капо. Прикріпили мене до його верстату і я виконував його вказівки. Він 

був зі мною дуже щасливий. Але незадоволеним залишився капо роботою 

Чеська і ми обидва з гуркотом вилетіли зі столярної майстерні. Чесік – 

бригадир і я – його помічник.  

"... І треба, щоб так сталося... такий був хороший тесля, а спіткнувся на 

«cynkach»34 – важкий випадок теслярів. Чесік не спіткнувся на "cynkach", 

тільки він зрозумів, що капо їх в облаштованій столярній майстерні не хоче 

бачити. У всякому разі – випадок наш був тяжкий. За невиконання роботи 

кинули нас в таборі до карної  роботи на тачках, під нагляд старшого табору. 

Важкий ранок розпочався для нас роботою в таборі при  тачці. "Бруно" 

і таборовий капо (капо, що слідкував за порядком у таборі) не мали до нас 

зауважень. Був великий мороз, але  "Laufschritt" (бігом) не дозволяв нам його 

                                                           
34 Тайна передача відомості у в’язниці. 
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відчувати. Із силами було гірше. Чесік працював довший час у столярні й 

тому мав більше сили. Я мав тільки кілька днів роботи в теплі й тому мав 

мало сил. Але вже  від сьогодні сидів у таборі. Чеськові вдалося відійти перед 

полуднем, мені – в другій половині дня й кожен поселився в іншому блоці. 

Ми мали в таборі власні прибутки від «Zugang»35 –  без ризику побиття.  

День пройшов якось, але що далі? 

Чесік не повернувся до малої столярні. Я зустрів його пізніше в іншому 

місці. Тільки Вестрих зайнявся моєю особистістю серйозно... Він повідомив 

мені через Фреда (капітан 8), що я завтра вранці, після переклички маю 

прийти до столярної майстерні. Наступного дня він пояснив капо, щоб я 

виконував роботу, яку доручав мені Чесік і, що я є непоганий столяр, тож я 

залишився надалі працювати в майстерні. А щоб щоразу не попастися капо 

Вестриху,  знайшов столярні роботи за межами майстерні. Вестрих направив 

мене в блок 5 (стара нумерації) і розповів  блоковому Балтосінському 

(Baltosińskiemu), сказавши, що я можу зробити килимок для витирання ніг, 

ящик для вугілля, направити віконні рами і т.п., незначні операції, де не було 

ніякої необхідності, щоб бути екстраординарним теслею. Крім того, казав 

Балтосінському (Baltosińskiemu)  (я дізнався пізніше від Юрка 10), щоб 

опіклувався мною і підгодовував, бо це може бути корисним у майбутньому, 

тому що я не проста особа. 

Я працював на блоці 5 в залі № 2, господарем якого був Стасік 

Полковський (Polkowski) з Варшави (перукар). Ремонтував принесені старі 

речі. Переробляв або робив з принесених з майстерні частин старих меблів – 

шафи для блокових. Підгодовували мене їдою  із зали. Балтосінський 

присилав мені тарілку супу "repety» (додаткова порція їди) – почали 

повертатися сили. Так я працював цілий грудень і початок січня 1941 року, 

аж до інциденту з Лео, який я опишу нижче. 

                                                           
35 Новоприбулий в’язень 
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Закінчився 1940 рік. Перед тим, як перейти до 1941 року в Освенцимі, я 

хотів би додати більше вражень табірних, що відбувались в сороковому році. 

Німецькі катюги-бестії виявляли звироднілий інстинкт молодого 

злочинця, німецькі малолітні в’язні «kacetów» (концентраційних таборів), які 

стали нашою владою в  Освенцімі, садизм проявлявся тут і там у різних 

формах. У SK (штрафна команда) забавлялися, розбивали яєчка геніталій на 

дерев’яному пеньку – в основному євреїв – б’ючи дерев'яним молотком. На 

"Industriehof II" есесівець на прізвисько «Perełką» (перлина), він навчав свою 

собаку-вовка кидатись на людей, використовуючи людський матеріал, який 

тут ніхто не брав до уваги. Вовк кидався на в’язнів, які бігли під час праці, 

збивав з ніг ослаблені жертви, вгризався в тіло, рвав зубами, кусав статеві 

органи, душив за горло. 

Перший, одинокий в’язень, який втік із Освенціма через дріт, коли до 

дроту ще не був підключений електричний  струм, був на ім’я Тадеуш 

Війовський (Wiejowski). Влада лютувала. При встановленні під час повірки 

відсутності одного в’язня, в якості покарання, весь табір протягом 15 годин 

стояв по стійці струнко. Зрозуміло, ніхто не міг стояти струнко. Під кінець 

такого стояння люди без їжі, без можливості вийти в туалет виглядали 

жалюгідними. Поміж рядами бігали есесівці й капо, б’ючи  палицями тих, 

хто не міг стояти. Деякі втрачали свідомість від втоми. На втручання 

німецького лікаря комендант табору відповів: "Нехай вмирають. Як половина 

вимре, тоді тебе звільню!" Той лікар почав бігати рядами й закликав 

прилягти.  Коли величезна маса людей, що лежала на землі, і навіть капо не 

бажали бити, нарешті вони оголосили кінець "стійці". 

У наступні місяці ми працювали на загороджені табору. Поставили ще 

один дріт навколо першого на віддалі кількох  метрів. З двох сторін по обидві 

сторони плоту з дротом вибудували бетонну огорожу, щоб забезпечити не 

проникнення в табір ззовні. Багато пізніше під’єднали до  дротяної огорожі 
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електричний струм з високою напругою. Навколо табору між бетонним 

парканом і парканом з дротом поставили дерев'яні вежі, на яких стояли 

есесівці з кулеметами. Більшість намагалась втекти з табору, коли йшли на 

роботу поза межі табору. Репресії за втечі не пом'якшились, однак довго 

стояли при вечірній повірці й потім приходилось їсти холодну вечерю перед 

сном. Правил, однак, в цьому відношенні не було і часто нам пропадав обід 

чи вечеря. 

Не пом'якшились покарання при  спробі втечі. В'язень завжди платив 

життям при спробі втечі, вбивали відразу або кидали до карцеру, або були 

привселюдно повішені. Втікача при невдалій втечі одягали, як 

посміховисько: у шапці з вухами осла і прикріпляли інші наряди до його 

одягу. Одягали йому на шию таблицю з написом «то є осел…старався 

втекти…» і т.д. Також вішали йому на пояс бубон і він  йшов вздовж рядів 

своїх колег, які стояли в черговій перевірці, і відбивав свій останній марш на 

цій землі. Блоки, вирівняні для перевірки, сприймали ту дурну комедію з 

глухим мовчанням.  

До тих пір поки шукали такого втікача, блоки стояли по стійці струнко. 

Кілька сотень в'язнів під керівництвом зграї капо і зграї собак йшли  на 

пошуки втікача, який в основному ховався  десь в районі між малим і 

великим дротом огорожі. Вартові, що стояли на вежах великої огорожі, 

знімались з охорони, якщо при вечірній повірці кількість в’язнів збігалась із 

списком табору.  

Колись при вечірній повірці, коли було дуже холодно і падав дощ зі 

снігом, прозвучала пронизлива сирена – зловісно передбачала «стійку». 

Підтвердили відсутність двох в’язнів. Оголосили карну «стійку», до часу 

знайдення утікачів, які, напевно, ховався десь в «Industriehof II». Капо, 

собаки і кілька сотень ув'язнених були відправлені на пошук, який 

продовжувався тривалий  час. Сніг, дощ, тяжка робота, благенький одяг 
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в’язня вимучили нас в стійці до повної знемоги. Нарешті, гонг оголосив про 

знайдення втікачів. До табору повернулись лише інертні, нещасні тіла 

втікачів. Один із втікачів втік в часі продовженого дня роботи, в нього були 

пробиті гострим кінцем дошки легені та шлунок, і так непритомного із 

скривленим і посинівши обличчям, принесли в табір. Така втеча була 

непотрібною, була проявом великого егоїзму, коли сотні в’язнів, стоячи на 

холоді в «стійці», вмирали сотнями. Вмирали від холоду, втрачаючи силу до 

життя. Інших забрали до шпиталю, які впродовж ночі вмерли. 

Іноді, правда, ніхто не втікав з табору, була погана погода, вони 

тримали нас під час повірки довго,кілька годин, не могли дорахуватися 

в’язнів. Влада табору йшла в приміщення, нібито, щоб зробити чергову 

перевірку списків в’язнів: нас добивав холод, дощ, сніг і примус стояти на 

місці без руху. Ми повинні були захистити весь організм, напружуючи 

повільно м’язи тіла, щоб витворити трохи тепла, оберігаючи життя. 

Рапорт від блокового  при перевірках приймав есесівець 

«Blockführer"36. Після отримання рапорту від кількох блоків, есесівець 

підходив до «Rapportführera» – SS-Obersturmführer Герхарда Палітша 

(Gerhard Palitzsch), якого самі есесівці боялися, як чуми. Карав він їх 

карцером або відправляв на фронт. Був він острахом для всіх. Коли з’являвся  

Палітш (Palitzsch), наступала тиша. 

На посаду блокового почали дертися люди, яких я колись вважав за 

поляків, але як тут, у великому процесі, з’являлися поляки, вони були із 

Сілезії. Міг сказати про них найкраще слово, а тут своїм очам не хотілось 

                                                           
36 Blockführer (старший по блоку; жіночий еквівалент Blockführerin) – блокова. 

Посадова особа відділу III (Таору) у структурі фашистських концтаборів. Він керував 
одним із блоків в'язниці і був відповідальним за групу ув'язнених. Підпорядковувався 
Rapportführerowi. В його обов'язки входило: догляд за порядоком і чистотою у доручених 
йому приміщеннях, контроль за роботою вязнів (блочних, sztubowych) проведення 
святкування, перевірок, в ході яких перевіряти ефективність роботи підлеглих йому 
ув'язнених. Здійснював контроль на воротах входу в табір і їх повернення в табір. 
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вірити. Вбивали поляків – за своїх не сприймали; самі були, як непотріб 

німецький.  Колись звернув увагу одному «Vorarbeiterowi», який походив з 

Сілезії: «Чому ти його б’єш? Зрештою, це поляк», він мені відповів: «Але я 

не є поляк – я Сілезець. Батьки хотіли зробити з мене поляка, але Сілезія – 

Німеччина. Поляки повинні жити у Варшаві, а не в Сілезії». І продовжував 

бити кийком того в’язня.  

Були два блокових – сілезців: Скжипек (Skrzypek) i Беднарек 

(Bednarek), які, ймовірно, були гірші від найгіршого німця. Били кийком 

велику кількість в’язнів, навіть Кривавий Алоїз дав собі трохи на стримання 

– не міг до тих злочинців прирівнятись. Щоденно, стоячи для повірки, можна 

було бачити на правому крилі блоків тих злочинців, що стояли біля тачок з 

трупами в’язнів. Звітуючи, хвалилися своєю роботою перед есесівцями.  

Але узагальнювати це не можна, тому що, як і скрізь, так і тут в цьому 

правилі були винятки. Окремий тут сілезець був добрим поляком, коли такий 

з’являвся, міг йому своє життя спокійно довірити. Це був вірний друг. Був 

такий сілезець – блоковий Альфред Влодарчик (Alfred Włodarczyk) і Смичек 

(Smyczek); були також сілезці у нашій п’ятірці – напишу про це згодом.   

"Кривавий Алоїз", про якого я згадував, більше не був блоковим. Блок 

17а (стара нумерація) був перетворений на склад одягу в’язнів. Транспорт        

з в’язнями все ще надходив, збільшуючи поточну кількість; число в’язнів у 

таборі не збільшувалося в цілому. Відбувався відтік в’язнів через трубу 

крематорію: вбивці ретельно приховували кількість жертв. Прибулі зайняли 

весь вільний простір у блоці 18. Розширений був магазин (“lokum”), 

займаний під магазин "Effektenkammer"37 на поверсі 17 блоку (блок 17а); всі 

ув'язнені були переведені в різні блоки. 

                                                           
37 Серед безлічі різних будівель в найбільших концентраційних таборах, були 

комори відомі, як Effektenkammer. Ці великі магазини використовували, щоб тримати речі 
ув'язнених до їх звільнення. Найбільший досі стоїть, в Бухенвальді, таборі недалеко від 
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З 26 жовтня я жив на блоці 3а (на поверсі), де блоковим був Копровяк 

(Koprowiak). Хтось про нього – про його минуле у в'язниці – мені 

розповідали дуже добре. І ось я побачив, що іноді бив в’язнів, можливо, 

псували йому нерви. Головним чином бив, коли за ним спостерігав німець. 

Може, хотів зберегти посаду блокового чи життя. Для в’язнів-поляків був 

найкращим блоковим. Блоковим в першій кімнаті був Дрозд. Людиною був 

сердечною і не застосовував побиття в’язнів. Блоковий надавав нам повну 

свободу. 

Одного разу із поверху цього блоку, спостерігав цікаву сцену: надовго 

запала мені в пам'ять. У день роботи залишився у блоці. Пішов до медичної 

амбулаторії – викликав черговий. Після повернення я залишився в блоці. 

Падав дощик, день був похмурий.  На площі працювала робоча команда –  

розвантажувала з транспорту гравій. Рятуючись від холоду, здійснювала 

гімнастику. Поруч стояли три есесівці і в’язні не могли відійти від робочої 

команди, окрім того, Палітш (Palitzsch) та комендант табору прогулювались 

поруч –  мали перерву. Вони робили грошові ставки, ставлячи банкноти на 

цеглу.  Закопували ретельно в’язня з головою в пісок, дивлячись на 

годинник, спостерігали скільки часу в’язень ще рухав ногами. Сучасний 

тоталізатор, подумав я. Той з них, який вгадував час витримки в’язня, поки 

не помре – отримував гроші.   

Так добігав до кінця 1940 рік. 

Перш ніж попасти в столярний цех і отримати від цього користь та їду 

в блоці 5, голод крутив кишки настільки, що я почав пожирати очима хліб, 

отриманого у вечірній час для тих, що були на «добрих посадах» і зберігали 

собі на ранок. Це була найтяжка боротьба в моєму житті. Уся проблема в 

тому, як це зробити – з’їсти хліб чи лишити на ранок... Але я не буду писати 
                                                                                                                                                                                           

Веймара, Німеччина. В даний час будівля використовується для розміщення постійної 
експозиції. У Stammlager (головному таборі в Освенцімі теж був такий великий магазин.  
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про голод ситим людям... або тим, що отримували посилки з дому чи з 

Червоного Хреста,  живучи без примусової праці, скаржився пізніше, що 

вони були дуже голодні. Ах! Відчуття голоду являється поступово, як велика 

скеля. Іноді здавалося, що був би я в змозі вирізати шматок плоті від трупа, 

що лежав біля лікарні. Саме тоді, як раз перед Різдвом, нам почали видавати 

вранці ячмінну кашу замість "чаю" – це було великим добродійством і не 

знав, кому подякувати (так було до весни). 

На Різдво нам поставили в таборі пару ялинок, які гарно світилися. 

Капо ввечері на стільцях під ялинкою положили двох  в'язнів і дали 25 ударів 

кийками по тілу. Це був жарт у німецькому дусі.  

Ступені покарання в Освенцімі. 

Найлегшим покаранням було побиття на стільчику. Відбувалося це 

публічно, при всіх блоках, які стояли під час перевірки. Виготовлено  

«столик екзекуційний» – стілець з кайданками для рук і ніг по обидва боки. 

Стояли два есесівці-злочинці (часто бив сам Седлер «Seidler»), а іноді 

Lagerältester38 Бруно «Bruno») й били ув'язненого по відкритій частині тіла, 

щоб не нищити одяг. Били важкими буками або різкою… Після кількох 

ударів тріскала шкіра тіла, прискала кров, виглядало, як відбивання котлети. 

Я був свідком цього не один раз. Іноді вони отримували 50 кийків, а іноді - 

75. Одного разу, коли кара була 100 кийків, близько дев'яносто ударів,  

в'язенеь-слабак закінчив своє життя. Якщо винуватець лишався живим, він 
                                                           
38  Lagerdltester (старший табору) - цю функцію міг виконувати тільки німець. 

Його повноваження не були чітко визначені, однак, по відношенню до покарання 
ув'язнених, а також використання так званого "Спорту" мав великі уповноваження. 
Майже, як правило, на цю посаду призначались кримінальники, так звані "Зелені". Одним 
з його завдань було отримувати вказівки від SS (есесівців). Старший табору був 
зобов'язаний носити на лівій руці вище ліктя чорну пов'язку з готичними літерами LA 
(короткий Lagerdltester) і відповідним номером I або II. (LA I - I Lagerdltester - старший 
табору; LA II - Lagerdltester II – заступник старшого табору). За добру роботу старший 
табору був вільний від фізичної праці, він мав кращий одяг, продукти харчування, власне 
ліжко, а також можливість мати особисті речі, наприклад, годинник. 

 
 



40 
 

повинен був встати, зробити кілька присідань, щоб відрегулювати 

циркуляцію крові і по стійці струнко подякувати за слушну кількість ударів. 

Друга кара – був карцер двох видів. Карцер звичайний знаходився  у 

підвалі блоку 13 (стара нумерація), де сиділи в основному капо або есесівці 

за розпорядженням політичного відділу чи іншого покарання. Звичайний 

карцер займав 3 частину підвалу 13 блоку, в іншій, четвертій частині, схожий 

на ті дві частини, але без світла, називалася «темна». На одному кінці блоку 

підвал коридору повертався під прямим кутом праворуч і незабаром 

закінчувався. У цьому кінці розміщувалися невеликі карцери різного роду. 

Було їх три, так званих "стоячих" (Stehbunker). Був отвір у стіні, через який 

можна було увійти тільки згорбившись, розміщувалась  тут квазішафа з 

розмірами 80x80 см, заввишки 2 метри, так що стояти можна було вільно. 

Для такої "шафи" заганяли кийком чотирьох в’язнів, засуджених до 

«стоячого карцеру»  ("Stehbunkra") і закриваючи штаби, залишали до ранку 

(із 19:00 до 6:00 ранку). Це може здатися неможливим, але сьогодні живуть 

ще декілька свідків, які відбували покарання в "Stehbunkra" в компанії 

восьми чоловік! Вранці їх звільняли й брали до роботи, а ввечері запихали їх 

знову, як оселедців, закриваючи залізною штабою до ранку. Покарання, як 

правило, тривало протягом 5 ночей, але також часто і набагато більше. Хто 

не мав добрих стосунків із владою табору, той по одній чи кілька таких 

ночей, ще й працюючи, як правило, закінчував життя. Хто міг відпочити в 

часі роботи  у робочій команді, покарання закінчувалось щасливо.  

Третьою карою був звичайний "стовпчик", запозичений із австрійських 

кримінальних методів. В’язня підвішували на стовп, зав’язавши за спиною 

руки, а охоронець-есесівець час від часу його розхитував, забавляючись. Тоді 

суглоби тріщали, в тіло врізалися шнури. Щастило, коли тут не з’являвся 

“Perełka” зі свої вовком. Таким чином, годинами проводився допит, даючи 

висячому пити сік з маринованого салату, коротко проголошуючи – оцет, 

щоб не втратив свідомість передчасно.  
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Четверте, найсуворіше покарання, розстріл – швидка смерть, більш 

гуманна, бажана і швидка в порівнянні з мученицькою смертю. "Розстріл" – 

властиво не був загальною справою; властивим було: розстріл або побиття до 

смерті. Покарання відбувалося в блоці 13 (стара нумерація). Був там дворик: 

обмежений блоками (між 12 і 13). Зі сходу закритий стіною, яка єднала 

блоки, і називалась "стіна плачу". Із заходу також була стіна з воротами, як 

правило, закритими, приховуючи заворіття. Відкривалися в часі розстрілу чи 

витягання закривавлених трупів. Проходячи поруч, відчував запах, що панує 

на бійні. Канавкою тік червоний потік. Канавки білили щодня, але майже 

кожен день серед білих країв звивались червоні річечки… Ах! Якби це не 

була б кров… людська кров… польська кров… можна було б любуватись 

поєднанням кольорів… Тим, що були за межами табору. Всередині все 

сприймалося тяжко і страшно. Кат Палітш (Palitzsch) – гарний хлопчик, який 

у таборі нікого не бив, бо це не в його стилі, однак у закритому дворі був 

основним автором жахливих сцен. Наказані владою ставали голі біля «стіни 

плачу», він прикладав до задньої частини голови в’язня малокаліберну 

гвинтівку і розстрілював. Іноді використовував для вбивства звичайний 

штифт, який використовували для забиття худоби. Пружинний штифт 

врізався в мозок в’язня – так закінчувалося життя. Палітш (Palitzsch) іноді 

використовував групу цивільних, яких катували у підвалі, брати участь у 

такій грі. Дівчат роздягав догола і заставляв бігати по колу у закритому 

дворику. Стоячи в середині, вибирав довго, прицілювався і стріляв – одну за 

другою. Жодна з них не знала, хто помре відразу, а хто поживе ще деякий час 

або чи, може, ще раз візьмуть на дослідження... Так він вправлявся у 

мордуванні і розстрілу. 

Ці сцени бачили декілька наглядачів з 12 блоку, стоячи на сторожі, щоб 

жоден із в’язнів не підходив до вікна. Вікна були закритті ставнями, щоб не 

було видно, але вони не прилягали щільно – тож бачили все добре. В інший 

раз було видно з 12 блоку, як привезену сім’ю, яка стояла біля «стіни плачу», 
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Палітш (Palitzsch) застрелив першим батька родини в присутності дружини 

та двох дітей. Потім вирвав з рук маленьку дівчинку, яку мати тулила до 

грудей. Схопив за ноги і вдарив головою об стіну. Нарешті вбив непритомну 

матір. Ця сцена повторювалась у присутності колег-очевидців, так ретельно й 

так однаково вони розказували, що не мав сумніву, що так і відбувалося.  

У День Різдва 1940 року  ув'язнені вперше  отримали посилки від своїх 

сімей. О, ні! Не їжа! Їжу не дозволяли відправляти нам, щоб не було дуже 

добре. Деякі отримали так першу посилку в Освенцимі, посилку одягу, в 

тому числі дозволені речі: светр, шарф, рукавички, навушники, шкарпетки. 

Більш іншого не можна було посилати. Якщо в посилці була нижня білизна, 

відправлялася в "Effektenkammer" на номер в’язня і там лежала. Так було 

тоді. Пізніше нам вдалося це забрати за допомогою організованих колег. 

Посилка була на Різдво лише один раз у рік і, хоча в ній не було їди, однак, 

було необхідною через теплий одяг і приємною, бо з дому.  

У свято Вестших (Westrych) з капо столярної майстерні добилися 

додаткових котлів з відмінним рагу з кухні есесівців і святкували разом зі 

столярами, які були в майстерні. Ці котли приносили кілька разів під 

великою таємницею від есесівців, організовував їх  Вестрих (Westrych) за 

гроші, які ми збирали поміж своїх друзів.  

1941 почався для мене роботою теслі в блоці 5, де постійно виконував 

якусь роботу. Блоковий не втручався у мою роботу. Я зустрів тут колегу 

Геріха (Gierycha), сина моїх друзів – використовував їхню квартиру в Орлі 

для конспіративної діяльності в 1916-1917 роках. У блок 5 майже кожен день 

приходив  старший Лео (номер в’язня –  30). Після входу до кімнати есесівця 

чи старшого необхідно було крикнути  “Achtung!” і доповісти. Я робив це без 

скарг, додавши в кінці доповіді: «... ein Tischler bei der Arbeit» Леонові (Leon 

Wieczorek) – це підходило. Не цікавився, що я роблю тут так довго і, як 

павич, вийшов з кімнати. 
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5 блок був блоком неповнолітніх, жили тут хлопці 15-18 – років, яких 

Третій рейх ще сподівався перевиховати. Вони проходили тут якісь курси. 

Леон приходив сюди щодня, він любив молодь, але він любив хлопчиків... 

занадто... Він був збоченець. Він вибирав свої жертви для свого збочення. 

Він їх годував, змушував до покірності покращенням добробуту або 

залякуванням есесівцями і, коли задовольнявся хлопцем, щоб не було свідка 

його збочень, вішав свою жертву, як правило вночі. Близько 15 січня стояв 

біля вікна, коли Леон увійшов до кімнати. Я не помітив його і не крикнув: 

"Achtung! " Тому що моя увага була поглинена видом "Zugangu" через скло. 

У той же час я помітив полковника 11 за вікном. Леон був явно 

незадоволений. Він підійшов до мене і сказав: "Довгий час уже сидиш тут на 

блоці. Завтра, щоб ти більше сюди не приходив". 

Я розповів про це  Вестрихові (Westrychowi), і він сказав мені, щоб я 

приходив у блок. Тому наступного дня я повернувся у 5 блок. Незабаром за 

мною прийшов Лео і розлютився. "Deine Nummer?" - закричав і дивно, що 

мене не вдарив. “Rrraus mit dem alles!” – вказав на старшого. Виходив я зі 

столярні дуже швидко, а він записував мій номер, кричачи вслід, що ще 

сьогодні я буду вигнаний зі столярного цеху. Про інцидент в столярні 

старший розповів Вестрихові (Westrychowi). Прямо за мною вийшов Лео. 

Мені пощастило: покарання не відбулося. Заступник Вестриха (Westrychа) 

дозволив Лео викричатися, потім пояснив, що столяр йому вчора про все 

доповідав і він доручив йому сьогодні піти в 5 блок і позабирати там всі 

інструменти.  Лео заспокоївся. 

Я залишився працювати й надалі теслею, але на всяк випадок перейшов 

працювати в іншу кімнату того ж 9 блоку. Через кілька днів Вестрих 

(Westrych) сказав мені, щоб я взяв інструменти і слідував за ним у табір. Він 

привів мене до блоку 15 (стара нумерація). Це був шпиталь для в’язнів. 

Блоковий шпиталю, трохи придуркуватий німець, але хотів порядку у блоці. 

Вестрих (Westrych) порадив йому напередодні, щоб обрамував матраци 
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дерев’яними рейками. Ліжок там не було. Пацієнти лежали поруч на підлозі у 

жахливих умовах. Матраци лежали на підлозі (пацієнти лежали головами до 

стіни) не завжди рівно, що ще гірше виглядало. Було прийнято рішення, 

прибити рейки на кінцях матраців, які виклали в два ряди біля стіни. Рейки 

були прибиті вздовж кімнати таким чином, що створили посередині прохід.  

Блоковий привітався і запитав чи можу я добре зробити цю роботу. За 

погану роботу мав би отримати кийків на столику, за добру – щоденну 

«репету». Так я почав працювати тут, і кімнату за кімнатою оббивав рейками, 

вирівнюючи їх кутником. Дали мені в допомогу якогось інженера із 

Варшави, присланого Вестрихом (Westrychm). Ми їли репету (добавку супу) 

щодня. Їжі було на блоці вдосталь. Давали їду для всіх, а деякі хворі навіть не 

хотіли їсти. Інженер з Варшави заразився тут грипом. Прийнятий до 

шпиталю в тому самому блоці, в умовах, які тоді були в HKB (лікарні), 

страшенно завошена, незабаром помер. Роботу з прибиванням рейок  уже 

закінчував сам. 

Незабаром прийшла й моя черга. Я заразився грипом чи, 

можливо,застудився на повірці. Зима була досить жорсткою. Мали пальто, 

видані ще перед Різдвом Христовим, скоріш ерзац, без підкладки – дуже 

погано захищало від морозу. Я боровся з хворобою протягом декількох днів. 

Була температура, яка доходила вечорами до 39 градусів, так що міг попасти 

до шпиталю без всякої протекції. Однак, не хотілося йти до шпиталю. Були 

дві причини для цього: страшенні воші в лікарні і кінець роботи в столярній 

майстерні. 

Так я захищався, як міг, але хвороба схопила мене міцно і не хотіла 

поступатися. Найгірше було під час перевірки, дув поривами вітер – голова 

горіла. Я не знаю, що було б, якби я не витримав, напевно, було б все по- 

іншому. На блоці, в першій кімнаті, були більш-менш можливі відносини. 

Після наглядача Дроздза (Droździe) прийшов інший – Антек Потоцький. 
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Деякі з нас виконували різні послідовні робити у блоці. Для мене вони були: 

вікна, двері і світильники. 

Все було б добре у блоці, якби не були ми дуже вошиві. Щовечора 

відчайдушно боролися із вошами. Я вбивав їх щодня близько сотні тисяч, 

думаючи, що за ніч їх більше не буде, але на наступний день їх знову були 

сотні. Увечері не було можливості їх зловити більше – вимикали світло. 

Протягом дня, під час роботи, також тим неможливо було займатися. Уночі 

воші перелазили з ковдри на сорочку. Навіть якщо б із  ковдри їх визбирати, 

то і це б не допомогло б; ковдри вдень складали всі разом, тому щораз 

отримували інші ковдри. Біля теплої грубки ці створіння мандрували на 

чисту ковдру. 

Нарешті оголосили боротьбу з  вошами. Це сталося, як для мене, в 

дуже невідповідний час. Мав велику температуру. Увечері нам наказали 

роздягнутися. Одяг засилили  на дріт й поклали до парильні. Потім йшли 

голими у душову 18 (стара нумерація)  блоку і потім голим в блок 17 (стара 

нумерація). Там знову всю ніч ми сиділи сотні голих в кімнаті – це було 

жахливо душно. Вранці нам дали одяг й погнали у вітер і мороз через площу 

у блок 3 а. Своє пальто я віддав хворому Антеку Потоцькому. Ця ніч мене 

добила.  

Майже непритомний я пішов до лікарні. Після прийняття знову душу  

поклали мене в блоці 15 (стара нумерація), кімната 7 (де прибивав рейки до 

підлоги), жахливо вошива. Ті пару ночей у постійній боротьбі з вошами я 

думаю: то були найважчі дні  в таборі. Але я не міг піддатися, дати вошам 

себе з’їсти. Але, як тут боронитися. Коли я подивився на ковдру проти світла 

– вся площа була зайнята вошами. Воші були різноманітні: маленькі, великі, 

грубенькі, довгасті, білі, сірі або червоного кольору з кров'ю, смугасті – були 

скрізь. Я прийняв тверде рішення – не піддаватись тій страшній огидній масі. 

Я зав’язав міцно спідні штани навколо щиколотки й талії, сорочку застібнув 
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на всі ґудзики під саме горло і рукавах. Вбивати по одній воші – не 

розраховував. Вбивав цілими жменями, роблячи різкі рухи – збираючи цілі 

жмені вошей з шиї та стіп ніг. Ослаблений лихоманкою та рухами тілами без 

перерви раптово почав засинати. Голова спадала, але знову підривався. Я не 

міг дозволити собі спати в будь-якому випадку. Заснути – це припинити 

боротися – це дати зжерти себе вошам. Через годину у мене були темні 

плями на руках, задушливого бруду від запеченої крові із їхніх тіл. 

Вибити всі воші було неможливо. Ми лежали щільно, тіла обгорнули 

ковдрами, впираючись спинами чи боками один до одного. Не кожен 

захищався. Деякі з них були без свідомості, в інших було марення, вони не 

могли більше воювати. Поруч зі мною лежав непритомний старший в’язень 

(якийсь гураль). Його обличчя ніколи не зможу забути, було поруч із моєю 

головою, покрите нерухомою смугою врізаних в шкіру вошей різних 

калібрів. З лівого боку лежав померлий в’язень Наркун (Narkun); ковдрою 

накрили йому голову і чекали на санітарів з ношами. Воші на його ковдрі 

почали рухатися і поповзли у моєму напрямку. Для того, щоб вибити воші з 

волосся голови, зрештою можна цього досягнути,  б’ючи обухом-каменем по 

волоссю, поклавши голову на рівну підлогу. Але захистити себе майже так 

неможливо, як і зупинити потік вошей на ходу або знищити. 

Я повинен визнати тут, що це був перший раз, мені здавалося, що я 

маю  занадто мало енергії, щоб вести боротьбу. Стан моєї психіки був 

небезпечний. Сумнів в сенсі боротьби означав колапс. Коли спостерігав, так 

собі розмірковував. Продовжував і далі душити воші на шиї й ногах. 

На місце трупа положили нового хворого, вісімнадцятирічного 

хлопчика. Звали його Едек Сальва (Edek Salwa). Він, коли засинав, казав мені 

збирати воші ложкою або згортати ножем. Крім того, він купував хліб від 

пацієнтів, які не могли більше їсти. Я з'їдав усе. Дивний у мене характер – 

неодноразово в цьому переконувався. Інші при температурі не їли, я власне, 
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їв за кількох. Загалом, той, хто читає, знизує плечима, якби знав мене краще 

та ближче, тоді б зрозумів, що в моєму житті – все з ніг на голову. 

У цій кімнаті були деякі хороші люди, які хворим допомагали в останні 

дні життя. Янек Гребенда (Janek Hrebenda) i Тадеуш Бурський (Tadeusz 

Burski) багато не могли зробити, але все, що було в їхніх силах, вони 

допомагали хворим. Влітку, наприклад, не дозволяється відкривати вікна, 

щоб хворі не застудилися, душилися тоді всі від спеки та смороду. Тепер, 

коли був великий мороз, всі вікна широко відкривалися два рази на день, 

холодне повітря проходило по підлозі, де на матрацах під худенькою 

ковдрою лежали скручені хворі. 

Я боровся з вошами більше ніж із хворобою – протягом трьох днів і 

двох ночей. На третій день, не маючи більше сил, я вирішив відкрити свою 

слабкість перед Владком. Через нового колегу Тадка Бурського (Tadka 

Burskiego) я послав записку доктору 2. Кожен лист в таборі був таємним. 

Влада табору могла розглядати спілкування між двома в’язнями, як намір 

діяти на шкоду Третього рейху. Я написав: «Якщо мене не забрати відтіля, то 

втрачу всі сили на боротьбу з вошами. У даний час наближаюся до комина 

крематорію». Я подав свій м. п. 

Через кілька годин з'явився доктор 2 зі своїм асистентом 12. Офіційно 

вони називалися медбратами. Поляк лікарем тут не міг бути. Д-р 2, однак, 

опанував так тут ситуацію, що мав вплив у лікарні. Тепер він обходив 

кімнату (це не було його відділення). Він удав вигляд, що мене не знає. Він 

повернувся до доктора 12 зі словами: «А що цьому є. Послухайте його, 

колего».  Виявилося, що у мене є запалення лівої легені. Д-р 2 постановив, 

що необхідно мене добре оглянути і застосувати одну з нових ін'єкцій. 

Я пішов на блок 20 (стара нумерація). Вони поклали мене на ліжко в 

одній з кімнат на першому поверсі. Я був як новонароджений. Тут не було 
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вошей. Це означає, що, як я знайшов їх 40-50 в недавно отриманій білизні, то 

це не бралося до уваги, або врешті-решт, це не мало значення. Я вбивав їх і 

кінець. Нові по ніжках ліжок не лізли – ще не навчилися. Нічого з того, що 

положили мене в ліжко, яке було розташоване біля вікна – завжди відкрите і 

через яке дув холодний вітер. Блок, в якому я отримав запалення легенів, я 

старався бути як найменше на холоді. Наступного дня мене перевели в центр 

кімнати, мені дали чотири ковдри, здійснили ін'єкції. Після десяти днів я був 

такий здоровий, що був змушений уступити місце іншому хворому.  

Я був знову переведений в 15 блок, де я лежав протягом перших днів 

хвороби, але вошей там не було. У певний час, почергово, проходила 

санітарна обробка від вошей у всіх блоках. Дійшла черга також і до 15 блоку.  

Дивна історія. У кімнату запустили газ й побілили стіни. Це було 1 лютого 

1941. Тут відпочивав після хвороби протягом місяця, допомагаючи Тадекові  

та Янекові Гребендзі (Hrebendzie). Заглядав часто до кімнати "Pfleger" – 

Крістоф Гофман. Іноді він навіть спав у нашій кімнаті. Лежав там Генек 

Флорчик (Heniek Florczyk) – математик з Варшави. Тадек Бурський (Burski) 

(Raszynska 56) був звільнений з табору за допомоги зусиль своїх сестер. 

Через нього я послав повідомлення до Варшави. 

Попри кращі зміни умов в кімнаті – кожного дня помирало кілька 

хворих. Там не було чим лікувати, навіть пігулки, які приносив Крисько, не 

допомагали. Іноді люди просто не хотіли більше жити. Вони не хотіли 

боротися за життя і тому швидко помирали. Бувши майже здоровим, отримав 

можливість від колег медбратів виходити на територію табору (вони 

принесли мені одяг від Фредека 4 «Fredekа»). Іноді я виходив з кімнати так, 

щоб влада табору мене не помітила. У мене було більше часу, щоб «в'язати 

п’ятірки». 

Табір був, як великий млин, що переробляв живих людей на попіл. 

Знищували нас, в’язнів, двома способами. Паралельно і незалежно один  від 
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одного. Одні працювали над нашим знищенням під час праці, інші – в 

жахливих табірних умовах. Умирали разом із ув’язненими за важкі злочини, 

так і зовсім невинні люди. Незалежно від того, в будь-якому випадку, твоє 

попереднє життя на волі не було визначальним у таборі. Інші, на відміну від 

перших, проходили перевірку в політичному відділі.  А іноді, навіть, якщо 

ув'язнений дійсно налагодив собі життя, мав добру роботу і навіть вдавалося 

організувати додаткове харчування – помирав одного дня. Його номер 

зачитували в час ранкової перевірки. Він повинен був піти в головний 

писарський штаб (Hauptschreibstube), там, як правило, з есесівцем 

направлявся в політичний відділ і дуже часто – Палітш (Palitzsch) 

розстрілював його в 13 блоці. Похованням вбитого в’язня займався другий 

кат – Максимилян Грабнер (Maximiliana Grabnera). За розстріл в’язнів, 

Палітш (Palitzsch) отримував гонорар – «від голови». Часто це були угоди 

між цими двома джентльменами. Один вибирав справи, другий стріляв в 

голову. Гроші ділили між собою – бізнес процвітав.  

Смерть того чи іншого колеги, часто відбувалася в часі копіткої 

організації нашої мережі. Мережа там постійно розривалася і потрібно було 

по-новому її налагоджувати. Колеги, які вже сформували певне відділення 

мережі, були морально сильнішими; відчуваючи взаємні щиросердечні 

відносини, стали активніше брати участь у створенні різних підпільних груп.  

Вести розмову на тему про створення нашої організації в Освенцимі, а 

також вживання слова організація було суворо заборонено в прямому 

розумінні. Ми взяли з радістю нове значення цього слова "організація" і 

почали поширювати по табору.   Це був свого роду наш громовідвід. Слово 

«організація» – сенс цього слова – зробити щось «на ліво». Коли хтось 

потягнув вночі з магазину маргарин в пачці чи буханець хліба, тоді 

називалось «організація маргарину або хліба». Хтось організував собі 

черевики, інший організував тютюн. Слово "організація" розквітало по 

всьому табору. Навіть коли хтось випадково почув це слово, то воно 
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асоціювалось лише з поняттям вкрасти що-небудь і зовсім не виникала думка 

про підпільну організацію. 

Про нашу роботу знала мала кількість членів організації. Колега знав 

"скелет", пару "контактів" і знав хто це проводить. 

Як організація, повільно почали освоювати різні робочі команди й 

розширяти наші можливості. Я вирішив скористатися можливостями 

німецьких капо, тих, що неохоче нас били (було їх кілька) – підхід до них 

знайшов через наших членів організації. 

На початковому етапі існування концтабору "Освенцім", де вбивство 

почалося з моменту першого привезення поляків, 14 червня 1940 року, апарат 

по знищенню в’язнів складався з 30 німців або таких, що хотіли 

прислуговувати німцям, привезених  сюди з Равенсбурга (Oranienburga39) в 

травні 1940. Хоча вони були ув'язненими, їх вибрали як наших катів. Вони 

носили перший номер в'язнів Освенціма. Перший і останній з них, 1 – 

"Бруно" і 30 – "Лео" - отримали пов’язки ("bindy") старших табору, кілька з 

них отримали "bindy" – блокових, решта – капо. 

Ця зграя бандитів, що працювала з жахливою жорстокістю або 

підступністю при вбивстві ув'язнених, були деякі з них, які били неохоче, а 

по необхідності, щоб не привертати увагу зграї есесівців. Ув'язнені швидко в 

цьому розібралися. Ми, як організація, вирішили з цього скористатись. Скоро 

Отто (2 номер в’язня), як Arbeitsdienst, Балке (3 номер в’язня), як оберкапо 

столярні, Матечка («Mateczka») (4 номер в’язня) отримав таке прізвисько за 

його ставлення до нас на кухні, Боцк (Bock) – “Tata” (5 номер в’язня) у 

шпиталі,  Конрад (18 номер в’язня), “Jonny” (19 номер в’язня), який надавав 

нам послуги, абсолютно не знаючи і не підозрюючи про існування будь-якої 

організаційної мережі. Послуги надавались окремим нашим колегам, а вони 

                                                           
39 Равенсбург - місто у Верхній Швабії у південній Німеччині. 



51 
 

направляли на користь цілої нашої організації. Отто давав нам картки при 

назначені у робочі команди, Балке направляв на роботу більшість наших 

колег в столярню, "Mateczka" – давав “repet”  (суп з кухні) дуже вимученим, 

Bock сприяв із роботою у лікарні, "Джонні", який був каповим 

«Landwirtschaftu» спочатку не заважав, а потім поміг нам налагодити зв’язок 

організації поза межами табору за участю пані Зофії (Zofii S.,Stare Stawy), з 

часом, напевно, здогадувався про нашу роботу. Не зрадив, а згодом коли 

влада табору довідалась, що він підкормлював в’язнів (давав хліб) й дістав за 

це кілька кийків на столику – цілковито став нашим приятелем.   

Так я створював і розширював організацію, маючи вдосталь часу у 

продовж лютого 1941 року коли лікувався у шпиталю у 15 блоці (стара 

нумерація). Так було до 7 березня. 

Несподівано закінчилось  наше об’єднання. 6 березня викликали мене 

до служби кримінальної реєстрації (Erkennungsdienst), блок18 (стара 

нумерація), де всі раніше були сфотографовані. Мені показали мою 

фотографію й запитали кого я знаю з тих, хто раніше фотографувався 

(номери сусідніх в’язнів). Я відповів, що не знаю. Есесівець зробив здивоване 

обличчя й сказав, що це дуже підозріло, що я не знаю тих з ким я приїхав. 

Тоді подивився на мою фотографію й сказав, що я дуже не схожий і, це теж 

дуже підозріло. Справді, я намагався під час фотографування прийняти не 

натуральний вираз обличчя, надувши щоки. Я відповів, що я був хворий на 

нирки, що призвело до опухлості.   

Того ж 6 березня Славко повідомив мені, що на наступний день буде 

звільнений з табору і він збирається до Варшави. Він завжди був оптимістом, 

оголосив, що він буде чекати мене у Варшаві. Він був випущений без 

карантину, тоді так було. Звільнили його, завдячуючи дружині та допомозі 

консульства Швеції.  
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Того ж вечора, через  доктора 2 я дізнався, що наступного ранку маю 

з’явитися до головного писарського штабу, як зазвичай, я знав чим це може 

закінчитись.  Я не знав причин й ламав собі голову, що це має значити. Справ 

ніяких не мав. Я думав про те, що можливо Вестрих (Westrych) з 

необережності хотів мені «вкопати», що я сидів тут, під чужим прізвищем. 

Вестрих (Westrych) всього два тижні тому був звільнений із табору. Може 

перед звільненням «висповідався» – відкрив таємницю. У такому випадку 

моя доля була б вирішена. 

Доктор 2 дуже переживав за мене, він навчив мене, як прикинутися 

хворим на поширене захворювання серед нас у цей час у шпиталю40, 

запалення оболонки головного мозку – "менінгіт", яка б мене врятувала від 

давання свідчення. Через одного із есесівців, який колись був унтер-офіцером 

у польській армії, він намагався дізнатися щось про те, що відбувається, і 

щоб він попросив свого друга, щоб мене не вельми били. Доктор 2 у шпиталі 

користувався авторитетом, він був хороший лікар, мав знайомих серед 

есесівців, яким надавав лікарські поради.  

У ранці 7 березня під час перевірки зачитали мій номер й було 

наказано піти до головного писарського штабу. Було нас декілька. Поставили 

нас окремо. Весь блок дивився на нас, як на таких, що вже більше не 

повернуться. Після  удару гонга, коли всі побігли до робочих відділів, ми 

помарширували до 9 блоку (стара нумерація). У коридорі головного 

писарського штабу зачитали наші номери і перевірили відповідність в’язнів,  

було нас два десятки з різних блоків.  

Мене одного залишили в блоці.. Що це за історія? – подумав я. Чому не 

разом? Він вказав пальцем на мене і сказав щось есесівцеві, не чув про що. 

«Цікавий птах» – у їхньому поняттю. Сталося щось інше ніж собі уявляв. Всі 
                                                           
40  Колагенові судинні хвороби. При НКВ відзначаються ураження шкіри (50 %), 

серця (50 %) або шкіри і серця (10 %). 
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інші рушили до політичного відділу, мене відправили  до 

"Erkennungsdienst"41. Це краще – подумав я. 

Йдучи, я вже почав розуміти чому мене викликали і, заспокоювався із 

кожним кроком. Всі ув'язнені мали написати листи своїм сім'ям і то тільки за 

адресою, яку вони дали відразу після приїзду. Незабаром після нашого 

прибуття в Освенцім проводили у ночі допит, наказували говорити – блок 17, 

із дивною посмішкою, запитували потім про адресу, куди було б необхідно 

писати в разі якогось випадку, смерті в’язня. Їм було наказано писати листи 

кожні два тижні, щоб знати, де проживає родина в’язня.  Я дав адресу моєї 

двоюрідної сестри у Варшаві за допомогою якої взнавав  новини про свою 

сім'ю, а табірне начальство про це не знало. Адрес був поданий, як адрес моєї 

подруги, адже я представився, що не жонатий і, окрім матері в мене нікого не 

було. По даній адресі я написав лише одного листа в листопаді, 

повідомляючи, де я перебуваю.  Більше листів не писав у зв'язку з тим, щоб у 

майбутньому моя "подруга" не несла відповідальності за будь-які мої 

подвиги у таборі. Таким чином я зламав усі зв’язки з людьми на волі, не 

даючи німецькій владі мати відомості про мене.  

За воротами у супроводі есесівця направлявся до старого будинку, де в  

другому кінці (від брами) розташовувався "Postzensurstelle"42. Тут за 

столиками сиділи есесівці. Привели мене, всі підняли голови, через деякий 

час продовжували працювати, щоб піддавати цензурі листи. Есесівець, який 

привів мене, повідомив про прибуття. Але інший сказав мені: «A! Mein lieber 

Mann... чому не пишеш листи?!».  

Відповів: – Я пишу. 

- А… Ще брешеш! Як ти пишеш? Всі листи, які виходять – записані! 

                                                           
41 Відділ кримінальної поліції 
42 Відділ проходження поштової цензури в таборі 
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- Я пишу, але мені повертаються. Маю докази. 

- Повертаються? Ха! Ха! Докази… Дивіться, він має докази! 

Оточили мене кілька есесівців, також той, що сміявся з мене. 

- Які маєш докази?! 

- Маю листи, які писав і, які мені повертались, не відаю чому, 

повертались мені – говорив так, що виглядало, що був засмучений з 

повернення листів. 

-  Де маєш ті листи?! 

- В 15 блоці. 

Ганс! Відправ його до блоку і нехай візьме листи, але коли не 

знайдеш…  повернешся до мене: Ich sehe schwarz für dich! 

Листи я мав у блоці. Передбачаючи такий контроль я писав листи 

кожних два тижні, починаючи з стереотипного слова: «Ich bin gesund und es 

geht mir gut…», без яких, як говорив блоковий – листи не пройшли б цензури 

(навіть коли б в’язень вмирав, бажаючи ще раз написати до родини, 

обов’язково мав вставити це речення). Родина лише з характеру листа могла 

б довідатись, як почувається в’язень і чи він здоровий. Головне, щоб 

написати листа до дорогих людей. З погляду на те, щоб присалили гроші, всі 

писали листи. Зауважив однак, що листи, які повертались цензурою мали 

характерну позначку, зелену «пташку», або слово: “zurück”. Від колег 

отримав два таких конверти й таким самим олівцем, який надав мені 

ротмістр 3, ставив такі самі позначки, не віддаючи їх коли збирали листи в 

блоці. Листи – старанно ховав. 

Йдучи з есесівцем до блоку по листи (7. ІІІ), зустрів біля брами Славка, 

якого супроводжував есесівець на волю. У 7 кімнаті 15 блоку (стара 

нумерація) забрав листи. Колеги у кімнаті бачачи есесівця, який чекав на 
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мене і мав якісь папери, думали, що мене викликають до політичного відділу 

і мене більше не  побачать. 

У “Postzensurstelle” зустріли мене з цікавістю. 6-7 моїх листів я передав 

керівникові через супроводжуючого мене есесівця, кілька есесівців, що 

залишились із цікавістю переглядали мої листи.  

- Всі листи. 

Зелені позначки на листі, що були зроблені олівцем – виглядали 

правдоподібно. Зрештою не припускали, що в’язень, який писав 

систематично листи – їх не надсилав. Почали вивчати листи. Нічого в них не 

знайшли, вони були досить лаконічні. 

- О! Так чому не писали листи на адресу яку подали раніше.  

Я сказав йому, що я вважаю, що мої листи повертаються помилково, 

тому, що я пишу за цією адресою, яку я надав. Повірили. Довелося 

погодитися. 

- Ну, хто ця дама Е.О., котрій ти пишеш? 

- Знайома. 

- Знайома? – поглянув із сердечною посмішкою. Чому не пишеш до 

мами? Тут ти вказуєш, що маєш маму! 

Так, дійсно подав, хоча моя мати померла два роки тому. Я хотів бути, 

як мінімум менш підозрюваний – тому не подавав адреси інших людей. Я був 

змушений розірвати всі контакти із людьми на свободі. 

- О, так – відповідав – маю маму, але моя мама живе за кордоном. 

Вільнюс зрештою, перебуває за кордоном, тому я не знаю чи можу туди 

писати листи. 
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Есесівці вирушили до своєї роботи. Справа почала повільно згасати в 

самому загостренні. 

- Ну, так, – прийняв соломонове рішення керівник, листи повертаю 

тому, що не пишеш мамі, хоча її маєш, а пишеш до якоїсь знайомої. Ти 

повинен  написати заяву до коменданта табору «Lagerkomendanta», щоб він 

тобі позволив змінити адресу й писати до пані Е.О. Заявка повинна бути 

відправлена  офіційним каналом, через блокового. 

Так закінчилася моя справа в "Postzensurstelle"43. 

Наступного дня я спішився на блок з поданням. Блокий Копровяк 

(Koprowiak) довгий час не міг зрозуміти, як це, що я досі писав за адресою до 

пані E. О., а тепер прошу коменданта змінити адресу й знову писати на 

адресу до цієї ж пані Е.О.  

Однак, наступний день я зустрів у блоці 3а, в той же день (7.III) мене 

чекав сюрприз на блоці 15. Вранці, з виголошених номерів я тільки один 

повернувся у блок 15. Іншу частина моїх колег, що йшла цією дорогою життя 

до політвідділу – закінчилась у дворику 13 блоку, там їх очікував кат Палітш 

(Palitzsch).  

Я повернувся в "Postzensurstelle" у 15 блок тоді, коли комісія робила 

огляд хворих. Всіх, які не мали лихоманки – відправили у робочі групи до 

блоків табору. І тут, раптом з'являється "хворий" в одязі "для прогулянки" по 

табору. Я отримав кілька ударів у живіт й голову і був вигнаний із лікарні.  

Таким чином, на наступний день я написав заяву на блок 3а. Але не про 

заяву мова, хотів залишитись в якійсь робочі групі, що працює у приміщенні. 

Вестриха (Westrychа) не було. Мала столярня у 9 блоці (стара нумерація) 

                                                           
43 Відділ проходження поштової цензури в таборі 
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була ліквідована. Велика столярня була розташована в  "Industriehof  I"44, 

якою керував й розбудовував  оберкапо Балке (Balke). Необхідно було 

негайно попасти в це приміщення. Моє одужання закінчилася, але моя праця 

на морозі, після лікарні, була б занадто важкою. Це був період, коли число 

ув'язнених, що працювали у кожній команді, ретельно записувалися й 

попавши у погану команду у майбутньому не було б змоги знайти кращу 

роботу.  

Тут помогли мені колеги. У великій столярні на «I Industriehofie» вже 

працювало кілька членів нашої організації й один з них Антек (14) – був 

наглядачем робочої бригади. Працював тут також й Чесік (Czesiek 9). Антек 

(14) взяв мене у офіс Балкого (Balkego) й представив як доброго теслю. На 

питання, що я можу, я відповів, –  відповідно до інструкції Антека, що я 

можу працювати на машинах. У той час у майстерні встановлювали верстати. 

Балке (Balke) погодився. 

Наразі прикріпили мене до верстатів, які знаходились під керівництвом 

Владка Купца (Władka Kupca). Робота була не обтяжливою. Владек Купіц 

(Władek Kupiec) був дуже порядною людиною й хорошим другом. Сиділо їх 

тут шестеро братів. Я тут зустрів деяких друзів: один по імені Вітольд (15), 

другий Пілецький (16). 

Через кілька днів роботи у столярній майстерні, організував тут іншу 

"п'ятірку", до якої увійшли: Władek (17), Bolek (18), Witold (15), Tadek (19), 

Antek (14), Janek (20), Tadek (21), Antek (22). 

Через кілька тижнів роботи я почув, як розмовляли колеги між собою, 

що полковник 23 і підполковник 24 планують повстання в таборі і 

підполковник 24 із здоровими в’язнями  піде у Катовіце, в той час, як 

полковник 23 залишиться із хворими у таборі. Через наївність такого плану, а 

                                                           
44 Виробнича зона 
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також через деконспірацію серед широкого загалу в’язнів, не залучав до 

організації старших офіцерів, які знаходились у таборі під своїм прізвищем 

(за винятком полковника 1, до якого мав повну довіру). Офіцери, яких знало 

табірне керівництво по прізвищам, в момент повстання, могли б попасти у 

карцер й втратити всяку можливість керувати повстанням.   

Це був перший етап організаційної роботи. Тоді все було інакше. У 

квітні та травні 1941 року прийшли великі транспорти в’язнів поляків із 

Павяк. Приїхало багато моїх знайомих. Я створив третю «п’ятірку», до якої 

залучив свого заступника по колишній роботі у Варшаві “Czesława III” (25), 

Staśka (26), Jurka (27), Szczepana (28), Włodka (29), Genka (30). Організація 

розвивалася дуже швидким темпом. 

Табірне керівництво продовжувало знищувати, щоденно, десятки 

в’язнів, побиттям та холодом,  які прибували з Варшави.  

Новиною у таборі на весні 1941 року була поява оркестру. Комендант 

табору любив музику, внаслідок чого був організований оркестр із добрих 

музикантів, яких у таборі не бракувало. Робота в оркестрі була доброю 

«посадою», всі хто мав в дома музикальні інструменти постарались їх 

доставити у табір. Оркестр під керівництвом "Franzа", (який був 

надзвичайним негідником й перед тим працював капо на кухні) грав 

найрізноманітніші твори.  

Оркестр справді був на рівні й був гордістю коменданта табору. Якщо  

бракувало якогось музиканта, його швидко знаходили серед цивільних на 

волі й привозили до табору.  Від цього оркестру був у захваті не тільки 

комендант табору, але і представники різних комісій які приїздили у табір. 

Оркестр грав нам щодня по чотири рази: вранці, коли йшли на роботу, 

коли йшли на обід, коли поверталися із обіду, вечері коли йшли на повірку. 

Грав оркестр  перед  9 блоком (стара нумерація), близько воріт, коли 



59 
 

марширували усі робочі команди. Вся моторошність відчувалась, особливо, 

коли марширували команди після роботи.  Колона команд тягнула по землі 

вбитих товаришів, які загинули підчас роботи. Деякі трупи були вже 

цілковито застиглими. Під звуки швидкого маршу, що видавався скоріш на 

польку: повертались побиті, приголомшені, вичерпані роботою в’язні. Вони 

прикладали зусилля, щоб йти у ногу, тягнучи по землі трупи полеглих колег, 

а груди землі, болота, каменів падали на їхній одяг. Стражденні людські 

колони, яких били палицями погоничі, були змушені йти у ритмі веселої 

музики. Хто не йшов у ногу, отримував кийком по голові й через деякий час 

вже його тягнули колеги.   

Все це відбувалося у супроводі двох озброєних ланцюгів німецьких 

солдатів – «героїв». Перед воротами, щоб забезпечити безпеку – стояла група 

"суперменів" – сміття табору – унтер-офіцери (у майбутньому можна було б 

звалити усю провину на них, що можете вимагати від простаків). Всі гордо із 

радісно сяючими обличчями споглядали на вмираючих, ненависних 

"untermenschów"45. 

Так виглядала команда тих, що повертались із роботи у полі. Старих 

номерів на них було мало. Багато з в’язнів  «пішли» через «комен», або 

влаштувались на роботу у приміщення. Переважно це були «zugangi». Інакше 

виглядали ті, що працювали на верстатах: сильні, здорові – йшли скорим 

кроком рівними рядами, п’ятірками. Зникала тоді задоволена посмішка із 

лиця зграї есесівців, що стояли біля брами табору. Але працівники, що 

працювали на станках їм ще на разі були потрібні. Не один із есесівців 

використовував тих працівників, які робили для них деякі речі на «ліво», без 

відома керівництва табору. Навіть найвище керівництво крилося один перед 

                                                           
45 Недолюдина або унтерменш (нім. Untermensch)— расистсько-євґенічний 

термін з ідеології націонал-соціалістів. Німецьке слово «Mensch» буквально означає: 
«людина». Нацистська пропаганда використовувала похідне від нього з приставкою 
Unter-, щоб описати згідно зі своєю концепцією «нижчих людей» — євреїв ,циганів,слов'ян.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D2%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
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другим, що використовує в’язнів для своїх потреб. Тому, ніхто з них не 

доповідав вищому керівництву про це становище. Що інше – це знущатись 

над в’язнями, такі мали найкращу репутацію перед керівництвом. 

То власне так діялось тоді на світі. А як інакше? Культура… 20 

століття… Вбивати людей? Не можна цього робити у світі безкарно. Хоча є 

20 століття й культура на високому рівні – «люди від великої культури», 

знаходили оправдання щодо необхідності вбивства. У розумінні деяких 

культурних людей – війна конче потрібна для частини суспільства. 

Що може сказати людство? Та частина суспільства, що хоче поставити 

20 століття вище від минулих віків. Чи люди 20 століття можуть подивитися 

в обличчя   тим, що жили колись, смішно – це виглядає коли ми проводимо 

військові дії не тільки між арміями, а нищимо цілі народи, використовуючи 

найновіші досягнення техніки. Поступ цивілізації – так! Культури у ніякому 

разі.  

Заблудились ми кохані – страшенно! Не вистарчає на це слів! Хотів 

сказати – озвіріли.  Гірші від звірів!  

Маю право про це писати, бачив це на власні очі, що творилось в 

Освенцімі.  

Як є велика різниця між бути і не бути, так є велика різниця між тими, 

що працювали у приміщеннях ( стайнях, складах або при верстатах)  й тими, 

що під голими небом помирали у різний спосіб. Перші були необхідні, другі 

гинули, як непотрібні люди. Фаховість й спритність у роботі різнила цих 

людей. 

Табір був самодостатнім. Сіно, зерно давало можливість тримати 

коней, корів та свиней. Був тут м’ясний цех, що виробляв продукцію високої 

якості. Недалеко від м’ясного цеху тварин розташовувався крематорій, який 
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переробляв масу людських тіл на попіл й використовувався для удобрення 

поля. 

Найкраща посада була у свинарнику, де їда для свиней була кращою 

ніж на кухні для в’язнів. Свиням привозили об’їдки зі столів «над людей». 

В’язням, яким пощастило бути свинопасом мали можливість їсти найкращу 

їду, що призначалась для свиней, об’їдали свиней. 

У стайнях де стояли коні, в’язні мали інші можливості. Кілька разів 

через колегу 31,  мене відправили у конюшню для певної столярної роботи у 

супроводі есесівських наглядачів. Мій колега приймав мене дуже добре. 

Давав мені чорний цукор, який ми вимочували у соленій воді і він ставав 

білим. Додавав до нього пшоняні   відсіви і їв я це, як найкращий торт. І не 

міг собі тоді уявити, а також і перед і, потім чогось смачнішого у світі. 

Колега давав мені також молоко, яке поставляли для коней. Однак, потрібно 

було бути пильним щоб не помітили есесівці. Приходити до конюшні без 

приводу й вказівки капо заборонялось. 

Колега 31 створив тут, серед обслуги стайні, осередок нашої 

організації. 15 травня він був звільнений із табору завдяки старанням матері 

й виїхав до Варшави, взявши зі собою мій рапорт про працю у таборі. 

 Значно пізніше один із моїх колег доїв кобилу й пив кумис, 

поправляючи вимучений свій організм. 

Була тут також тваринна бійня, де мої колеги виправляли шкіри й 

використовуючи із них залишки, приготовляли із них «досконалий» суп. 

Колись мої колеги із бойні принесли м'ясо, яке я з’їв, не відаючи, що то м'ясо 

собаки.  Згодом робив теж саме, але вже свідомо. Інстинкт самозбереження й 

поповнення сил робили все смачним, що було можливим для їди. Висівки 

поставляв мені  колега 21, який працював при телятах. Висівки були 

настільки погано очищені, що навіть іноді телята не хотіли їх їсти. Я іноді 
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теж задумувався, чи всипати дві, чи одну пригоршні висівок до супу, який 

нам приносили у столярню ( були ми «командирами» й не ходили на обід та 

перевірку обідню до табору, рахували нас у столярні). Коли моєму  товаришу 

21 вдавалося принести мені висівки я їх клав пригоршнями до рота й жував 

до тих пір коли вже можна було їх проковтнути. Виявляється, що все є 

можливим й може бути смачним. Мені нічого не шкодило тому, що шлунок  

був звиклий до різних страв.  

Фаховим працівником у столярній справі не був й тому приходилось 

прикладати спритність у роботі. На початках помагали колеги, а згодом 

виконував роботу самостійно. Тут навчися заточувати інструменти. Перед 

оберкапо й кількох капо та майстрів, видавав себе за доброго майстра у 

столярній роботі. Під керівництвом Владка та кількох колег навчився пиляти, 

стругати, робити канти у дошках й склеювати їх у лати. 

Найважливіші справи виконували очі. У Освенцімі на різних 

становищах та роботах найбільше працювали очі та вуха. Потрібно було 

уважно оглядатись і слухати чи не спостерігає за тобою капо-«наганяло». 

Коли капо наглядав за мною, вдавав, що щиро працюю. Неможливо було хоч 

на хвилину перепочити. Як тільки відпочивав, означало, що ти нерозважний. 

Увага! «Arbeit macht frei!», – читав це кожного дня кілька разів на брамі 

табору. Можеш вилетіти через комин крематорію, якщо втрачав сили. 

Можеш дістати кийком, якщо відпочивав, а тебе помітив наглядач.  

Розумів, що першокласному столяру із поважним авторитетом 

непотрібно було вдаватись до показовості, але й вони були змушені 

остерігатись. У столярні було лише кілька сотень місць, а у таборі гинули 

тисячі. До столярні пхалися справжні столярі. Нездар усували від праці у 

столярні і вони гинули у полі. Нікуди було діватись, поволі ставав справжнім 

столяром. Робив всякі  «cynki»,  полірував. 
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Моїх колег, що приїхали із Варшави (квітень – травень 1941 р.) й стали 

членами нашої організації, влаштував до праці у приміщенні. Колег 25 та 26 

прилаштував у команду “Fahrbereitschaft” через 33 члена нашої організації, 

який був  керівником у цій команді. Колегу 27 влаштували у госпіталь 

медбратом із допомогою доктора 2. Колега 34 був влаштований секретарем у 

госпіталь при допомозі поручика 4. У блоці 11 і 12 (весною 1941 р., стара 

нумерація) “zugangów”, куди привозили нових колег, ходив шукати і вибирав 

їх до праці у приміщенні, таким чином їх рятував. Одного дня, несподівано 

зустрів родину Четвертинських: Людвіка, власника «Żołudka» і двох його 

синів, а також його брата із Суховолі. Одночасно зустрів свого приятеля по 

партизанці 1939 р. – підхорунжого 35. Через кілька днів пізніше зустрів двох 

колег по праці із Варшави – 36 та 37.  

До всіх приглядався уважно, невідомо було, як вони себе поводили у 

Варшаві на Алеї Шуха (Szucha) та Павяка (Pawiaka46). Деякі із них були 

вимучені, деякі – зламані. Не всі із них надавалися до конспіраційної роботи. 

Mайор 38, який працював у нас у Варшаві під псевдонімом “Sęp II”, при 

першій зустрічі на плацу у  Освенцімі (літом 1941 р.) підбіг радісний до мене, 

голосно кричачи: «Пан тут? Мене гестапо у Варшаві питало: де є Вітольд? 

Давно пан сидить? Який номер в пана?... Як пан це зробив? Я пана перед 

двома місяцями бачив у Варшаві і про це сказав на Алеї Шуха». Не 

стишуючи голос, розпитував мане при моїх колегах й тим самим 

розконспірував мене, бо тут я був під прізвищем Томаш. Добре, що серед нас 

не було зрадника. Про те, «як я два місяці перед тим був у 

Варшаві»,пояснював, що після його побиття на Алеї Шуха він трохи втратив 

пам'ять. Пізніше я зрозумів, що потрібно було б якось інакше давати своє 

пояснення. 

                                                           
46 Під час Другої світової війни знаходився штаб Гестапо. 
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Із кількох знайомих по праці, що приїхали у останні місяці, найбільше 

придалися до нашої конспіративної роботи 25 і 29, яким я довіряв, як самому 

собі.  

У блоках “zugangów”, які знаходились у кінці кімнат, перебували люди, 

які недавно прибули із волі й мали на собі ще відблиск Варшави, такі люди 

поводились якось дивно – буцімто у них існувало кілька людей. Один 

відчував жаль до своєї долі, сумував за свободою не встидаючись перед 

іншими. Другий, однак, був сильнішим й відчував у собі радість боротьби 

над дріб’язками й фальшивими бажаннями, якими люди захоплювались на 

волі. Треті із жалості, у непоганому розумінні цього слова, скоріш із якимось 

внутрішнім розумінням, по братерські, поблажливо дивились на прибулих, 

які ще звертались один до одного: пане меценат, пане інженер, пане 

полковнику, пане поручнику. 

Боже мій, як скоро це все з вас спаде… Чим скоріше, тим краще. Тут 

знищували передусім інтелігенцію, такий був указ керівництва табору, тому, 

що інтелігент не був здатний переосмислити свої вартості, якщо не 

потрапляв до резервації інтелігентів: писарського відділу, будівельного 

відділу, шпиталю, «effektenkammeru»47 й комори одягу, то гинув, як 

непотрібний матеріал. На жаль, інтелігенти, що займалися науковою 

діяльністю у житті були цілковитими нездарами. Поза тим, мали делікатний 

організм, який не був призвичаєний до фізичної праці й будь якого 

виживання. Прикро мені, але хотів подавати правду про життя у таборі, не 

бажав згадувати ці моменти. Читач, напевно, б звинувачував мене у 

зневажливому опису інтелігенції, але я мав право писати гірку правду. 

Великий відсоток інтелігенції, яку привезли до табору – були 

нездарами у житті. Не усвідомлювали, що свою інтелігентність й 

                                                           
47 Effektenkammer – барак призначений тільки для зберігання одягу. 
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дипломованість потрібно було скривати й найглибше заховати і, якимось 

чином зачепитись на тій скалистій горі концтабору. Непотрібно було тут 

титулуватись, а підлаштовуватись до умов у таборі. Не шукати праці у офісі 

тому, що ти є інженером, або у шпиталю, бо є доктором, але задовольнятись 

любою роботою, що дасть можливість не попасти у блок карних злочинців і 

не йти на роботу, яку пропонувала влада, а шукати таку роботу, яка не 

зганьбить честь поляка. Не думати, що твоя важлива персона має для влади 

якесь важливе значення. Потрібно бути із всіма у дружніх відносинах серед 

поляків, якщо ти не є нікчемою й користуватись всякою допомогою. Бо тут 

виживали за рахунок взаємодопомоги, але того не усвідомлювали. Багато тут 

було егоїстів, які не розуміли: не хвиля тече до нього, а він повинен до неї 

спрямовуватись. Такі тут й гинули. Занадто мало таких місць при роботі, яка 

могла когось із них врятувати. Поза тим бракувало сили волі не їсти те, що 

могло зашкодити здоров’ю, бо ж не у всякого інтелігента шлунок був 

пристосований до такої їди.  «Дурний, задраний інтелігент», – зневажливо 

називали інтелігента у таборі.  

На весні 1941 року суспільство у таборі запровадило слово 

«мусульман». Так німці називали тих в’язнів, що гинули, або дуже ослабли й 

ледве ходили. Так відбувалося весь час. В одному із віршів у таборі, 

зазначалося: «… мусульмани – легким вітром колисані..». Було це на межі 

життя та труби крематорію. Переважно, не завжди поверталися, гинули у 

шпиталю, або в “Schonungsblock”48 (блок 14, стара нумерація – нова 19), де 

кілька сотень людських тіней пізнавало ласку від табірного керівництва: 

могли цілий день стояти рядами у коридорі й нічого не робити, такий стан 

приводив до смерті. Смертність у цьому блоці була дуже велика. 

У липні 1941 року, коли проходив по плацу біля групи молодих 

хлопців ( 16-17 років) привезених сюди із школи лише за те, що співали 

                                                           
48 Табірна лікарня 
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патріотичні пісні, один з них підбіг до мене із окриком: «А! Дядьку!» 

Відбулась чергова деконспірація… Вчив їх, що не для того він сюди попав, 

щоб розкривати таємницю, а мав подати відомості із волі від своїх. Кілька 

тижнів потім у механічній столярні, вдивлялись у моє обличчя чиїсь очі, 

уважно оглядаючи мене. Погляд витримав. Чоловік був невисокого росту, 

в’язень-поляк підійшов до мене й запитав, чи я є XY, вимовляючи моє 

справжнє прізвище. Відповів, що він помиляється, але не потрібно боятися. 

Він через кілька тижнів прийняв присягу й працював із нами під № 40 у 

машинному відділенні столярні. 

У столярні збільшив кількість людей, які прийняли присягу – це були 

троє сміливих поляків: 41, 42, 43. Незабаром приєднались до нашої праці: 44, 

45, 46. 

У столярні,  якось так,  давав собі раду. Моя праця й особистість нібито 

столяра, завдячуючи долі, не привертала увагу капо. Одного разу коли був 

сам при верстаку й пасував дошки струганком для склеювання, став позаду 

мене за кілька кроків оберкапо Балке й споглядав хвилину, я його не бачив, 

покликав капо Вальтера і, вказуючи пальцем,  поволі підбираючи слова, 

сказав: “Wer ist das?” Пішов далі, не перебиваючи мою роботу. Про це 

сказали мені колеги, біля яких стояли обидва капо. Напевно він помітив, що я 

не є столяром. 

Балке на загал був цікавою людиною. Високий, пристойний – виглядав 

інтелігентною, досить жорстокою й холодною людиною. Тижнями, коли нас 

піддавали тортурам, так званою “blocksperą”, до обіду у блоках проводили 

різні оглядини нашого одягу, приходив Балке й казав усім столярам виходити 

на площу, де створював двадцятки і назначав старшого двадцятки. Все це 

відбувалося під палючим сонцем при грі оркестру. Згодом із посмішкою 

прощався із нами й відправляв у блоки. 
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Табір наш постійно розширювався. Не чисельність в’язнів, їх завжди 

було 5-6 тисяч. У даний час, через табір, пройшло  більш ніж 20000 тисяч, 

кілька тисяч вже було спалено у крематорію. Табір розбудовувався. Було 

побудовано вісім блоків на плацу (що призвело до зміни номерів у таборі), 

поза тим було розбудовано табір у напрямку  “Industriehof I”, будували філії. 

Перша, так звана Буна, вісім кілометрів на схід від табору, де напевно 

знаходилась фабрика гуми. Друга філія Біркенау (Бжезінка) – назву отримав 

від березового лісу. Табір також мав назву Рай, але не мав нічого спільного із 

селом Райске (Біркенау був розташований пару кілометрів на схід, село 

Райске знаходилось на півдні), а назву надали тільки для іронії. 

При будівництві двох філій табору загинула велика кількість людей. На 

Бунє щоденно при ранішній повірці відправляли кілька сотень в’язнів 

(ставали вранці раніше за нас, а повертались із роботи по кількох годинах по 

завершенню нашого робочого дня). У Біркенау тільки тепер почали будувати 

бараки, на разі дерев’яні, виглядали, як дівчата невинні, нові. У скорому часі 

у Бжезінці – Райській творились страшенні дії. Для будови бараків були 

потрібні теслі, столярі, а у випадку необхідної кількості  теслярів – залучали 

столярів. Працювали у полі в сніг, дощ, під ударами кийків капо, які 

підганяли до роботи, коли був указ: збудувати це пекло в Раю, як найскоріше.  

Від нас мали туди піти столярі… Щоб там загинути… Балке мав дати 

столярів. Робив це не охоче. Вибирав завжди довго. Був це тяжкий момент 

для столярів, напевно, здавалося і для нього. Столярі, які йшли на 

будівництво бараків у чистому полі (третя частина всіх столярів), переважно 

всі там загинули: замерзали або гинули від тяжкої праці. Балке давав 

найгірших фахівців. Зазвичай, дивився на мене вивчаючи, ніби думаючи: 

дати його туди, чи не дати? І якось йшов  вдовж ряду стоячих столярів, які 

чекали у черзі своєї долі, залишив мене у столярні. 
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Звільнених із табору Освенцім – був дуже малий відсоток. Були це 

переважно колеги, яких зловили при облаві варшавській, на них не було 

заведено ніяких справ й котрих викупляли родини за гроші через різних 

посередників, що займались такою справою. Часто серед таких посередників 

були відверті шантажисти та шарлатани. Допомагали родини, які мали 

власний вхід до заграничних консульств й навіть на Алею Шуха. Осінню 

1940 р. із варшавських транспортів було звільнено 70-80 чоловік. Протягом 

1941 року звільнення відбувались дуже рідко, дослівно по кілька в’язнів, 

разом до осені 41. Лише осінню 1941 р. пішло 200 в’язнів у блок «свободи» 

(спеціально створеного для цього), де відбували квартиранти перед 

звільнення із табору. Годували їх добре, щоб привести їх до нормального 

вигляду, не били, а таких, що мали сліди побоїв тримали у шпиталю для 

загоєння ран і виздоровлення, щоб на волю не винесли із собою свідоцтва 

потворного поводження із в’язнями у  Освенцімі. Беручи однак, до уваги  те, 

що у листопаді 1941 року приїхавши до табору я отримав черговий номер 

понад 25000 – звільнення понад 300 в’язнів –  щось значило… 

Кожний звільнений в’язень, після вбрання у цивільний одяг, що висів у 

комірці “Effektenkammer”, змушений був пройти із такими ж звільненими, 

або сам через дерев’яний барак за брамою (тут знаходився “Postzensurstelle”), 

де з ними прощався есесівець і рішуче вбивав їм у голови, що на волі вони не 

повинні вести розмови про те, що робиться у таборі Освенцімі. Якщо хтось 

буде питати, як там було у Освенцімі, то потрібно відповідати: їдь сам й 

побачиш (наївна порада). Якщо німецькій владі вдавалося взнати, що хтось із 

звільнених в’язнів не вмів тримати язика за зубами, то дуже скоро знову 

потрапляв до Освенціма ( це було дуже переконливо й тому колишні в’язні 

на волі мовчали, як закляті). 

Гру, яку я почав проводити у Освенцімі була дуже небезпечна. Слово 

небезпечність не відповідала дійсності по відношенню того, що люди на волі 

вважали небезпечним, вже саме потрапляння за дроти табору було 
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небезпечним. Праця, якою я тут займався – була важливіша від усього іншого 

й розвивалась дуже швидко, згідно із планом. Насправді я почав боятися, 

щоб родина не викупила мене, як інших колег, бо проти мене не було 

запроваджено ніякої справи, а попав я у табір із облави. Тому писав до 

родини, не деконспіруючи своєї праці, що мені тут насправді добре і щоб не 

зачіпали моєї справи, маю бажання тут бути до кінця. Сама доля 

розпорядиться, чи вдасться мені із звідси вийти. Зворотною дорогою отримав 

відповідь, що Янек W., який довідався де я знаходжуся, сумління непокоїло й 

запитував усіх: «для чого пішов?» Але він був послідовним й коли родина 

звернулася до нього за грошима, щоб викупити мене, відповідав, що на цю 

справу немає грошей.  

Знайшов шлях через який міг посилати листи до родини, писав на 

польській мові. Молодий мій колега 47, який ходив до праці у містечко, 

налагодив контакт із цивільними людьми через яких я передав два листи до 

родини. Листи мої були передані Головному Коменданту. 

Із перших моїх співробітників у Варшаві, тут у Освенцімі, окрім вже 

згаданих, зустрів на початку 1941 року Стаха 48, якого вивезли до каменярні  

влітку 1941р. Янка 49, якого, як хворого вдалося помісти до транспортування 

у Дахау, який у порівнянні із Освенцімум був набагато кращим табором. 

 Повторювані спроби втеч призвели до того, що влада табору 

застосувала солідарну відповідальності, за втечу одного, розстрілювали 

десять ув'язнених (із весни 1941 р.). Вибір десяти на смерть за одного 

втікача, було важким переживанням для табору, а особливо для блоку із 

якого обирали. Тоді ми, як організація ставились до втечі явно негативно. 

Жодних втеч не організували й ставились до цього, як прояв крайнього 

егоїзму до того часу, коли в цій області відбулися суттєві зміни. Всякі втечі 

вважали дикими й не мали нічого спільного із нашою організацією.    



70 
 

    "Вибір" на смерть відбувалася одразу після повірки, на якій було 

встановлено відсутність втікача. Перед блоком, що стояв у десяти рядах, із 

якого утік ув'язнений, з'являвся комендант табору зі свитою і, проходячи 

перед рядами, вказував рукою на бранця, який йому сподобався, або може, 

швидше, не сподобався. Ряд вибраних робив п'ять кроків уперед, марш і 

свита йшла перед наступним рядом. Були ряди із яких вибирали пару або не 

вибирали нікого. Найкраще було, коли хто-то сміливо дивився у очі смерті, в 

основному не брали. Не у всіх витримували нерви і іноді хтось за спиною 

комісії виходив  уперед, до ряду вже вибраних – такого поважали й брали на 

смерть. Одного разу стався випадок, коли при виборі молодого в'язня із ряду 

виступив старий священик й просив коменданта табору, щоб він вибрав його 

і звільнив цього молодого від покарання. Блок закам’янів від враження. 

Комендант погодився. Священик-герой пішов на смерть, а той вибраний 

повернувся у стрій. 

Відділ політичний працював, результатом якого були розстріли за 

справи на волі. Особливу радість мала влада табору коли збирали велику 

групу поляків для розстрілу в дні, які колись відзначались, як національні 

свята, там, у Польщі, на волі. Як правило, було більше "розваг" у період 3 

травня та 11 листопада, відразу на додаток, розстріляли групу поляків 19 

березня. 

Колись на волі, сумував по творчій роботі зі зубилом, за різьбярською 

справою, неодноразово думав: у мене ніколи не було  на це часу, а щоб 

появився, потрібно було мене закрити до в’язниці. Доля до мене у житті 

завжди була доброю – їй довелося й це почути. Я опинився у в’язниці, треба 

було пробувати різьбити, у мене не було ніякого поняття. У столярній 

майстерні була різьбярня. Насправді, за винятком кількох художників-

живописців із академії, як 44 і 45, працювали там самі ремісники, основному 

горяни. З допомогою 44 і 45 я дістався до різьбярні. Моїм переходом до 
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різьбярні послужив той факт, що вона відносилась до столярні у якій 

пропрацював кілька місяців.  

Керівником роботи у різьбярні була своя людина – 52. Я з'явився там 

(1.XI.1941 р.), зробив кілька малюнків-проектів, ножі для паперу. Мені 

сказали: "На папері це чудово, але, будь ласка, перенеси це у дерев’яний 

вигляд". І так я почав роботу, переїхавши на постійне проживання у 

різьбярню. Протягом першого тижня я вирізав три ножі. Перший ніж – це 

було взагалі моє знайомство із триманням у руці й використання 

інструментів; другий був трохи кращим, а третій показав різьбярові 52 зі 

словами: "Так треба робити ножі". 

Робота йшла. Поруч зі мною з одного боку сидів завжди веселий 

прем'єр-колега 42, із іншого – приятель 45. Уранці 11 листопада 1941 року, 

до мене підійшов 42 і сказав: «мені приснився дивний сон, я відчуваю, що 

сьогодні мене «знищать». Може це дрібниці, але мене радує хоча б те, що я 

помру 11 листопада". Через півгодини на ранковій лінійці вичитали його 

номер серед інших номерів. Він попрощався зі мною щиро, просячи, щоб я 

розповів його матері, що помирав він весело. Кілька годин потому він був 

мертвий. 

Із поділу праці випадало, що повідомлення ззовні регулярно 

одержували ми за встановленим шляхом, у таборі клітина складалася із трьох 

членів. Один із них, незабутній наш Вернигора (Wernyhora) 50, на всіх 

перехрестях доріг, оточений загоном ув'язнених, читав постійно 

оптимістичні прогнози. Він був бажаним й улюбленцем усіма. 

Організація розширювалася. Під час мого перебування у різьбярні 

втягнув у ряди кількох наших друзів – 53 і 54. Потім 55, 56, 57, 58. Окрім 

залучення мною особисто, кожна п'ятірка розширювалась самостійно серед 

маси ув'язнених у різних командах, опираючись на знайомих колег. Тут все 
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трималося виключно на взаємній довірі. Тому, вирішуючи проблему 

лідерства в окремих групах, пов'язаних один із одним я опирався на окремих 

командирів від дрібних до великих, маючи на увазі тільки особисті переваги 

даного керівництва. По-іншому вирішити не міг. Відхилити належало будь-

які пропозиції із волі. Неважливо було хто ким був у минулому, але 

важливим було, щоб на кожну з командних посад, був "чоловік ...", який би у 

момент вчинку, не своєю посадою міг керувати масами, а своїм авторитетом 

мав можливість повести маси за собою. Його попередня діяльність мала бути 

такою за яким би колеги із задоволенням йшли. Не тільки, мабуть, бути 

хоробрим, але й володіти внутрішньою силою та тактовністю. 

Такий маленький факт, коли підбирали людей, часто залучали тих, що 

були тут на своїх місцях. Приведений до присяги командир мав у кімнаті 

підтримувати наших колег додатковим харчуванням і не змушувати його до 

тяжкої праці. Але якщо хтось, хто займав посаду старшого по кімнаті, був не 

здатний організувати наші завдання або не мав сили волі втриматись від 

власного забезпечення, то наша робота провалювалася.   

Інша справа що, як правило, після кількох розмов зі старшим по 

кімнаті, якщо він мав силу волі і не згадував про їжу, навіть якщо йому в 

кишках «грало», ініціатива виходила від нього; тоді він надавав їду в’язням, 

які цього потребували – мережа організації розросталася. На жаль було 

кілька таких, які прийшовши до роботи в організацію, щойно ставши 

старшим по кімнаті, дбали у першу чергу про себе. У цьому випадку робота 

добре піти не могла. Були також такі, які  давши миску додаткового супу – 

більше нічим не займалися.  

Вибух війни німецько-більшовицької, яку ми очікували із великою 

радістю, великих змін у табір не принесли. Кілька есесівців вирушили на 

фронт. Замінили їх іншими, старшими віком. 
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Тільки у серпні (1941 р.)  - ця нова війна відбилася по нас рикошетом, 

як і всі інші, жахливою луною. Привезли сюди перших більшовицьких 

полонених, поки самих офіцерів і закрили їх в одній кімнаті блоку 13 (по 

новій нумерації блок 11) у кількості більше семисот, стояли так тісно, 

притулившись один до одного, що ніхто не міг сісти. Кімнати ущільнили 

(камер тоді ще не було). 

Під вечір цього ж дня прийшла група німецьких військових із 

офіцерами на чолі. Німецька комісія увійшла у кімнату й після вдягання 

масок, почали газом травити полонених,  спостерігаючи за цією роботою. 

Колеги, які на наступний день прибирали трупи, говорили, що це було 

жахливе видовище, навіть для них. Людей настільки тісно напхали, що у 

момент смерті вони не могли впасти. Притулившись один до одного, так 

сплели руки, що важко було розірвати їх тіла. Це були полонені із різних 

військових формувань, судячи по їхній формі. 

Це була перша спроба використання газу у нас (кислота прусська). 

Зараз із цією новиною прийшов до мене 19. Він був дуже 

схвильований; передбачав, що за першою такого роду спробою газового 

вбивства, наступними можуть бути в’язні. Тоді це здавалося 

неправдоподібним. 

У той же час, ми знову були завошені у  таборі  (літо 1941 р.), після 

чого всіх столярів помістили в одному 3 блоці на першому поверсі. Нам дали 

ліжка тому, що майже весь табір, почергово, отримував ліжка. Це був знову 

привід для розкриття здібностей есесівців. Ліжка мали бути ліпшими, ніж 

коли-то у школі підхорунжих, значить, знову труднощі, побиття, насильство. 

Потім (вересень) частину столярів, у тому числі й мене, перевели на 

блок 12 (нова нумерація), а в жовтні на блок 25 (нова нумерація, колишній 

17). Саме тут у листопадовий ранок після виходу для перевірки блоку, 
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трусячись від пронизливого вітру із дощем та снігом я був вражений видом, 

який мене тоді вразив. Через подвійний паркан із дроту я побачив, приблизно 

у 200 кроках від мене, ряди в’язнів по двадцять п’ять чоловік, згідно правил 

табору, які йшли в охороні німецьких солдатів. У рядах були абсолютно голі 

люди. Я нарахував їх вісім сотень, але їх могло бути набагато більше, адже 

вони йшли ще перед моїм виходом із блоку. Будинок в який вони заходили – 

був крематорій. Це були більшовицькі  військовополонені. Пізніше я 

дізнався, що їх було більше тисячі. 

Людина буває до смерті наївною... Я думав тоді, що 

військовополоненим хочуть видати білизну та одяг, але чому це робили у 

приміщенні крематорію. Виявилося, однак, що ввели їх як раз для економії 

часу. Закрили. Із гори кинули банку (або дві) із газом й тремтячі тіла кинули 

на решітку. Просто тільки тому, що в Освенцімі не встигли підготувати 

приміщення для більшовицьких військовополонених. Їх спалили. І так, до 

речі, був наказ по-можливості швидко їх знищити. 

Скороспішно встановлювали  огорожу у нашому таборі, відали дев’ять 

блоків для військовополонених. Створили також адміністрацію для 

сортування. Оголосили у блоках, що той хто говорить по-російськи, може 

отримати посаду старшого по блоку, або навіть посаду капо у таборі для 

військовополонених. Як організація, поставились презирливо до цього 

проекту і до тих, хто там хотіли надати свої послуги при вбивстві полонених, 

розуміючи, що цю нечестиву роботу влади хочуть зробити польськими 

руками. 

Паркан зробили швидко і табір для більшовиків був готовий. На 

внутрішніх воротах, на паркані, що розмежовував наші табори  висіла вивіска 

з написом: Kriegsgefangenenlager49. Пізніше стало відомо, що німці, капо і 

есесівці – вбивали військовополонених так само швидко, як і нас, як 11400 

                                                           
49 Табір для військовополонених 
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в’язнів, яких привезли у кінці 1941 року (число надали мені із адміністрації 

табору) вбивали полонених дуже швидко, протягом кількох зимових місяців. 

Виняток становило кілька десятків полонених, які пішли на жахливу роботу 

зі вбивства своїх товаришів, а пізніше поляків та в'язнів інших 

національностей у таборі Біркенау і, кілька сотень тих, що пішли на 

запропоновану диверсійну роботу, яким німецька влада видала військову 

форму, вишколювала, годувала й мала намір використати їх, як диверсантів у 

тилу більшовиків. Вони жили у казармі біля містечка Освенцім. Всі інші 

загинули від важкої праці, побоїв, голоду та холоду. Іноді у нижній білизні 

або голяка тримали полонених перед блоком, годинами на морозі, переважно 

увечері або вранці. При цьому німці сміялися, що люди із Сибіру не повинні 

боятися холоду. Ми чули виття людей, які замерзали на морозі.  

У той час у нас, у таборі, відбулося в деякому сенсі послаблення, так як 

всю лють й силу, необхідні для тортур і вбивства направили на більшовиків. 

Шину у яку били із початку існування табору, яка видавала звук гонгу 

на усі заклики й збори, замінили на дзвін, підвішений між стовпами біля 

кухні. Дзвін був привезений сюди із якоїсь церкви. На ньому був напис: 

«Ісус, Марія, Йосиф». Через деякий час дзвін лопнув. Ув'язнені говорили, що 

він не витримав сцен табору. Привезли другий. Також через деякий час 

лопнув. Привезли тоді третій (у церквах були ще дзвони) і дзвонили 

обережно. Це вже тривало до кінця. 

Так, дзвін церковний викликав іноді багато хвилювань. Коли ми іноді 

стояли на огляді увечері, ми думали, що цей вечір міг би бути гарним, якби 

не постійна атмосфера убивства, що літає над нами. Сонце, що заходило, 

забарвлювало хмари у прекрасні кольори, коли раптом лунало пронизливе 

виття сирени табору,  даючи знак усім охоронцям, що не можуть спуститися 

із наглядової вежі "великої вежі", бо одного або двох ув'язнених немає на 

огляді. А нам зловісно треба було вибирати десять в’язнів на розстріл, або у 
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будь-якому випадку, стійку, на якій мороз пронизував нас наскрізь. Або у 

інший раз, коли ми стояли у якості урочистої передачі жертви на смерть, яка 

зі зв'язаними руками чекала під шибеницею, через хвилину мала висіти на 

шибениці... раптом, тоді, у загальній тиші прилітав здалеку м'який, спокійний 

звук дзвону. Дзвонили десь у якійсь церкві. Як близький він був серцю – хоча 

на відстані і, як далеко одночасно й недоступний... Бо десь там, на волі, 

дзвонили люди. Там жили, молилися й грішили але, що означають їхні гріхи 

щодо злочинів тутешніх?! 

Із літа 1941 року був введений звичай, що регулює прийом до 

шпиталю. Ув'язнені, які вранці відчували себе так погано, що не могли йти 

працювати, коли всі (на ранковий дзвін несли гасло: "Arbeitskommando 

formieren!") бігли до колон праці: слабкі, хворі, "мусульмани", то ставали у 

групи на майданчику перед кухнею. Тут їх оглядали лагерний лікар й 

лагерний капо, а іноді і старший табору, роблячи спробу визначення 

здоров’я, сил  в’язнів методом їхнього штовхання. Частину забирали у 

лікарню, частина йшла у лікарняний блок ("Schohnungsblock"50), частину, 

незважаючи на виснаження, направляли у п’ятірки команд, які працювали у 

полі – відправляючи на вірну смерть. Тоді у лікарняному блоці 

(«Schonungsblocku»)  жили, в основному, трохи довше. 

Коли я перейшов на блок 25 (листопад 1941 р.) я зустрів й 

познайомився ближче із одним колегою, подальшого мого друга 59. Це був 

хоробрий й веселий чоловік. Я організував нову "четверту" п'ятірку, до якої 

окрім 59 увійшли 60 і 61. У цей час привезли у табір, поміж колегами, двох 

офіцерів старших за званням: полковник 62 і підполковник 63. Я 

запропонував вступити в організацію полковнику 62, який на це погодився й 

почав працювати із нами. 

                                                           
50 "Schonungsblock"- лікарня для ув'язнених, які були хворі або поранені, але не 

були дуже хворі, щоб бути відправлені у газові камери. 
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Я зробив перший відступ тому що, як я вже говорив, до цих пір я 

уникав офіцерів вищих звань, які були тут під своїми іменами. Однак, 

оскільки організація розвивалася, колеги дали мені зрозуміти, що із-за 

відсторонення  від офіцерів вищих звань я можу бути признаним  у 

непомірних амбіціях, а тому була можливість врегулювання цієї справи тому, 

що один 59 знайшов полковника 64, який тут сидів під чужим ім'ям і 

вважався цивільним. Я запропонував полковнику 64 нашу співпрацю. 

Полковник 64 погодився із планом моєї тимчасової співпраці й працювали 

від тоді разом.  

У цей час я увів в організацію колег 65 та 66, а за допомогою 59 - колег 

67 і 68, перший із яких незабаром почав нам приносити велику користь, 

отримавши посаду Arbeitsdiensta. 

Нарешті дочекався моменту про який раніше можна було тільки 

мріяти, – ми організували політичну клітинку нашої організації, де 

відповідно співпрацювали колеги, колись на волі вони поїдали один одного у 

сеймі: 69 –  праві, 70 – ліві, 71 – праве крило, 72 – ліві, 73 – праві, 74 – ліві, 75 

– праве крило, і т. д. Довгий ряд наших колишніх політиків-партійників. Так, 

що потрібно було полякам показувати щодня гору трупів польських, щоб 

помирилися й вирішили, що відмінності і ворожі позиції, які вони займали по 

відношенню один до одного на волі, є інша праця – єдність і єдиний фронт 

проти нашого спільного ворога, якого у нас завжди було у надлишку. А так 

згода й  правда спільного фронту завжди була й завжди залишалася на 

відміну від того, що робили на волі: вічне нарікання й поїдання один одного 

у Сеймі. 

 Із ряду друзів полковник 64 заприсягнув 76 і 77, потім втягнув до 

роботи 78 і 79. 
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У листопаді 1941 року пішов із столярної майстерні оберкапо Балке 

(Balke), а прийшов на його місце оберкапо Конрад, добре ставився до 

поляків-теслярів й був  ввічливим. Він захоплювався мистецтвом, різьбою по 

дереву. Він добився від влади, вибрати із кількох сотень в’язнів вісім 

найкращих столярів, фахівців в області виготовлення художніх шкатулок,  

інкрустації та інших шедеврів у галузі столярних виробів. Цю художню еліту 

перевели із роботи у "Industriehofie І" під містечко на територію 

розташованої тут великої дубильні із заводською трубою, в оточенні 

дерев'яного паркану та із чотирма вежами охорони. На території шкіряного 

заводу знаходилось багато ремісничих команд: шевці, кравці, слюсарі, 

малярки, ковалі, а також  стайні  із кількома кіньми та "аристократія" братів 

ремісників, добре забезпечені виробники шкіри. Із художніх тут була 

кімната, яку слід назвати справжньою різьбярньою, так, як наша команда за 

невеликими винятком складалася із різьбярів. У цій маленькій кімнатці 

працював професор Дуніковський (Dunikowski), яким опікувалися Янек  

Маховський (Machnowski) та колега Фусек (Fusek). За короткий час тут був 

призначений Віцек Гаврон (Wicek Gawron). 

Кожна команда мала свого капо. Оберкапо Ерік – вишуканий нікчема, 

важкою рукою керував нами та його заступник – нарваний капо Вальтер. 

Для цього набору різних спеціальностей прийшли й ми: різьбярство, 

столярство, живопис – команда, яку хотів бачити оберкапо столярної 

майстерні Конрад. Але Конрад не передбачав деяких темних сторін переїзду 

на територію шкіряного заводу. Тут правили оберкапо Ерік й будь-яких 

інших оберкапо не визнавав. Зіткнулися два типи: Конрад – відвертий 

прихильник мистецтва, але наївний і не приховував, що любить поляків і 

підступний, хитрий, підлий Ерік, якого побоювалися навіть есесівці, бо він із 

комендантом табору був у темних справах. Правив він тут у шкіряному 

виробництві, як на власній садибі, ведучи своє господарство і догоджував 



79 
 

іноді коменданту з яким на виправлених шкірах робили тут якийсь інтерес. 

Ну і, зрозуміло, Конрад програв. 

Наша майстерня знаходилася в двох залах заводської будівлі. За 

кількома стінами у шкіряному заводі був басейн, де напускали гарячу воду. 

Басейн був великий так, що можна було навіть плисти кілька метрів. Колись 

за допомоги люб'язних друзів із дубильні я мився там один раз, я відчував 

себе так, як колись на волі. Як же довго моя шкіра не отримувала теплу 

ванну. 

Все це робилося нишком. Хіба мислимо було, щоб в'язень в Освенцімі 

приймав теплі ванни? Чи можна було комусь сказати, що поплавав? Це було 

неймовірно! 

Колись також Конрад скористався купання у басейні, нічого не 

роблячи з того, що купається разом із ув'язненими поляками. Його теж ніхто 

не боявся тому, що ніякого свинства ніколи не робив. Але якийсь нікчема 

побачив і на Конрада відправився перший "Meldung" (донесення). У грудні 

(1941 р.) ми були "kommandiert" (командирами) вечорами і працювали (не 

ходячи на перевірки вечірні) до 22.00. У нас було багато роботи по 

виготовленню іграшок для дітей наших німецьких властей. Одного вечора 

прийшов один із капо, посіпака Еріка у супроводі есесівця і вмовив Конрада 

піти до містечка. Конрад, який сумував за суспільством вільних людей – 

погодився і разом із есесівськими охоронцями пішли втрьох у село. Через 

годину, перед самим нашим виходом із дубильні у табір, з'явився у залі 

роботи п'яний Конрад. Відразу за ним увійшов якийсь капо і есесівець, не ті, 

що були із Конрадом у містечку. Вони були свідками того, як Конрад гладив 

по голові улюблених своїх фахівців і сказав, що одному із них вже бути 

капом тому, що є відмінним працівником і "призначив" у залі кілька 

десятників й кілька капо. Цього було досить. Конрад був закритий у бункер й 

сидів там довго. Так Ерік позбувся оберкапо на своїй території. 
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Тому що вже почали впорядковувати справи щодо місця проживання 

окремих ув'язнених, намагались поміщати на блоках робочі командами, тому 

з блоку 12 я був переведений разом із групою інших ув'язнених, які 

працювали на території "Lederfabrik"51, або, як це ще офіційно називали: 

«Bekleidungswerkstätte» – на блок 25 (про що я вже згадував). 

Ліжка, які використовували у блоках табору були дерев'яні, двоярусні, 

що стояли вертикально одне на другому, по три ліжка. У блок ліжка ще не 

надійшли. Ми покотом спали тут, приблизно 240 в’язнів в залі, жахливо 

стиснені, що в мові лагерній називали "закладкою" (мова йде про ноги), на 

одному тільки боці. У ночі (як торік) ходили один одному по голові, животах, 

хворих ногах, виходячи у туалет і, не знаходили місця, щоб спати після 

повернення. 

Це не надто приємні спогади, але я пишу про все це і про це згадаю. 

Через якийсь збій в економіці табору, привозили  взимку (у грудні 1941 року) 

бруківку вагонами і переносили її до насипу, розташованого на трасі 

залізничного депо в 3 кілометрах від табору. Команди сільськогосподарські 

та інших "zugangów", яких мордували у полі, були, однак, занадто мало 

чисельні, дуже фізично слабкий людський матеріал, так що приймали на цю 

роботу сильних працівників, що працювали на станках, залучаючи їх на ці 

роботи на декілька тижнів. Зазвичай я уникав цієї роботи, роблячи собі через 

лікаря 2 направлення на рентген чи зондування. В один тиждень світило 

сонце, був гарний день. Я пішов разом із усіма. Я носив разом із колегою 

Зігмундом Костецьким брукву кошиками ("tragami"). Капо та есесівці 

охороняли, щоб кошики були повні, а також споглядали, що ми робили. У 

якийсь момент, завантажуючи решту брукви, яка була висипана у цьому 

місці, ми наповнили тільки половину кошика, але що вже настав час 

повертатися у казарми, то сотники почали встановлювати колони, унтеркапо 

                                                           
51 Шкіряна фабрика 
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який насипав нам кошики вирішив, що вже занадто пізно йти куди-небудь, 

щоб добрати повні кошики і велів нам йти із тим, що в них було. На площі, 

через яку ми носили, стояв есесівець, який здалеку побачив, що у нас кошик 

не повний, підбіг і палицею вдарив мене по руках. Ми зупинилися. 

Відриваючись на мені, кричачи, не знаю чому: «Du polnischer Offizier!», – 

вдарив мене по голові та обличчю палицею, яку тримав у руці. 

Мабуть – це нервове, але у таких ситуаціях у мене появлялась гримаса 

на лиці (у мене їх декілька), щось типу посмішки, що вивело його із себе і, я 

отримав палицею по голові ще сильніше. Тривало – це я вважаю, недовго, 

проте людині у подібні моменти може багато думок пролетіти через голову. 

Мені прийшло у голову: ХУ... його й палицею не доб’єш – приказка від часу 

якогось повстання,... і тепер я дійсно посміхнувся. Есесівець подивився й 

процідив: "Du lachender Teufel". Не знаю, що було б далі, якби не "сирена" у 

таборі, яка привернула його увагу в іншому напрямку: хтось втік. Колеги 

говорили мені потім, що мені пощастило. Голова й обличчя у мене два тижні 

були припухлі. 

Другий раз мене побили набагато пізніше у шкіряному цеху. Колеги у 

пункті курили сигарети – під час роботи не дозволялося курити. Капо Уолтер 

кинувся на них, як тигр. Я не палив, але як раз виходив. Він підскочив до 

мене: "Хто курив?!" Я мовчав і, у мене була безвільна посмішка на обличчі. 

 –  Was? Gefällt es dir nicht?! - не знаю, що мені мало щось подобатись 

чи не подобатись. Вальтер був сильним, який одним ударом міг перекинути 

людину. Тоді я отримав кілька разів по голові  кілька разів, я лежав на землі. 

Я, однак, як казали мені 59 і 61, знову стояв перед ним із певним виразом 

обличчя, скривлена посмішка. Вальтер залишив мене, врешті-решт тому, що 

приїхав комендант табору, а Еріка не було. 
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Тим часом, на волі, далеко у Варшаві мене підвищили. За створення 

ТАП, за роботу по об’єднанню KZN (збройні народні команди), за 

перекреслення власних амбіцій та після підвищення генерала Сікорського, за 

прагнення до підпорядкування всіх гілок ZWZ (Союз збройної боротьби), що 

було першим приводом для розбрату з 82, а хто знає, якщо не з-за цього я 

опинився поза Варшавою. Але Янек В. подав заяву і, як він стверджував, 

"Богдан" 85 переживав за мене і сказав йому, що більше йому залежить на 

моєму підвищенні ніж на його власному. Полковник "Грот" підвищив нас 

кілька з KZN, 82 і 85 стали підпоручиками. Таким чином, я нарешті, під 

власним ім'ям, став поручиком (тобто фактично повернувся до 1935 році). 

Якщо б мені там у пеклі, всі ці справи на волі не здавалися занадто 

дріб’язковими, було б гірко. 

Якщо мова йде про хороші посади в Освенцімі, після помічників у 

лікарні, не для людей, а радше для свиней (так званих "Tierpflegerach"). 

Музиканти, які поза грою в оркестрі були в основному старшими по кімнаті 

(sztubowych), доброю посадою була робота перукаря. В основному вони 

намагалися поєднати ці дві функції – гоління і посаду старшого по кімнаті. 

Але навіть, якщо перукар не був штубовим, було зовсім добре. Були 

перукарі, які голили тільки есесівців, крім того, кожен блок мав кілька 

перукарів, роботою яких було тільки голити щотижня весь блок. Стрижка 

волосся і гоління було обов'язковим для ув'язнених, але цю роботу 

виконували тільки перукарі. За не гоління, або занадто довге волосся на 

голові, відповідав старший по блоку та старший по кімнаті. Від блочного, 

капо й старших по кімнаті, які жили на блоці, перукарі отримували більше 

їжі ніж достатньо. 

У грудні (1941 р.) одного разу ввечері ми стояли із полковником 1 і 

доктором 2 біля блоку 21 (нова нумерація), розмовляючи, як нас вразив 

вигляд людей, які виходили із блоку 26 (нова нумерація),– гола група людей, 

сильно здіймалася над ними пара. Це були на швидке знищення поляки. Було 
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їх приблизно сотня. Після застосування гарячого душу протягом приблизно 

півгодини (при цьому вони нічого не передчуваючи із задоволенням 

помилися гарячою водою), поставили їх голими на снігу і морозі, і так 

тримали. Ми повинні були йти до блоків, а вони замерзали. Доносився від 

них приглушений стогін, чи радше, тваринний вереск. Тримали їх так пару 

годин. 

Вбивали у той чи інший спосіб, або розстрілювали велику кількість 

ув'язнених, одночасно лікарня отримувала список із їхніми номерами і 

подавала імена померлих в цей день у лікарні до адміністрації табору, давали 

у день по 50 номерів із цього списку, як померлих на серце, туберкульоз, тиф 

або ще яку-небудь хворобу "природну смерть". 

Так підходив до кінця 1941 рік. Прийшло Різдво Христове  в Освенцім і 

друга посилка із дому з одягом, посилки з продуктами ще не було. На блоці 

25, де прихильним до нашої роботи виявився блоковий, у кімнаті 7, де 

комендантом був 59 ми влаштували ялинку з потайним встановленням 

Польського Орла. Зал був декорований із великим смаком при допомозі 44 і 

45, при невеликій моїй участі. 

У святвечір був виступ кількох наших представників політичного 

осередку. Хіба Дубоіс (Dubois52) міг би на волі слухати із задоволенням, як 

каже Рибарський (Rybarski) й після цього щиро потиснути йому руку, чи 

навпаки? Як же це було колись у Польщі, робилось показове порозуміння, 

згода і, як тоді це було неможливо. А у нас, у залі в Освенцімі обидва 

дружньо  виступали. Що за метаморфоза... 

Через одного фольксдойче, сілезця, який у нас працював під номером 

81, повідомив мене про якусь нову акції політичного відділу, яка могла б 

мені особисто серйозно загрожувати.  Нас, старих номерів було вже дуже 

                                                           
52 Посол до сейму у довоєнній Польщі 
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мало. На загал це проявилося при виплаті грошей. Гроші присилали наші 

сім'ї, видачу проводили один раз у місяць: один раз 30 марок, або два рази по 

15. Гроші, що поступали у більшій кількості, залишалися на рахунку. Пізніше 

збільшено виплату до 40 марок у місяць. 

Гроші можна було витратити у їдальні табору, де знаходилось те, що 

шкодило організму: сигарети, сахарин, гірчиця, іноді салат на оцті 

(маринади). При виплаті грошей,  для порядку, мали стояти всі за номерами. 

Кілька разів ставили всіх, навіть тих, що взагалі грошей не отримали, щоб 

підписали свій рахунок. Саме тоді було легко перерахувати тих, що стояли у 

черзі, від перших до останніх номерів і зрозуміти скільки ще нас сотень 

залишилось живими. Хаос у сотнях був  величезним, особливо із 

варшавських транспортів, що прибували у табір. Може бути тому, що перші 

транспорти перед нами зайняли місця у приміщеннях, а нас знищували під 

відкритим небом. Може ще й тому, що люди із Варшави, як говорили жителі 

Сілезії, були не витривалими. А може тому, що над ними влада табору 

знущалась найбільше. Із кілька сотень варшавських транспортів, живими 

залишилось лише двоє людей. У нашій сотні залишились живими шестеро. 

Були також сотні в яких залишились живими 8 чоловік, але були й такі, яких 

ніхто не представляв. 

Саме тоді політичний відділ вирішив провести перевірку метричних 

даних всіх, що залишилися в живих, починаючи із перших чисел, що при 

мізерній кількості нас, старих номерів, не було важко. А раптом хтось 

ховається під чужим ім'ям, як наприклад я. Для того, щоб виловити подібних 

"птахів" політичний відділ направив до парафій листи, щоб ті надали  

виписки із метричної книги про окремих ув'язнених. Листи направляли до 

парафій де народилися в’язні, як це вони подавали у своїх біографіях.  

Щоб уявити собі, як виглядала моя ситуація, потрібно повернутися до 

1940 року до Варшави. Суспільство наше у Варшаві дуже охоче допомагало 
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людям котрі були на конспіративному становищі, особливо у перший її 

період, не боячись жахливих повідомлень із концтаборів, гестапо, що 

знаходилось на Алеї Шуха. Потім вже було важче знайти приміщення. Але 

спочатку благородні польські родини із задоволенням працювали у тому 

напрямку, надавали приміщення на цілі конспірації. У перший періоді у мене 

було кілька квартир і декілька паспортів на різні прізвища, проживав у різних 

квартирах. Тоді ще можна було, вийшовши на вулицю, залишити документи 

у квартирі. Документів із собою не носив, а в разі затримання на вулиці я 

вказував квартиру, яка на той момент була "чистою" і у якій у мене був один 

з документів. 

Одна із квартир у якій я працював була квартира пані 83. Одного разу 

ця пані сказала мені, що має правдиві документи, які були зроблені на 

реальне прізвище одного із наших офіцерів 84, який вже поїхав на роботу в 

інший район, поки цей документ зробили. Разом із документом була й карта 

до роботи і я погодився на пропозицію пані 83 використати цей документ, 

змінивши у ньому фотографію на своє фото.  

Коли я йшов на облаву я взяв це свідоцтво, так як прізвище, як мені 

справедливо здавалося ще "не засвітилося". У мене був документ людини 

(84), який жив десь на волі. У документі, однак, не було згадки про ім'я та 

прізвище моєї матері. Коли нас провіряли  у ночі в Освенцімі, незабаром 

після привезення у табір, я надав придумане ім'я і прізвище матері тому, що 

повинен був подати що-небудь. Тепер, значить, ситуація була досить 

невизначеною. 

Коли черга прийде на мій номер, а прийде у перебігу декількох місяців, 

безперечно і політичний відділ відправить запит до парафії  у місто Z., після 

отримання даних із моєї метричні книги на пана 84 – ім'я й дівоче прізвище 

матері не буде збігатися із вказаним мною. А значить, мене викличуть, 

запитають хто я, і... кінець. 
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За щасливим збігом обставин, колеги із облави, приблизно кілька 

сотень (я вже згадував), були на карантині і вони збиралися їхати 

найближчим часом до Варшави. Через звільненого колегу 14 я переслав 

повідомлення до своєї шваґрової, пані E. O., про те, які прізвище та ім'я 

матері я тут подав. 

Виїхали тоді кілька колег, деякі співробітники нашої організації; крім 

14 поїхав теж 9. Одночасно на блок звільнених пішов полковник 1, який був 

звільнений із табору за допомоги впливового колеги із яким разом навчався в 

університеті у Берліні, який сьогодні займає високу посаду у німецькій армії. 

Через полковник 1 надіслав звіт до Варшави про роботу нашої організації 

тут. Через колегу 86, який сидів тільки за те, що мав таке саме прізвище, як 

один з полковників, послав також ряд повідомлень. 

Для цілого зображення табору у той час (зрозуміло, тих речей, які сам 

бачив, тому що я не в змозі описати все, що я чув від колег, що працювали в 

інших робочих командах) необхідно ще додати так званий "тиждень 

seidlerowski". У грудні (1941 р.), протягом тижня проходив вечірній огляд під 

керівництвом Сейдлера (Seidlera), спеціального садиста, який заміняв 

керівника табору. Це був тиждень дуже неприємної погоди. Вітер та дощ зі 

снігом, вологістю та холодом, здавалося, не тільки одяг, але й наші тіла 

промерзали наскрізь. Увечері був сильний мороз. 

Сейдлер вирішив якомога більше знищити в’язнів.  Щодня з моменту 

гонгу на вечірню перевірку за 15 хвилин до 18.00 годин, ми вже стояли й 

боролись із морозом у мокрому одязі до 21: 00, звільняли зі стійки тільки 

перед самим гонгом до сну. Їли швидко холодний обід, який у той час давали 

нам на вечір і поспішали вирішити всі свої потреби за 15 хвилин. Потім 

лягали спати.  
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Стійки ці тривали тиждень тому, що нібито кожен день, протягом 

тижня, когось не вистачало на огляді, що було, очевидно, сфабриковано 

Сейльдрером. Згодом його функції закінчилися і рапорт почав складати 

Палітша (Palitzscha). 

Багато сил (а більш слабким – життя) коштував нам цей тиждень. 

Повідомлення про смерть посилали нашим сім’ям із головного 

писарського відділу тільки за письмовим дорученням політичного відділу, 

так, як для німецької поліційної влади було не вигідно подавати відомості 

про смерть в’язня, щоб про це не знали люди на волі.  

Так закінчився 1941рік. Починався 1942. Якщо мова йде про табір в 

Освенцімі – найпотворніший, якщо мова йде про роботу нашої організації у 

таборі – найцікавіша, в якій ми досягли великих здобутків. 

... а так вийшло, що із-за відсутності часу перед новим рішенням 

прийшлось писати телеграфічним стилем. 

Настала раптово принципова зміна курсу стосовно євреїв. На подив 

всіх інших євреїв, які були виведені із табору  й разом із приїжджими 

євреями – "zugangami", направили на добрі роботи у приміщення: 

трикотажний цех, овочесховище, картоплесховище. Стали навіть уважніші 

по відношенню до нас. Ми не підозрювали, що це потворна, підступна дія. 

Мова йшла про листи для сімей у яких на протязі кількох місяців писали, що 

працюють у майстернях і їм дуже добре. А те, що ці майстерні знаходилися в 

Освенцімі? Чи значило щось це невідоме містечко для євреїв у Франції, Чехії, 

Голландії, Греції куди посилали листи. Адже навіть поляки у Польщі мало 

знали про те, що відбувається в Освенцімі і дуже наївно усвідомлювали 

тутешній побут. Наших, польських євреїв знищували в основному у 

Треблінці й Майданеку. Тут, в Освенцім звозили євреїв майже із всієї 

Європи. 
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Після декількох місяців написання листів про хороші умови у яких 

живуть євреїв – раптово забирали із різних посад і скоро знищували. Тим 

часом почали щодня приходити тисячі поїздів із євреями з усієї Європи, 

направляючись відразу у Біркенау, де будівництво бараків табору (який був 

створений у першій фазі) було вже завершено. 

Змінилося також ставлення до священиків, але з іншої причини. На 

підставі союзу Італії та Третього Рейху змінилось відношення до Ватикану – 

священників почали вивозити у Дахау. Перший раз на початку 1941 року; 

другий транспорт священиківі з Освенціма у Дахау прибув у липні 1942 року. 

У Дахау священики мали, порівняно із тутешніми умовами, цілком можливе 

існування. У той час між цими двома пересиланнями я зустрів в Освенцімі 

кілька сміливих священиків, наприклад, о. 87, який був капеланом нашої 

організації. 

У нас проводилось законспіроване від  небажаних очей богослужіння і 

сповіді. Оплатки  ми отримували від духовенства зі свободи, завдяки зв'язкам 

із населенням за межами табору. 

Початок 1942 року – це швидке вбивство решти більшовицьких 

полонених. Поспішали із вбивством. Блоки були потрібні для іншої мети. Тут 

почався новий «танець смерті». Трупи більшовиків, що померли на 

будівництві доріг, при риті ровів біля Біркенау, привозили возами на вечірню 

перевірку – кілька наповнених возів. Так відбувалось підчас кожної 

перевірки. Деякі із полонених просто замерзали після роботи, в них не було 

сил, щоб хоч трохи зігрітися,  

Одного разу під час роботи відбувся бунт, більшовики кинулися на 

есесівців і капо. Повстання жорстоко придушили, весь цей загін був 

розстріляний. Трупи, щоб перерахувати під час перевірки, привезли на 

кількох сількогосподарських машинах.  
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Після знищення всіх (лютий 1942 р.), за винятком кількох сотень про 

які я вже згадував, швидко розібрали паркан, що стоїть між нашим табором і 

табором військовополонених. Одночасно будували огорожу в іншому 

напрямку і для інших цілей. Огороджено від нас високою стіною із бетонних 

плит десять блоків, щоб розмістити у ньому жінок. Цього ще досі не було. 

На початку свого існування – табір працював також і по неділях. 

Пізніше у неділю, були нібито вільні, але в’язням до обіду заборонялося 

покидати блоки (Blocksperre). Тепер, щоб зменшити наші можливості 

спілкування, нам забрали  у неділю ще дві години. Після обіду із 13.00 до 

15.00 в’язень мав роздягтися й спати. Блокові перевіряли кімнати. Спання на 

блоках перевіряв старший табору або лагерний капо, тому, що в’язень, який 

не спав – витрачав здоров'я (дика іронія) необхідне для Третього Рейху, а 

значить він був саботажником. 

18 січня 1942 року у переповнений бункер "кам'яний мішок" зачинили 

на ніч 45 ув'язнених. У той час, ввечері у підвалі блоку 11 (нова нумерація) 

пролунав сильний стукіт у двері і крик до вартового есесівця, щоб відкрив. 

Це кричали в'язні, що задихалися від нестачі повітря, пробиваючись зубами, 

руками й  ногами до дверей, де через щілини впливало трохи повітря. Після 

тієї ночі із 45 закритих було 21 мертвих – задушених або убитих у бійці. 

Інших 24, що тримались на ногах взяли у лікарню 9 помирати, а 15 пішли у 

СК (штрафна команда) за те, що не хотіли померти у кам'яному мішку. Серед 

них був Конрад – колишній оберкапо столярної майстерні. Свідком цієї 

жахливої сцени був всю ніч капо "Джоні", який проходив у цей час 

покарання у в'язниці за якісь комбінації із поляками, як це називала влада. 

У лютому 1942 року прийшов лист до політичного відділення від 

партійної влади із Берліна, згідно якого, заборонялась солідарна 

відповідальність і розстріли десяти ув'язнених за одного втікача – мабуть, 

такі самі репресії застосовувались десь у таборах для німців. У той час 
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офіційно також був зачитаний наказ, що забороняв бити в’язнів (цікаво, чи є 

це результат наших доповідей?). Із тих пір не було великих репресій щодо 

в’язнів за втечу інших ув'язнених. Появилися можливості щодо втечі із 

табору і, ми, як організація  почали готувати до відправки звіт у Варшаву за 

допомогою організованого втечі. 

Після більшовиків залишились воші і страшний сибірський тиф на 

який почали масово хворіти наші колеги. Черевний тиф був у всьому таборі й 

зробив величезне спустіння. Влада потирала руки, спокійно спостерігаючи за 

цим союзником, що допомагав знищувати в’язнів. 

Тоді ми почали в лабораторії HKB розводити тифозних вошей  і 

пускати їх на плащі есесівців, при кожній перевірці, або відвідуванні наших 

блоків. 

На блоці 15 повісили на вулиці поштову скриньку і було оголошено у 

всіх блоках, що сюди слід вкладати листи із підписами чи без них, 

оповіщаючи владу про підслухані розмови у блоках. За вагомий для влади 

табору донос – в'язень мав отримати нагороду. Хотіли убезпечити себе від 

діяльності нашої організації. Посипалось кілька анонімок і доносів. Тоді ми 

через капітана 88 розкривали ящик кожен вечір і переглядали доноси, перш 

ніж о 22.00 відкривав її Палітш (Palitzsch). Знищували невигідні для нас 

доноси і кидали доноси на шкідливих осіб. Почалася паперова боротьба. 

У блоках і в поході на роботу нам було наказано співати німецькі пісні. 

Кілька разів весь табір повинен був співати під час збору на огляді. 

У Бжезінці спішно будували  газові камери, деякі з них були вже 

готові. 

Те, чого я боявся колись, введення в організацію офіцерів під 

реальними іменами – виправдано, бо в разі підозри, що тут знаходиться 
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організація, насамперед, взялися б за офіцерів, які тут сиділи. Одного разу 

взяли полковника 62 і посадили у тюремну камеру. Вели його кожен день на 

допит у політичний відділ, звідки він повертався блідий, ледве тримаючись 

на ногах. Тоді я боявся різних ускладнень. Після більш ніж двох тижнів 

полковник 62 підійшов, коли я був із колегою 59 і сказав: “Ну, привітайте, 

відпустили. Питали, чи є якась організація у таборі. Прощаючись зі мною, бо 

був гонг, щоб спати, він сказав: “Не бійся я не сказав ні слова. Завтра вам 

розповім". Але на наступний день забрали полковника 62 і перевели у 

Райське, мабуть, саме тому, щоб не міг нам нічого сказати. 

Бравий був полковник 62. 

Привезли більше ста чехів. Це була одна інтелігенція – організація 

"Сокіл". Помістили їх у нашому залі (блок 25, зал 7). Почали їх знищувати у 

швидкому темпі. Я увійшов в організаційний контакт із їхнім представником 

89 (живий і знаходиться у Празі). 

Після консультації з полковником 64, я залучив мого друга поручика 

29, до якого у мене велика довіра. Я робив це на випадок якогось нещастя зі 

мною. Поручик 29 доповідав полковнику64, що ми створили 42 клітини. 

Одного разу з головного табору Аушвіц І переводять у Біркенау 

(поширився слух, що на знищення ) ряд Сілезців (70-80) і, між іншим, мого 

друга 45. Від попереднього вечора він переживав, щось передчуваючи, він 

тремтів ночами усім тілом. Він просив мене, щоб повідомлення про нього 

передати у майбутньому його дружині та маленькому синові Дизмі (Dyzmie). 

З Райська вже не повернувся. Всіх сілезців цієї групи там вбили. Деякі з них 

сиділи тут із самого початку створення табору і думали, що виживуть. Від 

цього часу сілезці, що  залишилися у таборі, безумовно, стали схилятися до 

роботи проти німців. 
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Одного разу вранці, відвідавши колег по роботі, я був на блоці 5 (нова 

нумерація) і біг швидко на перевірку через порожній коридор, я зустрівся очі 

в очі із "Кривавим Alojzem", який впізнав мене, хоча пройшов вже цілий рік. 

Він зупинився й крикнув із якимось подивом і одночасно із незрозумілою для 

мене радістю: “Was? Du lebst noch?", він схопив мене за руку і потряс. Ну, що 

я мав робити? Не виривався. Дивний це був чоловік. З кровожерливих типів 

із перших часів, до яких  він належав, кілька вже не жили. 

Влада табору по відношенню до комісій, які відвідували табір (серед 

них були добродії у штатському), хотіла показати табір у кращому світлі. 

Вели їх на нові блоки і тільки там де були ліжка. Кухня в цей день готувала 

хороший обід. Оркестр гарно грав. У табір після роботи поверталась тільки 

команда здорових, сильних в’язнів, що працювали у майстернях. Решта 

команд – "zugangi" та інші, які мали сумний вигляд – чекали у полі поки не 

виїде комісія із табору, маючи приємне враження про табір. Потреба 

показати табір із кращого боку, змусила владу табору перемістити в інші 

табори таких непопулярних катів, як Кранкемана (Krankemanna) та Сігруда 

(Sigruda). Після їхньої посадки у вагони, есесівці, що охороняли в’язнів дали 

зрозуміти в'язням, що нічого не мають проти того, щоб ув'язнені взяли тепер 

над ними реванш. В'язням цього тільки було й треба. Увірвалися у вагони і 

повісили Кранкемана (Krankemanna) і Сігруда (Sigruda) на їх власних пасках. 

Есесівці в цей час повернулись у інший бік – не заважаючи. Так загинули 

кати. 

Кожен свідок стількох вбивств, санкціонованих владою табору був не 

вигідний, хоча б їм був капо-німець. Тому й ці двоє перестали бути свідками. 

Організація постійно зростала. З колегою 59 привели до присяги  

полковника 23, підполковника 24 і нових людей: 90, 91, 92, 93, 94, 95. 

Багатьма колегами опікувався  чудовий чоловік 44, віддав їм свою їжу, бо 
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сам заробляв малюванням портретів представників влади табору й отримував 

за це їжу для себе. 

Транспорт із Варшави (березень 1942 р.) привіз знову багато моїх 

друзів і повідомлення про те, що робиться у нас. Приїхав майор 85, почесна 

особа 96, який був найбільше побитий на Алеї Шуха і на Павяку. Від них я 

дізнався, що полковник 1 знову заарештований і сидить на Павяку. Це 

полковник 1 направив до мене  колегу 96. Влаштував його через 97, який вже 

приступив до нашої роботи у його команду. 

Одночасно ми розбудовувались у двох інших напрямках, втягуючи у 

роботу 98, 99 у будівельний відділ та 100 і 101 у лікарню. У цей же час помер 

професор 69. 

Як на двох великих стовпах, організація рятувала своїх колег –  

ґрунтувалася на двох установах: HKB53 та «Arbeitsdienst». Коли потрібно 

було когось зі своїх врятувати з транспорту і дати роботу у приміщенні, або 

взяти когось з команди, де вже починав впадати в око якому-небудь 

бандитові, або коли треба було ввести для роботи якийсь новий вид роботи, 

тоді йшли до доктора 2 і говорилося: "Дзюньку, завтра прийде до вас №..., 

який потрібно на якийсь час прийняти у лікарню". Вирішувалось це теж 

через доктора 102. Якщо – це вже відбулося, а у понятті капо ув'язнений був і 

так приречений, так як із лікарні мало хто повертався, тоді йшлося до 68 і 

говорили: "Дайте картку на № ... у команду X", або іноді також із хорошим 

результатом вирішував 103, –  справу було зроблено. 

Таким чином ми приготували втечу 25 і 44. Обидва – чудові люди й 

обоє сиділи тут за зброю. Справу було доведено і були б тут розстріляні, 

звичайно. Питання лише у тому, як швидко Грабнер із політичного відділу 

займеться їхньою справою. Якимось дивом досі вижили. 44 малював 
                                                           
53Табірна  лікарня 
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портрети есесівців і його справа, можливо, саме тому відкладалася. Але 

довго так тривати не могло. 

Спосіб, який я описав вище у лютому 1942 року, ми направили 25 до 

команди «Harmensee» – рибні стави, в декількох кілометрах від табору, де 

в'язні працювали по вирощуванню риби і на цій території жили. Значно 

пізніше, у травні, вирушив туди 44 і в той же день передав звістку від мене 

25, щоб не чекав мене, а негайно втікав. Втекли з будинку через вікно, несучи 

мій звіт до Варшави. 

У царстві Еріха Гронке (Grönke), шкіряних заводів, після посадки у 

карцер Конрада, команда різьбярів і вибраних столярів була у кризисному 

стані. У складній ситуації опинився заступник капо Тадек Мишковський. 

Місце лагідного Конрада, який захоплювався мистецтвом, зайняв злобний і 

все проникний погляд, як у  лісового кота – Еріх. Незабаром, бажаючи 

знищити те, що Конрад створив і назвавши існування різьбярні розкішшю, 

Еріх закрив різьбярню, звелів нам робити ложки. І дав нам капо «гуляй ноги» 

– шкідливого ідіота. Столярам, яким було важко робити художні шкатулки, 

приказав робити шафи та прості речі. У ложкарні ми робили по 5 столових 

ложок у день, потім 7, і, нарешті 12. 

У цей час тут працював колишній депутат 104. В організацію тоді 

залучив колег: 105, 106, 107,  колишнього солдата моєї партизанщини (1939) 

- 108 і підпоручиків 109, 110, 111. Серед художників, що малювали іграшки, 

де попередньо працював полковник 62 (незадовго до карцеру), увійшов до 

нашої організації, якого порекомендували  перед своїм звільненням капітан 8 

та підхорунжий 112. 

Вже зараз ми освоїли усі команди, але до одної не могли дістатися. 

Нарешті у лютому (1942) будучи «командиром» ("kommandiert"») й 

повертаючись пізно до табору, повернувшись до блоку, дізнався від 61, що 
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був 68. "Funkstelle" затребував двох картографів – креслярів карт. 61 дав свій 

номер і нашого колишнього  командора 113. Через кілька днів з'ясувалося, 

що у командора 113 трясуться руки, тому ми перевели його до столової 

есесівців, де він мав хорошу їжу, а на його місце у "Funkstelle" пішов я 

(погодивши із 52). 

Ми працювали із 61 над картами протягом декількох тижнів. У той час, 

після орієнтації у ситуації, завдяки 77 я зміг, нарешті, тут, де окрім есесівців, 

на станції ми проходили курси, дістали нам відсутні лампи та інші деталі, які 

шукали протягом тривалого часу безрезультатно. 

Із запасних частин, змінних, до яких мали доступ наші в'язні, після 

семи місяців у нас була своя радіостанція при якій працював підпоручик 4 у 

місці де дуже неохоче заходили есесівці. 

Восени 1942 року через «довгий язик» одного із колег, що стало 

причиною того, що ми повинні були розібрати радіостанцію. Надавали 

відомості через інші радіостанції, що стосувалось кількості "zugangów" і 

смертей у таборі, стану та умов у яких перебували ув'язнені. Влада лютувала, 

шукала, зривала підлоги у майстернях на “Industriehof I”, на складах. 

Подавали новини рідко та у різний час, виявити нас було важко. Влада 

нарешті відмовилися від пошуків у самому таборі, перенісши їх на територію 

за межами табору у районі Освенціма. Подавали точні новини із табору 

завдяки  контакту нашої  організації з цивільними працівниками, через них 

подавали інформацію на волю. Шукали в «Gemeinschaftslagrze». 

А контакт через цивільне населення і насправді був. Дорога до нас 

йшла через зіткнення із цивільним населенням (серед якої були члени 

організації на волі), у Brzeszczach, йшла у «Gemeinschaftslagrem» через тих, 

що працювали у нас, будучи, здавалося б, нашою владою. Дорога йшла теж 

на Bunę через контакт із цивільними співробітниками. 
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Таким чином я передав "на волю", також винесених з "Funkstelle" весь 

файл німецьких клавіатур, так звані "Verkehrsabkürzungen". 

Із волі ми отримували ліки, ін'єкції протитифозні. Працювали при 

цьому з одного боку доктор 2, з іншого мій колега 59. Це був цікавий тип. 

Робив все "весело" і все йому вдавалося. Рятував, годував у себе в залі і в 

шкіряному цеху кілька товаришів, перш ніж їх не виходив так, що далі вони 

змогли самі собі дати раду. Постійно когось прилаштовував у шкіряному 

цеху. Він йшов ва-банк сміливо із деякою нахабністю там, де інший би 

побоявся. Високий, широкий у плечах із світлим обличчям і великим серцем. 

Колись приїхав із комісією Генріх Гіммлер, а 59 у той час був старшим 

на блоці 6 (стара нумерація) і був проінструктований, як він повинен 

подавати звіт  Гіммлеру, перед яким всі тряслися. Коли настав цей урочистий 

момент і Гіммлер увійшов у зал, 59 став перед ним і,... нічого не сказав. А 

потім розсміявся і Гіммлер теж засміявся. Може бути, його врятувало те, що 

із Гіммлером  були якісь дві цивільні особи, а таке лагідне відношення до 

в’язня – робило йому необхідну рекламу щодо відносин до ув’язнених.  

Іншого разу у шкіряному цеху, 59  побачивши через вікно на дворі 

комісію, яка оглядала верстати і направлялася до дверей, через які повинна 

була увійти у великий зал, де працювали кожум'яки, схопив гумовий шланг і 

начебто роблячи прибирання, ллючи  на стіни та підлогу, облив спеціально й 

ретельно комісію, що складалася із німецьких офіцерів. Зробив вигляд 

надзвичайно наляканого й кинув шланг на землю, встав по стійці "струнко" 

і,... знову нічого йому не було. 

Коли колони ув'язнених поверталися у табір з тривожними думками, 

раптом 59 гучним голосом подав на польській мові гучні команди: раз, два, 

три... 
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Були, звичайно, і недоліки у нього, але хто їх не має. У будь-якому 

випадку у нього було постійно багато друзів і прихильників. Подобався він 

їм, та багато міг б зробити справ.  

Останні звільнення у 1942 році були у березні, причому звільнили 

кількох людей з оркестру, бо комендант, який, як я вже згадував, любив 

музику, домовився собі з владою у Берліні, що зможе кожен рік звільняти 

кілька музикантів з оркестру. Оркестрантам анонсували: хто буде намагатися 

грати добре, буде звільнений, якщо оркестр грав прекрасно. Комендант 

насолоджувався музикою. Щороку, однак, звільняли тих, що у меншій мірі 

були потрібні для оркестру.  

Після березня, протягом усього 1942 року не відбувалися звільнення з 

огляду на те, щоб на волі не перебували свідки, які могли б засвідчити про 

події, які відбуваються в Освенцімі.   

Привезли в Освенцім, в ту частину табору, яка була відгороджена від 

нас високою стіною, вперше жінок: повій і всякий непотріб з німецьких 

в'язниць і призначеного для жінок, яких скоро мали  привезти, для жінок 

чесних – "політичних злочинців". 

У Бжезінці кожен день у вже готових газових камерах почалися перші 

масові удушення людей газом. 

19 березня 1942 року привезли 120 жінок, полячок. Посміхалися до 

в’язнів, які  колонами входили у табір. Після допитів, а може спеціальних 

катувань, цього підтвердити ніхто не міг, під вечір того ж дня, вивезли на 

візках у крематорій порізані на шматки деякі тіла з відрізаними головами, 

руками, грудьми, понівечені трупи. 

Старий крематорій не справлявся зі спалюванням трупів з нашого 

центрального табору та трупів з Райська (димар побудований у 1940 році 
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лопнув і розколовся від безперервних випарів з тіла. Побудували новий). 

Більшість трупів ховали у широких ярах за допомогою команд, що 

складалися з євреїв. Терміново будували два нових крематорії у Біркенау, де 

спалювання мало відбуватися за допомогою електричного струму.  

Плани робили у будівельному офісі. Зі слів колег з цього офісу, кожен 

крематорій має вісім позицій, на які можна класти по два трупи. Спалювання 

електричне передбачалось за три хвилини. Плани були відправлені до 

Берліна. Після затвердження повернулися зі вказівкою завершити до першого 

лютого, потім термін перенесли до першого березня  і в березні були готові. 

Тепер фабрика почала працювати цілу ніч. Поступив указ знищити усі сліди 

попередніх вбивств. Почали розкопувати засипані в ямах трупи, яких було 

десятки тисяч. 

Трупи вже були розкладені. Біля відкритих великих спільних могил 

панувала жахлива духота. Деяких, засипаних раніше, розгрібали у газових 

масках. Величина роботи у цілому, цього пекла на землі, була гігантська. 

Нові транспорти газували в темпі – більше тисячі жертв у день. Трупи 

палили у нових крематоріях. 

Для витягування трупів із канави використовувався кран, який вбивав 

великі залізні кігті у розкладаючі трупи. Місцями бив у вгору, маленькими 

фонтанами, смердючий гній. Витягнені краном зліплені до купи трупи, а 

також і ті, що витягалися руками, переносили на величезні купи, які 

укладалися по черзі з дерева і залишків людей. Купи ці підпалювали. Іноді не 

шкодували навіть бензину на розпал. Стоси горіли вдень і вночі, протягом 

двох з половиною місяців, розносячи навколо Освенціма запах смаженого 

людського м'яса і кісток. 

Команди, які працювали на цій роботі складалися тільки з євреїв, які 

жили лише два тижні. Після цього терміну газовано їх і їхні тіла спалювали 
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інші євреї, новоприбулі, що залучались у нові робочі команди. Не знали ще, 

що їм залишилося всього два тижні життя, мали ще надію на подальше 

життя. 

Цвіли красиво каштани та яблуні... Особливо у цей період, навесні, 

найтяжче відчувалася неволя. Коли йшли колонами по сірій дорозі до 

шкіряної фабрики, збиваючи стовпи пилу, бачили, який прекрасний схід 

сонця, рожеві красиві квіти в садах і на деревах при дорозі, або коли на 

зворотному шляху зустрічали молоду пару, яка прогулювалася, вбираючи 

чари весни, або жінку, яка спокійно везла у візку своїх дітей, тоді у мене 

народилася думка, яка неспокійно калатала по голові, десь губилась, то знову 

наполегливо шукала якогось виходу або відповіді на запитання: "Чи всі ми є 

людьми?" І ті, що проходжали серед квітів, і ті, що йдуть в газові камери? І 

ті, що постійно марширують поруч з нами, з багнетами, і ми, що вже кілька 

років знаходимося в екстремальній ситуації? 

Привезли перші великі транспорти жінок і запхали їх в огороджені 

блоки (номери 1-10, нова нумерація). Незабаром почали приходити 

транспорти жінок один за одним. Приїхали німкені, єврейки і польки. Всіх їх 

дали під нагляд апарату зібраного зі злочинного елемента – повій і 

непотребу. За винятком німкень, всім обстригали волосся на голові й тілі. 

Дану операцію виконували наші перукарі чоловіки. Цікавість перукарів, які 

прагнули жінок – швидко перетворилася відразу на втому  від баченого.  

Жінки опинилися у таких же умовах,  як ув'язнені чоловіки. Не зазнали 

вони, однак, швидких способів вбивства людей, які ми зазнали у перший рік 

існування табору тому, що також  у нас в чоловічому таборі методи 

змінилися. Але так само вбивав їх у полі дощ, холод, робота, до якої не були 

привчені, відсутність можливості відпочинку і стійки на повірках. 
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Кожен день ми зустрічали одні й ті ж колони жінок, ми проходили повз 

один одного в різних напрямках до роботи. Знали вже в обличчя деякі 

силуети, голови, обличчя. Спочатку жінки тримались хоробро, скоро 

втратили блиск очей, посмішки і бадьорість рухів. Деякі усміхались, але 

майже всі були сумні. Обличчя посіріли, а з очей виглядав майже тваринний 

голод – повільно ставали "мусульманками". Ми почали все частіше помічати, 

що зникали у їхніх п'ятірках знайомі постаті. 

Колони жінок, що йшли на смертельну роботу, конвоювали теж ніби-

люди, одягнені у героїчні мундири німецьких солдатів і зграя собак. На 

роботі, в полі, сотню жінок охороняли двоє, або іноді один "герой" з 

декількома собаками. Жінки були ослаблені  і про втечу могли тільки мріяти. 

Із весни 1942 року нас дивував вигляд «мусульман», яких охоче 

приймали до табірної лікарні, перед тим, оглядаючи за старим звичаєм біля 

кухні. Пізніше вже ніхто їх не оглядав, одразу всі йшли до HKB (табірний 

шпиталь) у блок 28 (нова нумерація), де їх без церемоній із задоволенням 

приймали. 

- Краще стало у таборі, - говорили між собою в'язні - не має биття, у 

лікарню приймають... 

І дійсно, в лікарні на деяких ліжках лежало кілька хворих і тим не 

менш, як і раніше охоче приймали. Кожен день ходив есесівець Йозеф Kлегр 

(Josef Klehr)  і записував номера більш слабких в’язнів. Думали, що вони 

отримають додаткову порцію на підтримку. Записані номери потім 

зачитували і в'язні йшли в 20 блок (нова нумерація). Незабаром можна було у 

повсякденних купах трупів, що лежали перед лікарнею, бачити одні й ті ж 

номери (кожен в’язень, який поступав у лікарню мав величезних розмірів 

номер на грудях, написаний хімічним олівцем, щоб не було проблем з 
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визначенням особистості після смерті при складанні щоденного довгого 

списку мертвих і вбитих). 

Вбивали їх фенолом – це новий спосіб. 

Так образ Освенціма змінився радикально. Тепер вже не було видно 

(принаймні у межах самого табору ) розбитої голови лопатою або вбивства  

вбивання дошки у живіт, або ламання грудної клітки в’язневі, який лежав без 

сил; не було ламання ребер під вагою тіла звироднілих мучителів, які 

важкими черевиками заскакували на груди в’язня. Тепер тихо і спокійно 

в’язнів розбирали догола, номери, які були записані німецьким лікарем, 

есесівцем у лікарні, стояли у коридорі 20 блоку (нова нумерація) і терпляче 

чекали своєї черги. Входили по одному, за заслону у лазню, де садили їх на 

стілець. Двоє мучителів викручували їм руки назад, штовхаючи груди вперед 

і Клегр (Klehr) робив укол фенолу довгою голкою прямо у серце. 

Спочатку застосовували внутрішньовенний укол, але пацієнт після 

цього жив дуже довго, кілька хвилин, так, що для економії часу була змінена 

система і робили укол у серце; пацієнт жив після цього всього кілька секунд. 

Різким рухом скидали труп в сусідній туалет за стіною і входив наступний 

номер. Цей спосіб вбивства був значно інтелігентнішим і, тим не менш 

жахливий за лаштунками. Всі, що стоячи у коридорі, знали, що їх чекає. 

Проходячи близько шеренги, бачили своїх знайомих і, їм казали: "Привіт 

Ясю", або "привіт Стасю, сьогодні ти, а завтра я". 

Не обов'язково це були серйозно хворі або виснажені. Деякі 

потрапляли сюди тільки тому, що не подобалися Клегрові (Klehrowi) та й 

номер їхній був записаний у список "голки"; виходу не було. 

Кати теж були вже інші ніж на початку табору, але я не знаю, чи можна 

ухилитися від називання їх звироднілими. Клегр (Klehr) вбивав голкою із 

величезним завзяттям, несамовитим поглядом і садистською посмішкою, 
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ставлячи позначку на стіні після кожного вбивства жертви. У мої часи, навів 

склав список загиблих, яких особисто вбив – це було до чотирнадцяти тисяч і 

хвалився цим кожен день із величезним задоволенням, як мисливці, що 

розповідають про свої трофеї після полювання. 

Трохи менше, близько чотирьох тисяч ув'язнених вбив із великою 

ганьбою для себе в’язень Паньщук (Pańszczyk), який зголосився 

добровольцем для введення ін'єкції у серця товаришів. 

Одного разу з Клегром стався випадок. Коли одного разу після 

введення всім ін’єкції із черги, увійшов, як звичайно, в туалет, де скидали 

одні на других вмираючі тіла в’язнів, щоб насолодитися виглядом своєї 

роботи з поточного дня, один з "трупів" ожив (мабуть була якась неточність у 

роботі, або мало отримав фенолу), він встав і хитаючись ступав по трупах 

колег, похитуючись, як п'яний, почав наближатися до Клегра, кажучи: "Du 

hast mir zu wenig gegeben - gib mir noch etwas!"54  

Клегр зблід, але не втративши самовладання, накинувся на нього. Тут 

спала уявна маска культури ката – він витягнув пістолет і без єдиного 

пострілу, не хотів шуміти, вбив свою жертву, вдаривши по голові прикладом. 

Штубові щодня у лікарні давали звіти про померлих у своїй кімнаті. Був один 

раз випадок (принаймні я знаю один, їх могло бути більше), що штубовий 

помилився і вказав, як мертвий номер, який був ще живий, не вказавши 

номер, який помер насправді. Звіт пішов до головного писарського відділу. 

Із-за побоювання перед звільненням від посади та для власного спокою, цей 

злочинець наказав стати хворому, який був "новоприбулим", не 

орієнтуючись про що йде мова, у чергу на укол Клегра. Клегрові на одну 

людину більше – не робило різниці. Таким чином штубовий виправив свою 

помилку, той, що помер у нього в кімнаті і той, що отримав укол від Клегра –  

                                                           
54 Ти дав мені занадто мало - дай ще що-небудь 
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обидва були вже трупами. Звіт узгоджувався тому, що число загиблих у 

кімнаті була додано. 

Багато хто, однак, зі штубових у лікарні – були дуже добрими 

поляками. 

Два рази була зміна номерів, потрібна для нас, яка плавно і без шкоди 

кому-небудь була зроблена. Під час великої смертності через тиф, коли трупи 

викидали кожен день з декількох блоків масами, двоє наших людей, які мали 

серйозні справи у політичному відділі – перевели у шпитальний блок, 

написавши їхні номери на трупах, їм же дали номери трупів, контролюючи 

при цьому, щоб справи померлих номерів не були у політичному відділі. Так 

одночасно змінилися метричні дані, прізвища, імена (отримані від колег із 

головного писарського відділу). Так вдалося розмістити у Біркенау прямо із 

лікарні. Були вони тут ще не відомі, нові номери, новоприбулі – справа була 

цілковито змінена і успішна. 

Організація розвивалася й надалі. Я запропонував полковнику 64 на 

посаду командира бойового напрямку, на випадок проведення акції, мого 

друга майора 85, який підчас конспіраційної роботи в 1940 році у Варшаві 

займав таку ж посаду. Полковник 64 охоче погодився. Богдан знав довкола 

тут місцевість, колись багато років тому командував батареєю 5 ДАК. 

Я подав план, а полковник 64 проект схвалив, щоб вирішити план 

можливих дій в залежності від завдань, яких ми нарахували чотири основних. 

Для освоєння плану табору у відповідності з тамтешньою роботою ми 

підготувати організовані загони і повинні були вирішувати двояко. Інакше 

тоді, коли це буде робочий день, інакше вночі або у свято, або коли ми були 

на блоках. Також із-за того, що на блоках тоді ще ми не жили цілими 

командами. Інші випадали контакти, зв'язки, інші командири на роботі а 

також  інші у блоках. Тому план треба було скоригувати на основні завдання 
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для виконання яких у кожному випадку акцію потрібно було розробити 

окремо. 

З'явилися тоді потреба призначити на посади чотирьох командирів. На 

одну із них я запропонував полковника 60, на другу – капітана 11, на третю –  

підпоручика 61 та поручика 115, на четверту – капітана 116. Підполковник 64 

і майор 85 погодилися з нами. 

І, нарешті, за допомогою колеги 59 і після тривалого обговорення з 

сильним акцентуванням необхідності отримання згоди та наголосивши на 

необхідності перебувати у повному мовчанні, якщо один з нас попаде у 

карцер чи на допит до катів політичного відділу – переходять у 

підпорядкування полковника 23 та підполковника 24. 

Важливий поляк-сілезець і мій друг 76 працював дуже ефективно, 

забезпечуючи наші ряди нижньою білизною, обмундирування, постільною 

білизною, ковдрами зі свого складу. Дав роботу багатьом нашим колегам, 

між іншим, колегам по роботі у Варшаві – поручику 117 і 39. 

Вступив до організації наш колега 118, вахмістр 119. Приїхав 

транспортом із Кракова колишній колега по роботі у Варшаві доктор 120. 

Під Краковом був виявлений тоді завод по виробництву бомб. Цих 

людей привезли й швидко повбивали. Доктор 120, як-то викрутився, поїхав 

транспортом в інший табір. 

Іноді влада табору підсилала нам своїх вивідувачів. Якийсь фольксдойч 

видавав себе за поляка, який виконував завдання для Грабнера (Grabnera), 

бажаючи щось у нас вивідати. Перш ніж прийти до нас, наші колеги, які мали 

контакт із есесівцями, попередили про його наміри. Він отримував від нас 

добуті у лікарні краплі ефірної олії, які додавали йому спритно в їжу і, 

незабаром, після цього почався розлад шлунка – летів він швидко в лікарню 
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по якісь ліки. Там, попереджені про цього виродка (записали його номер), 

коли він приходив, давали йому знову пару крапель нешкідливих ліків – 

ефірної олії. Через кілька днів він був такий ослаблений, що знову йшов до 

шпиталю, де робилася необхідна ін'єкція, втім, сама по собі нешкідлива, якби 

не те, що робили її іржавою голкою. 

У двох інших випадках справа була ще більш сенсаційна. У першому, 

коли він лежав у шпиталю, посвітлено йому легені і знімок показав, що у 

нього відкритий туберкульоз (це не був знімок його легенів). Клегрові 

(Klehrowi), на наступний день коли обходив кімнату, вказали на нього, як 

хворого на туберкульоз. Цього було досить, записав його номер. Він нічого 

не знав, але коли його вели вже на укол – почав кидатись, погрожуючи 

Грабнером (Grabnerem). Другий випадок був майже ідентичний тому, що 

стався з новою людиною у таборі,  йдучи на укол не знав нічого і нікого – 

Грабнером не погрожував. Був несподівано вбитий уколом. 

Незабаром, однак, розповсюдився великий слух, що Грабнер давно не 

отримував від них звітів, шукав їх, він зрозумів, що давно через димар 

вийшли, а зробив це Клегр (Klehr) – його людина. Велось розслідування по 

всій лікарні, як ці двоє так швидко померли. Із цього часу Клегр, перш ніж 

робити укол, відсилав список жертв до Грабнера, який уважно переглядав 

список, чи немає у ньому його працівників.  

Так настала Пасха. 

Я жив, як і раніше у 25 блоці, у кімнаті 7. Порівнюючи стан кімнати із 

Різдвом – зробив висновок, що багатьох друзів вже не було серед живих. 

Вбивав нас жахливий черевний тиф. Навколо всі хворіли. Лише кілька із нас, 

старих друзів, ще трималися. Хто хворів на черевний тиф дуже рідко 

поверталися. Але й наші, вгодовані вошки, робили свою справу в казармах 

есесівців, теж спалахнув тиф – епідемія наростала. Лікарі із трудом давали 



106 
 

собі раду з сибірським тифом, який охопив організми есесівців. Лави СС 

несли великі втрати. Відсилали їх у лікарню, у Катовіце, де есесівці –  

померали. 

У червні йшов транспорт  із Освенціма у Маутхаузен. Тим транспортом 

поїхав (хоча міг б залишитись) полковник 64, який збирався, як він говорив, 

організувати по дорозі втечу (не виправдалося). Тим же транспортом поїхали 

підхорунжий 15, вахмістр 119 і підпоручик 67. Перед від'їздом полковник 64 

радив мені, щоб я на його місце запропонував полковника 121, що я і зробив. 

Полковник 121 погодився, увійшов в організацію і ми працювали у згоді. 

Окрім того, до нас увійшов полковник 122. У цей час був розстріляний 

полковник 23 і колишній депутат 70. 

Після того, як у Біркенау збудували перших два крематорії для 

електричного спалювання, розпочато будівництво двох наступних, подібних. 

Між тим, перші вже працювали із усією силою. А ешелони все йшли і йшли... 

Частину в'язнів привозили до нас у табір і тут їх реєстрували, надаючи 

номери, які досягли вже більше 40 тисяч, але переважна більшість 

транспортів йшла прямо у Бжезінку, де людей без реєстрації швидко пускали 

на дим і попіл. У середньому у день спалювали, в цей час, близько тисячі тіл. 

Хто їхав і навіщо їхав прямо у пащу смерті? 

Їхали євреї із Чехії, Франції, Голландії та інших країн Європи. Їхали 

одні, без супроводу, лише за кілька кілометрів до Освенціма поставили 

охорону вагонів, привозячи їх на тупиковий пункт під Бжезінкою. 

Чому їхали? Я мав можливість кілька разів спілкуватися із євреями з 

Франції, а також із невеликою кількістю євреїв яких привезли з Польщі. Це 

був транспорт євреїв з Білостока і Гродно. З того, що говорили, відповідно 

можна було зробити висновок, що поїхали під впливом офіційних оголошень 
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німецької влади у різних містах і країнах, з яких випливало, що тільки ці 

євреї зможуть жити, які поїдуть на роботу у Третій Рейх. Тому їхали на 

роботу в Рейх. Тим більше, що закликали їх листи, що були написані євреями 

із Освенціма і також із інших таборів, що вони працюють у гарних умовах й 

добре їм ведеться. 

Мали право забрати ручний багаж – стільки, що самі зможуть нести. 

Тому брали одну, дві валізи у яких намагалися перевезти все своє майно, 

продаючи нерухоме i рухоме майно і, купуючи якісь дрібні цінні предмети, 

наприклад: діаманти, золото, золоті долари... 

Транспорти залізничні везли щодня близько тисячі людей, які 

закінчували свій маршрут на тупиковій колії. Поїзди ставили під рампи й 

вивантажували багаж. Цікаво, які думки були у головах есесівців? 

У вагонах було багато жінок і дітей. Іноді діти у колисках. Тут мали 

закінчити своє життя – всі відразу. 

Везли їх, як стадо худоби на бійню. 

На даний момент, нічого не передчуваючи, за наказом, пасажири 

висідали на рампу. Для того, щоб уникнути незручних сцен, виявляли до них 

відносну ввічливість. Було наказано покласти їжу на один бік, на інший – всі 

речі. Їм було сказано, що речі будуть повернуті. У пасажирів народжувалася 

перша тривожність, чи їхні речі не пропадуть, чи знайдуть своє, чи не 

замінять їм валізи... 

Потім ділили на групи. Чоловіки й хлопчики, більш ніж 13-річні, йшли 

до однієї групи; жінки з дітьми в іншу. Під приводом необхідності 

проведення гігієнічного миття, веліли їм усім роздягнутися у двох окремих 

групах, зберігаючи при цьому видимість почуття встиду. Одяг обидві групи 
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складали також у дві великі купи з метою, нібито, передачі для дезінфекції. 

Занепокоєння було вже чіткіше, чи не пропаде одяг, або не замінять білизну. 

Потім сотнями, окремо жінки з дітьми, окремо чоловіки, йшли у 

бараки, які повинні були бути лазнями (були газовими камерами!) Вікна були 

тільки зовні, вигадані, усередині була стіна. Після закриття герметичних 

дверей –  всередині відбувалося масове вбивство. 

Із балкону, есесівець у газовій масці скидав на голови натовпу газові 

банки. Застосовували газ двох видів: у бутлях, які розбивали, або у вигляді 

круглих банок, які відкривав есесівець у гумових рукавицях. При відкритті 

герметичних банок порошок переходив у летючий стан, заповнюючи газову 

камеру і швидко вбивав присутніх тут людей. Це тривало кілька хвилин. 

Чекали десять. Потім провітрювали, відкривали двері камери на протилежній 

стороні від рампи, команди, що складалися із євреїв перевозили ще теплі тіла 

тачками та вагонетками у найближчих крематоріїв, де трупи швидко 

спалювали. 

Потім йшли до камер наступні сотні. У подальшому були внесені 

технічні вдосконалення у цій бійні для людей, після застосування яких 

процес проходив ще швидше і ефективніше. 

Все, що залишалося після людей: піраміда їжі, валізи, одяг, білизна; 

також повинно було бути спалене, але це була теорія. На практиці, білизна та 

одяг після дезінфекції поступали  на склад, взуття для відновлення на 

шкіряне виробництво. Валізи привозили до шкіряного заводу, щоб їх 

спалити. Але зі стосів у Біркенау і по дорозі до фабрики, есесівці і капо 

вибирали собі що краще,  кажучи, що Освенцім став "канадою". Цей термін 

прижився із тих пір, коли щось залишалось із предметів від людей, яких 

вбили газом – називали "канадою". 
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Таким чином, "канада"стала їдальнею із якої текли у табір не бачені тут 

досі, різні ласощі: смокви, фініки, лимони, апельсини, шоколад, 

голландський сир, масло, цукор, печиво, і т. п. 

За правилом не можна було мати щось із "канади", а також  приносити 

у табір. На воротах були постійні обшуки. Хто мав щось із "канади" йшов у 

карцер і найчастіше вже ніколи не повертався. Однак ступінь ризику життя в 

Освенцімі відрізнявся від ризику на волі і він був постійно таким високим, 

що нічого не значило ризикувати життям для будь-якої дрібниці, що 

приносила радість. Створилась тут якась нова психіка, яка вимагала трохи 

радості, оплаченої саме величиною ризику. 

Так що тягнули постійно із собою все, що годилось для їжі і можна 

було взяти десь у сусідній "канаді". Йдучи із роботи у табір, проходили із 

острахом перевірку у воротах. 

Іншою "канадою" була білизна, одяг і взуття. Скоро у капо та в 

есесівців можна було бачити найкращу нижню білизну, що походила часто зі 

столиці Франції; шовкові сорочки, шорти й розкішні туфлі. А окрім того: 

мило, кращі духи, бритви, пензлі й жіноча косметика. Важко тут перелічити 

все те, що багата жінка або чоловік хотіли взяти із собою. 

"Організувати" щось із "канади" – стало майже загальним прагненням, 

а для деяких сенсом дня. Есесівці мишкували у валізах і портфелях, у 

пошуках грошей, золота, діамантів. Освенцім, незабаром, став джерелом 

звідки струмочками почали відпливати діаманти й золото. Через якийсь час 

на дорогах можна було бачити жандармів, які провіряла усіх, затримували 

навіть військові автомобілі. Есесівці й капо не підлягали ревізії. В'язням іноді 

вдавалося знайти якийсь діамант: у підборах взуття, в поглибленнях валізи, 

сумки, в зубній пасті, в тюбику із кремом, у пасті для взуття і скрізь там, де 

менше всього цього можна було очікувати. Вони робили – це таємно й тільки 
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при сприятливих обставинах вони змогли схопити якийсь предмет, після 

вбивства людей газом. 

Есесівці ховалися також один перед іншим, але навіть комендант 

табору приїжджав до Еріка у дубильну, куди автомобілями привозили повні 

валізи речей, цінні речі: перстенці, годинники, парфуми, гроші і т. д. 

Комендант крізь пальці дивився на подвиги підлеглих есесівців, побоюючись 

доносу щодо себе. 

Ув'язнені, які мали доступ до будь-якої із "канади" – швидко ставали 

привілейованим класом у таборі. Торгували всім, але не потрібно думати, що 

у таборі був хаос і під впливом золота наступало послаблення. 

Смерть, не дивлячись на велике знайомство із нами, все ще вважалася 

покаранням, так, що вся торгівля була таємною і на зовні старалися нічого 

зайвого не говорити. 

Цвів і пах красивий жасмин і в той час розстріляли (було вбито 

пострілом у потилицю) прекрасну людину, старшого улана 123. Мені він 

запам’ятався, як смілива постать із веселим обличчям. 

Незабаром після цього був розстріляний (тим же способом) один із 

найсердечніших моїх друзів, хоробрий офіцер 13 полку уланів, поручик 29. 

Він передав мені у спадок повідомлення про місце укриття в 1939 році двох 

штандартів полків уланських (4 і 13). 

Я послав знову звіт до Варшави через підхорунжого 112, який із трьома 

товаришами спланував чудову втечу з табору. 

Я був колись давно на фільмі "10 з Пав’яка". Смію думати, що втеча 

чотирьох ув'язнених з Освенціма, на найкращому у таборі автомобілі 

коменданта табору, одягнених у мундири офіцерів СС на тлі умов цього 

пекла, може бути для фільму чудовою темою. 
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Головний сторожовий пост (Hauptwache) надав зброю. 

Начальник табору (Lagerführer) Ганс Аумеєр (Hans Aumeier), 

поспішаючи верхом на коні із Буни (Buny) на вечірню повірку, зустрів авто з 

офіцерами в дорозі. Салютував їм ввічливо, трохи дивуючись, що шофер 

веде машину на старий залізничний переїзд, зараз закритий. Автомобіль, 

однак, швидко розвернувся назад і проїхав колію в іншому місці. 

Звалив це на горілку і погану пам'ять водія. 

Голови у них були мудрі – втеча вдалася. 

Начальник табору повернувся в Освенцім на саму повірку, коли всі вже 

стояли у вирівняних блоках. Тут, розігралася сцена. Доповіли йому, що 

чотирьох не вистачає на повірці, а ще гірше – вони поїхали на машині 

коменданта. Це відбувалося у бараку сторожового посту(Blockführerstuby)  в 

якому перебували есесівці. Аумеєр (Aumeier) дуже розлютився, рвав волосся 

на голові, кричав, що їх зустрічав. Потім із відчаю жбурнув шапку на землю 

і, ... раптом голосно розсміявся. 

Жодних репресій, розстрілів, довгих стоянь у нас тоді не було. Так 

було вже з лютого 1942 року. 

Футбольні матчі проводилися в 1941 році на плацу, тепер (у 1942 році) 

із-за загальної забудови плацу, стало вже неможливим. Єдиним видом спорту 

у якому зустрічалися представники німецьких капо із в’язнями-поляками, 

були матчі з боксу. Як у футболі, так і у боксі, незважаючи на різницю у 

раціоні й праці, поляки вони завжди били німецьких капо. 

У боксі це була єдина можливість бити капо у морду, що в'язень-поляк 

робив із задоволенням, для загальної радості глядачів. 
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У нас було кілька хороших боксерів. Я знав по роботі в організації 21, 

який завжди виходив переможцем у зустрічі й бив по морді не одного 

виродка. 

Захоплених після невдалої втечі в’язнів, вішали публічно й 

демонстративно. Крім того, була зміна на краще; не вбивали палицею, не 

прибивали дошкою. Після сидіння в’язня,  певного часу у карцері – вішали на 

шибениці, яку котили на коліщатках у бік кухні у час вечірньої переклички, 

коли всі в'язні стояли на площі. При цьому вішали ті, яких у наступному турі 

мали повісити наступні в’язні. Робилося – це задля завдання більшого болю.  

Один раз, під час такого повішання колег, читали нам указ, який 

урочисто проголосив комендант табору, що за хорошу поведінку і ефективну 

роботу в’язень може бути звільнений. Не слід робити нерозумних спроб втечі 

– це призводить, як ви бачите у даний момент, до ганебної смерті через 

повішення. 

Указ, як-то нас не "взяв". Ніхто у звільнення не вірив. Занадто багато 

вбивств бачили наші очі, щоб повірити. Втім, озвучувати у такий 

неприємний момент міг тільки психічно хворий німець. 

Із цілою хвилею гуманних способів вбивства, які повинні були 

свідчити про культуру наших катів, почалось явне вивезення хворих зі 

шпиталю до газових камер. У лікарні кілька днів поспіль було багато хворих, 

вони не могли поміститися, лежачи навіть по троє на одному ліжку, а апетит 

Клегра (Klehra) на вбивання дійшов до екстазу і почали вивозити хворих на 

автомобілях у газові камери Бжезінки. Спочатку це робилося, як би із 

соромом, везучи вночі, пізно ввечері або рано вранці, щоб їх ніхто не бачив. 

Потім, коли табір вже знав про цей звичай й "хворих туристах", перестали 

соромитися і в білий день "хворі туристи" їхали у газову камеру. Іноді це 

робилося під час переклички коли стояла посилена охорона і стволи зброї 
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холодно дивились на нас. Не один в’язень, їдучи автомобілем до газової 

камери вигукнув до колеги, що стояв у ряду: "Привіт Ясю, тримайся!" Махав 

шапкою, розмахував руками, їхав веселим. 

Всі у таборі знали куди вони їдуть. Так чому той був веселим? Слід 

припустити, що вже й так було досить того, що тут бачив і натерпівся, що 

нічого гіршого він не міг побачити після смерті. 

Одного разу у табір прибіг до мене колега 41 із звісткою, що в лавах 

привезених із Біркенау, сюди на розстріл, він познайомився з (точно бачив) 

полковником 62. Полковник 62, хоробрий офіцер, загинув. 

Я дав прочитати ці кілька десятків сторінок колегам, на яких накреслив 

сцени з Освенціма, казали, що в описах іноді повторююсь. Можливо, трохи 

із-за відсутності часу, щоб переглянути ще раз, цей великий млин, який 

перетворював людей у порох, або, якщо завгодно, у каток, який нищив 

привезених людей. Все оберталося навколо однієї й тієї ж осі, на ім'я, – 

вбивство. 

Фрагменти окремих сцен у таборі, щоденно, появлялись нові. І, якщо 

ви дивилися майже тисячу днів, то... Якщо люди, що живуть з комфортом на 

волі, прикладуть мінімум зусиль при читанні цих карток пару раз, то свої 

думки займуть одним баченням із іншого боку. Може – це добре, коли 

прочитаєш хоча б маленьку частинку, яка об'єднає з нашими душами, які 

різні, як відрізняється два від тисячі тому, що нам сказали дивитися тисячу 

разів і нікому із нас не було нудно. На хандру англійську там не було часу! 

Я хочу знову повторити. 

Важко було дивитися на колону жінок по закінченню роботи, які йшли 

по болоті. Вимучені обличчя, брудний одяг... Вони йшли, підтримуючи 

слабких «мусульманок». Деякі, що були сильні духом підтримували інших 
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людей. Очі, як і раніше, сміливо дивилися під час маршу, намагаючись 

вирівнювати ряди. Я не знаю, чи було важче дивитися на тих, які 

повертались ввечері втомлені після роботи, чи на тих хто щоранку нібито 

виходили на прогулянку і підтримували слабких подруг. 

Бачили обличчя і постаті, які зовсім не надавалися до важкої праці у 

полі. Бачили також й наших сільських жителів, здавалося б звиклих до 

важкої роботи, тут гинули –  на рівні з"дамами". 

Всіх гнали пішки багато кілометрів на роботу, в погоду або у дощовий 

день. Коли жінки застрягали у болоті, "герої" на конях із собаками, 

покрикували, курячи сигарети, як ковбої, що гнали стадо овець або велику 

рогату худобу. 

У таборі ми мали реальну вавилонську вежу; на різних мовах колеги 

розмовляли. Окрім поляків, німців, більшовиків, чехів, кількох бельгійців, 

югославів, болгар, привезли також французів, голландців, кілька норвежців й 

греків. Пам'ятаю, що французи отримали номери більш ніж за сорок п'ять 

тисяч. Загинули швидко, як ніхто у таборі. Ні для роботи, ні для товариства. 

Слабкі, якісь мізерні й нерозумно стійкі. 

Із єврейських транспортів, які приїжджали, частина молодих дівчат зі 

сотень поставлених для "купання" у газі, есесівці їх витягали, рятуючи від 

смерті. Милуючись, мабуть, красою оголеного тіла і відбирали кілька в день, 

щонайкращих форм. Ще кілька днів дівчина могла рятувати своє життя, 

заплативши красою або практичною роботою, іноді траплялося, що 

направляли у писарський відділ, або до комендатури. Місць однак, було 

мало, а гарних багато. 

Так само, із сотень, що направлялись у газову камеру, есесівці витягли 

й частину молодих євреїв. Вони були зазвичай зареєстровані. Вони йшли у 

наші блоки і у різні команди. 
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Це був шлях до іншої частини євреїв у світі. 

Я вже говорив про те, що на якийсь час євреїв розміщували на 

короткий час працювати в приміщенні; писали листи, посилаючи їх своїм 

сім’ям, що їм тут добре. Але тоді писали на рівні з нами, це означає два рази 

на місяць, по неділях. 

Зараз на блоках, де жили євреї, час від часу приходили есесівці, в 

основному в якийсь будній день (ми писали листи по неділях). Приходячи 

вечорами, есесівці збирали всіх євреїв, що жили на цьому блоці і садили за 

одним столом. Роздавали бланки, діючі у таборі, радили писати листи до 

своєї сім'ї, родичів, а при відсутності таких, навіть до друзів. Стояли над 

ними і чекали поки вони закінчать. Потім листи від них відбирали і 

відправляли у різні країни Європи. Нехай б спробував б якийсь такий єврей 

написати, що йому погано... Всі писали, що їм тут дуже добре… 

Коли вже своє завдання написання заспокійливих листів до євреїв у 

різних країнах, що наші євреї у таборі добре зробили, стали зайвими, були, як 

можна швидше переміщенні у Бжезінку для виконання важкої роботи, або 

навіть часто прямо у штрафну команду (SK). У штрафній команді (SK) між 

тим, як завжди вони гинули. Там був єврей якого назвали «Душитель». Він 

кожного дня вбивав декілька десятків євреїв. Це залежало від більшої або 

меншої кількості людей у штрафній команді. 

Тих євреїв, призначених на смерть, чекала тут неприємна смерть від 

їхнього одновірця, широкого у плечах єврея – «Душителя». Кожні півгодини, 

іноді частіше або рідше, залежно від натовпу у черзі до смерті, «Душитель» 

вибраній жертві наказував лягати горілиць на землю (впертого, сам швидко і 

справно вкладав), потім держак від лопати клав на горло лежачого, стрибав 

ногами на держак і тиснув усією вагою свого тіла. Держак перетискував 
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горло – «Душитель» гойдався у такому положенні та переносячи вагу на 

лівий та на правий бік. Єврей під лопатою ревів, копався, помирав. 

Жертві своїй він говорив, щоб не боялася, смерть наступить швидко. 

Направлені євреї у штрафну команду до «Душителя» усвідомлювали, 

що попали в команду смерті. Правильна штрафна команда в якій переважали 

поляки, – жили, працювали і приймали смерть по-іншому. 

Влітку раптово перевели у штрафну команду багатьох ув'язнених. Був 

це наказ політичного відділу згідно результатів розгляду справ в’язнів із яких 

випливало, що ув'язненим було доведено їхні злочини на волі. Із знайомих 

моїх колег і співробітників нашої організації в таборі, перевели у штрафну 

команду до Райску (Rajsku): підхорунжого 26, поручика 27, капітана 124 

(батька) і 125 (сина). Через деякий час я отримав трохи необережно 

відправлену листівку від поручика 27, яка, однак, на щастя, не була розкрита, 

в якій писав: "Повідомляю Тобі, що скоро ми повинні стати хмаринками, 

будемо завтра щасливими у робочий час... Шансів у нас мало. Попрощайся, 

коли-небудь, якщо будеш живий і на волі із моєю сім’єю і скажи, якщо я 

помру, що я загинув у бою...". На наступний день вечором принесли 

повідомлення, що в цей день, надвечір, сигнал, що повідомляв про кінець 

роботи у Бжезінці – в’язні організували втечу. Чи була вона погано 

підготовлена, або може бути, хтось зрадив, або може були не підходящі 

умови – есесівці майже всіх ув'язнених, близько 70, поклали трупом. У лові і 

вбивстві справно допомагали есесівцям німці-капо.  

Мабуть, кілька залишились живими. Говорили також, що більше 

десяти втекло. Через Віслу перебралось, мабуть, декілька. Повідомлення, 

однак, були дуже суперечливі. Фактом, однак, є те, що три роки потому я 

дізнався від Ромка (Romka G.), що знаходився у тій групі 125 (син мого 

співпрацівника у Варшаві), якимось чином тоді уникнув смерті. 
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Ми знали, що так, як у нас колись на блоках в'язні страждали від бліх, 

так у жіночому таборі в огороджених від нас блоків, величезне нашестя бліх. 

Не розуміли, звідки це йде, звідки ці комахи. Виявилося потім, що деякі з 

жіночих команд табору, ходили на роботу у якісь будівлі де було багато бліх 

і принесли їх зі собою на блоки. Ці блохи, в хороших умовах дуже 

розмножились і вигнали колишніх білих мешканців. Скоро жінок перевели 

від нас із блоків головного табору в Біркенау, де у дерев'яних бараках гинули 

у жахливих умовах. Не було води у бараках, а також туалету. Деякі спали на 

землі тому, що бараки із дощок не мали підлоги. Ходили по болоті вище 

щиколоток, так,  як ні землі, ні бруківки не було. Вранці сотнями залишалися 

на площі, не маючи більше сил для роботи. Сумні, без почуття ці 

страждальниці, переставали мати зовнішній вигляд жінок. Незабаром, по 

"милості" влади були відправленні у газові камери. Загазовано тоді більше 

двох тисяч цих істот, які колись були жінками. 

На покинутих жіночих блоках залишилася незліченна кількість бліх. 

Теслярі, які ходили на ці блоки, перед поселенням туди чоловічих команд, 

виправити якісь пошкодження на вікнах або дверях, розповідали про 

жахливу роботу в цій державі "брюнеток", що стрибали цілими роями у 

порожніх блоках. Голодні, люто кидалися на прибульців, покусуючи тіло, 

сотня за сотнею. Нічого не допомагало. Ніякі зав'язування штанин на 

кісточках або кінцях рукавів, так, що теслярі відразу ж скидали одяг 

поклавши їх де-небудь у захищеному від бліх місці, оголене тіло захищали 

постійним побиттям, як тварин, що пасуться в полі. А вони стрибали по 

підлозі роями і,  коли споглядати їх на сонці – було враження, що дивишся на 

безліч фонтанів. 

У нашому таборі були вже тоді на всіх блоках туалети і гарна ванна 

кімната. Каналізація, водопровід, скрізь вже були. У підвалах трьох блоків 

працювали мотопомпи, забезпечуючи весь табір водою. Багато в'язнів 

віддали життя при будівництві всіх цих об'єктів. 
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Новоприбулий ("Zugang"), який приїжджав у табір зараз, відразу 

знаходився в умовах відмінних від тих, які ми мали – відсутністю можливості 

помитися, або мати тихий момент в якомусь туалеті. Тепер тут був страж 

порядку, якому багато хто заздрив його посаді. Сидів він у туалеті і їв суп; 

завжди мав додаткову порцію і, хоча місце для прийому їжі здавалося б 

якимось дивним, він від цього зовсім не переживав. Спокійно їв, 

прискорюючи криком дії в’язнів у красивому туалеті. 

Жінки переведені із таких умов, які вже були у наших блоках в 1942 

році у примітивні умови в Бжезінці – дуже це відчули. 

Жінок перевели, але високий паркан, що був збудований навесні для 

відгородження нас від протилежної статі – залишився ще на довгий час задля 

дезінфекції всього табору. Блохи, однак, швидко впоралися з парканом. Не 

всі, але ці більш підприємливі, після форсування якимось чином стіни, 

кинулися на наш табір, знаходячи тут на блоках масу їжі. 

Між тим у ложкарні (цех по виготовленню дерев’яних ложок) ситуація 

так складалась, що треба було думати про іншу роботу, тому що ложок було 

вже зроблено багато тисяч і можна було прогнозувати, що скоро наш цех 

закриють. Тоді за допомогою моїх впливових друзів 111, 19 і 52 мені зробили 

місце при столярній майстерні серед обраних столярів (за допомоги 

Конрада). Наразі я працював із дипломованим майстром 111 в одній 

майстерні, але коли 111 і 127 захворіли, по черзі, на черевний тиф я 

залишився один у майстерні і робив вигляд фахового столяра, 

відповідального за роботу майстерні. 

Капо був новий, який після смерті вар’ята «Гуляйноги» («Hulajnogi») 

(вмер через висипний тиф) став керівником команди столярів у шкіряному 

цеху. Становище моє стало важким. Мені давали малюнки на виготовлення 

меблів з дерева. Я працював тільки дванадцять днів у цій майстерні, я 
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визнаю, що дуже нервово втомився. Я не міг жартувати, не був 

професіоналом. У будь-якому випадку шафу складану зробив, хоча на її 

завершення прийшов до моєї майстерні фаховий майстер 92, однак протягом 

цих дванадцяти днів мені вдалося без промахів по відношенню до 

примхливого, дурного капо – прикидатися майстром-теслярем. Був у 

столярній справі повним новачком (надолужував спритністю), але пришестя 

92 до моєї столярні, яку він собі обрав тенденційно я зустрів із непідробною 

радістю. 

Із тих пір у мене було більше часу, який я витрачав на створення 

організації, на узгодження дій в роботі нашої організації, зустрічаючись з 

колегами у шкіряному цеху під приводом вибору матеріалу у сараї, де 

лежали дошки, спілкуючись з 50 і 106 на стосі нових сінників, які тут 

досягали під дах. Через щілини у даху ми спостерігали за рухами Еріка або 

коменданта, як з ідеального спостережного пункту. 

Черевний тиф злобно давався взнаки і у есесівців, в казармі запустили 

газ. У нас на всіх блоках хворіли. У нашому залі (сьома на 25 блоці) щодня 

хтось йшов у лікарню, хворів на тиф. Тоді мали на двох одно ліжко. 

Перший з нашої групи захворів підхорунжий 94, потім капрал 91, потім 

71, потім 73, 95, спали в одному ліжку зі мною – 111, 93, зрештою (вже важко 

згадати, хто за ким пішов у лікарню), майже всі по черзі лягли. Дуже багато 

не поверталися зовсім, везли на возі із повною купою трупів до крематорію. 

Кожен день можна було побачити кілька знайомих облич в’язнів, яких як 

дерево кидали на віз. 

Наразі тиф мене не брав. 

З'явився до мене доктор 2 і запропонував мені укол протитифозної 

вакцини, яку отримав таємно зі "свободи". Мені довелося, однак, подумати, 

що робити, тому що, якщо я вже був покусаний тифозними вошами  (можна 
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було так судити адже я спав разом з 111, який вже захворів, а від укусу до 

першої лихоманки проходило, як правило, кілька днів), то у такому разі не 

можна було застосовувати вакцину – це могло закінчитися смертю. Але я не 

був заражений і на укол вакцини погодився. 

Із нашої групи, яка стояла під час огляду на чолі блоку, із тридцяти 

мужчин, незабаром було семеро, може восьмеро. Решта померла від тифу. Із 

наших співробітників загинули: хоробрий «Вернигора»-50 ("Wernyhora"-50), 

а також 53, 54, 58, 71, 73, 91, 94, 126 і незабутній приятель – 30. Втім, чи 

можу я про когось одного писати, що "незабутній" – всі незабутні. Капітана 

30 дуже старався врятувати. Він завжди  був тільки веселий, людей 

підтримав своїм гумором і мискою добавки, біля нього завжди збиралось 

безліч людей. Перед самим тифом отримав зараження крові, яке вдалося 

ліквідувати; доктор 2 зробив йому швидко операцію руки і небезпека 

пройшла. Тиждень тому він захворів на тиф, пішов на блок 28, де лежав пару 

днів, гостинно запросив колег, щоб вони їли ласощі з "канади", які йому 

приносили. Тоді він сказав голосно: "Бог дав, добрі люди принесли, тож 

їжте!". У нього був великий жар і, незважаючи на це він говорив із гумором, 

розповідав про те, що повинен жити, хоч б з головою під пахвою вийде із 

Освенціма тому, що пройшов через жахливі речі у Гамбурзі, а також хоче 

побачитись зі своєю Ясьою. Так говорячи постійно – отримав менінгіт. Його 

перевели у блок 20. Робили йому пункцію. Уважність була турботливою, але 

нічого вже не допомогло. Вийшов з Освенціма, як дим із труби. 

 

У мене від нього була команда: "Isjago". Хто це зрозуміє, нехай зі мною 

зв'яжеться. 

Був у нас відхід (літо 1942 р.), але був також і прихід. У той же час до 

нашої організації прийшли нові колеги, хоча деякі з них сиділи вже давно у 
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таборі: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144. 

Я працював пару тижнів на блоці не ходячи взагалі у столярну 

майстерню, користуючись з приязного ставлення до мене блокового 80, який 

вже раніше неодноразово мене у важкі моменти захищав. Він давав мені на 

блоці виконувати художні роботи, пояснивши перед владою потребою 

канцелярної роботи у книгах блоку. Я малював картини з життя табору: 

отримання супу на роздачі, вечірній огляд ніг із биттям на стільці. Із 

кольорових папірців я зробив щось типу витинок-образів, а також наклейки. 

Вийшло це непогано, тому, що навіть коли Палітш (Palitzsch) прийшов через 

місяць на блок, коли мене там не було, всі образки знищив, розбиваючи скло 

у шматки й знищував навіть рами, а мої наклейки велів дати йому. 

Почалася нова боротьба проти вошей у таборі. Одного разу, було це 

між 20 і 25 серпня 1942 року, як завжди останнім часом не пішов на роботу і, 

сидячи в таборі я малював у блоці. Раптом я помітив машини із великою 

кількістю есесівців, які заїхали у табір під тифозний блок ( блок 20, нова 

нумерація). Солдати швидко оточили блок. Зізнаюся, що коли я дивився на 

цю сцену, на мить мені стало холодно біля серця, а потім гаряче. Я думав про 

інше вторгнення есесівців, але те, що я побачив було жахливо. Витягували 

хворих, кидаючи їх у машину. Хворі, без свідомості і ті, що видужували, але 

ще проходили карантин, усі разом були завантажені на машини і вивезені в 

кілька ходок у газові камери. 

Вивезли тоді всіх, хто жив в 20 блоці, навіть здорових, які залишилися 

тут для відпочинку, за винятком санітарів ("flegerów"), яких розпізнавали по 

одязі, так, як протягом кількох місяців весь персонал лікарні носив одяг, що 

помітно відрізнявся від наших. Це був одяг із білого полотна з червоними 

смугами, намальовані фарбою вздовж спини і такими ж на штанях. 
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Тоді доктор 2 врятував ряд поляків, наказав їм переодягатися у білий 

одяг санітарів, представляючи їх комісії СС, як лікарів, які працюють з 

хворими. Звернули йому увагу на те, що санітарів було занадто багато. 

Оскільки, однак, врешті-решт виходили справжні санітари, яких есесівці 

знали – акція вдалася. 

Я бачив сцену коли есесівець кидав до авто двох маленьких в'язнів. 

Один восьмирічний хлопчик просив есесівця, щоб залишив його у спокої. 

Опустився перед ним на коліна. Есесівець штовхнув його у живіт і кинув у 

машину, як щеня. 

Усіх у цей день було вбито у газових камерах Бжезінки. Потім 

спалювали протягом двох днів у крематорії, довозячи ще ув'язнених з табору. 

Вбивство не закінчилося тільки  в’язнями з 20 блоку. Пізніше брали з блоку 

28, потім із дерев'яного барака, що був побудований на час епідемії тифу між 

27 і 28 блоками. А потім вибирали вже з робочих команд. Комісія ходила й 

вибирала зі звичайних блоків, де жили командо. Відвозили у газові камери 

усіх, які мали опухлі ноги або які-небудь ушкодження тіла і, які створювали 

враження слабких співробітників. Взялися за "Schonungsblock"55  і за всіх в 

таборі "мусульман"56, яких, щоправда, було менше ніж завжди, через 

використання продуктів із "канади". Ці, однак, що були "мусульманами" 

поїхали на дизінфекцію (“na odwszenie”) у газову камеру   Із газової камери 

через крематорій – виходили димом із труби. 

Цей новий термін, “odwszenie życia” – знову вживався в таборі. 

Після привезення людей, які прибули з волі, щоб віддати своє життя у 

газових камерах, пакували також у газову камеру купи одягу і білизни, 

                                                           
55   Schonungsblock - це специфічний бюрократичний термін, винайдений 

нацистською табірною адміністрацією. В'язнів концтаборів, які були хворі або поранені, 
але достатньо здорові, щоб не бути відправленими в газові камери були поміщені в 
"Schonungsblock." 

56 Мусульманин – в'язень крайнього ступеня фізичного виснаження. 
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розвішуючи їх в окремих камерах для дезінфекції, тобто для правильного 

«odwszenia». Звідси пропускником ("odwszeniem") називали дезінфекцію 

предметів, а також і в’язнів.  

Через декілька днів після цього, 30 серпня, я отримав лихоманку й болі 

у суглобах; також боліли ікри при натисканні. Це майже всі ознаки тифу. Не 

вистачало тільки головного болю, але голова у мене ніколи ще в житті не 

боліла і я не знав цього відчуття. У мене, я вважаю, отримав у спадщину від 

батька, який не раз із подивом сказав: "що це за дурна має бути голова, яка 

болить!" Оскільки, однак, лікарі й колеги говорили, що при тифу повинна 

боліти голова я чекав кілька днів. На щастя, завдяки блоковому 80 я мав 

можливість залишатися на блоці, на роботу не ходив. Жар у мене вже був 

більш ніж 39 градусів і мені важко було стояти на повірках. У лікарню 

(HKB), проте, йти не хотів тому, що не було ніякої впевненості, що вони не  

відвезуть машинами у газову камеру. Тим більше, що хвороба у кращому 

випадку з необхідним карантином тривала б два місяці. Це була моя друга 

важка хвороба в Освенцімі. Крім того, кілька разів протягом перебування у 

таборі у мене була температура в результаті переохолодження; на волі – це 

міг бути грип, тут сила волі, або напруги нервів – переборов хворобу ходячи 

на роботу. 

Тепер однак, день у день, особливо під вечір я відчував, що хвороба "не 

проходить" і, що взагалі на прогулянки не вистачає мені сил. Не знаю, що 

було б далі, якби так, як у першому випадку вирішили б проводити 

дезінфекцію. Втомився я дуже через гарячку, що тривала кілька днів. 

Дезінфекцію пройшли майже всі блоки і тепер черга була за нашим блоком. 

Незважаючи на вечірню лихоманку, до 40 градусів, до дизенфекції 

приготувався, допомагав штубовому57, колезі 111, який повернувся, на 

                                                           
57 Штубовий – староста штуби, кімнати в бараку. З нім. Stubenältester. 

Приклад вживання: В Освенцімі есесівці забезпечували блокових, штубових, капо, 
форарбайтеров та інших гумовими кийками «для підтримки дисципліни». 
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щастя, вже після тифу. Коли блок пішов і залишився тільки персонал для 

перенесення інвентарю блоку, а через півгодини ми всі мали піти на 

дезінфекцію, тоді я із великої слабкості (я пам'ятаю, як мені було важко йти 

раніше на дезінфекцію в гарячці) не почував себе в силах. Дорога була одна, 

щоб цього уникнути, потрібно було піти у лікарню, звідки знову могли 

забрати у газову камеру. 

Я вагався, але прийшов доктор 2, який незважаючи на формальності, 

залатвив  за мене всі документи і відправив мене в 28 блок  (у лікарню), в 

останній момент перед перевіркою (апелем), витягуючи мене з 25 блоку. 

Гарячка у мене була до 41 градуса й сильна слабкість – це був мій тиф. Не 

боліла голова, однак, те мало перевагу, що не втрачав свідомості. Може бути, 

що перебіг захворювання у мене був більш м'який через вакцинацію? 

У першу ніч, яку я провів у 28 блоці, був перший наліт, пара літаків 

освітила табір і на Бжезінці скинули дві бомби. Можливо, що вони хотіли 

потрапити в крематорій, але акція не була серйозна. На нас, однак, вплинула 

поважно. Ми бачили хаос серед есесівців. Двоє "постових", що стояли на 

найближчих вежах, збігали з них у паніці, вони ганяли уздовж дроту неначе 

втратили голови. Від казарми бігли під наш табір есесівці у безладній купі, в 

пошуках один одного. На жаль, це був тільки єдиний наліт в Освенцімі, 

принаймні, за моїх часів. 

Мій дводенний відпочинок у 28 блоці, можна назвати – "час 

спостереження". Тут особливою теплотою й турботою оточив мене друг 100, 

який весь вільний час присвячував на те, щоб бути біля мене або принести 

лимон або цукор. Через нього також були контакти з колегами з роботи, що 

вплинуло на подальший прогрес організації. Висипка була настільки помітна, 

що мене перенесли в 20 блок – похмура пару тижнів історія. Ще на блоці 28, 

доктор 2 зробив мені якийсь укол після якого через кількох годин 

температура упала з 40 градусів до 37 і трішки. Тому, коли на наступний 
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день знову з'явився у мене зі шприцом я пожартував, як тепер впаде з 37 на 

34 – напевно помру, а значить, зробити ін'єкцію – не погоджуюся. Організм 

мій на всі процедури та ліки сильно реагував. 

20 блок  після недавнього вивезення усіх хворих у газову камеру –  

знову був повний. Кожен день на машини кидали тіла померлих від тифу, як 

дерев’яні поліна. Не знаю, чи про це я вже згадував, що всі тіла, які вони 

везли в крематорій були голі, без різниці, яким чином ці люди померли від 

тифу, іншої хвороби, голки Klehra58, або постріла Палітша (Palitzscha). 

Тут у тифозному блоці, після ранкового винесення трупів, вже до 

обіду, а особливо ввечері у коридорі, знову лежали сині, оголені тіла, 

поскладені одні на другі – вражаючи худим тілом. 

Після першого, досить сварливого контакту з колегою, що був тут 

лікарем, вже за кілька годин я відчув до нього добродушність. Відданий своїй 

справі, думаючи тільки про хворих, протягом усього дня піклувався про всіх: 

бігав, мив, годував, робив ін'єкції; тоді я його знав, як доктора 145. Другим 

доброчинним лікарем був добродушний і в той же час енергійний капітан, 

доктор 146. Крім того, як і раніше за мною доглядав колега 100, через його 

друга 101, який мав вхід, як санітар зі шприцом, який брав кров на аналіз. 

Серед адміністрації цього блоку, на посаді в якості комірника, був член 

нашої організації, молодий мій друг Едек 57. Від нього у мене було, коли я 

почав одужувати, додаткові обіди, сало та цукор. Подушку й ковдру з 

"канади" надав мені в порозумінню з 76 – Казьо 39. 

                                                           
58 Klehr був членом нацистської партії і Allgemeine SS з 1932. Klehr був відомий 

вбивством ін'єкціями фенолу. Він розробляв способи оптимізувати швидкість 
смертельного процесу. В 1943 Klehr став керівником команди дезінфекції 
(Desinfektionskommando). Як укладальник Zyklon, в його завдання входило не тільки 
проводити дезінфекцію житлових приміщення, але і безпосередня участь у масовому 
отруєнні газами ув'язнених. 
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До того, як криза минула, у цій великій напівтрупарні, де поруч 

постійно хтось голосно перед смертю кричав, вмирав, вилазив з ліжка, щоб 

упасти на підлогу, кидав свою ковдру, або в гарячці говорив з дорогоцінною 

матір'ю, кричав, когось кликав, не хотів їсти і вимагав води, в гарячці 

спробував вистрибнути через вікно, сперечався з лікарем або чогось просив, 

– я лежав, думаючи, що в мене є ще сили, щоб все це розуміти і терпіти у 

спокої. Від самих цих відчуттів вже можна було захворіти, можна було 

набрати відрази до такої хворої людини і мати свого роду каяття за 

недосконалість людського організму, відчувати огиду до самого стану 

хвороби. Тоді появлялось у мене переможне бажання вийти звідси, як можна 

швидше повернутися до сил. 

Коли пройшла криза, а мені здавалося, що у мене вже є сили, щоб 

спуститися по сходах в туалет (раніше користувався примітивним туалетом 

для хворих у залі), з'ясувалося, що я настільки слабкий, що я повинен 

триматися за стіни. Дивно, що йдучи по сходах, не було сил йти на гору, але 

так само важко було спускатися. Сили поверталися, як мені здалося у дуже 

повільному темпі. Під час мого ослаблення пару раз колеги були готові, у 

разі можливого вбивства газом, віднести мене куди-небудь на горище і 

заховати. 

 

Кілька разів Клегр (Klehr) проходив до залу й поглядом василіска 

вибирав кандидатів "на голку". 

Зустрів я тут і залучив до  нашої роботи: 118, 146, 147, 148, 149. 

Доктор 145 на своєму посту давав зрозуміти, що немає необхідності 

щось розв’язувати чи міняти. Я знав, що на нього можна розраховувати. 

Час від часу з'являвся лікар 2, який приносив мені лимони і помідори, 

діставав, як завжди "наліво". 
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Відносно швидко ставав на ноги. І під час карантину, спускаючись у 

двір я поговорив зі своїми друзями через ґрати огородженого блоку 

"zapowietrzony"59. Приятель 76 приходив із новою інформацією про гілки 

організації, які нещодавно організував, 61 із проектом виходу на свободу 

через підкоп із блоку 28, запропонованим 4 і розпочатим за допомогою 129 і 

130; приятель 59 – з пропозицією злиття нових і поділу всіх наших сил, а 

також призначення командирів окремих груп на постійній основі, чого він 

хотів і полковник 121 (оскільки були внесені зміни після останнього вбивства 

газом). 

Тоді я розробив план злиття й поділу таким чином, тому, що після 

генеральної дезінфекції влада табору розмістила в’язнів на блоках 

командами, а отже відпала необхідність створення плану завдань на момент 

опанування табором двома способами (тобто у момент роботи та на блоках), 

тому за основу я взяв блоки. 

Кожен блок це був взвод, тобто ті, що були в організації і жили у блоці, 

незалежно від первинних зв'язків із організацією, відтепер становили скелет 

взводу, який у момент «вибуху» став би таким великим, як могли б це 

охопити, знешкоджуючи відразу пронімецький елемент.  

Блок X – в’язні на першому поверсі і блок Xa – на поверсі склали разом 

роту з двох зводів, що знаходились в одній будівлі з командиром роти на 

місці. Декілька блоків-будівель являли собою батальйон. 

Розділив усіх на чотири батальйони. На загального командира, в сенсі 

бойових дій, запропонував майора 85. 

Командиром I батальйону – майора 150 (блок: 15, 17, 18). 

Командиром II батальйону – капітана 60 (блоки: 16, 22, 23, 24). 

                                                           
59 Інфекційний 
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Командиром III батальйону – капітана 114 (блоки: 19, 25, кухня і 

персонал лікарні з блоків 20, 21, 28). 

 Командиром  IV батальйону – капітана 116 (блоки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Від організації інших блоків я утримався з технічних причин, так, як 

були або тільки організовані, як: 1, 2, або використовувалися як склад, так: 3, 

26 і 27, або в процесі завершення будівництва, як: 12, 13, 14, або спеціальний 

блок 11. 

Із таким планом погодився  полковник 121.  

Через кілька днів я вийшов із лікарні у табір. У мене був скорочений 

карантин через знайомих лікарів, які в канцелярії зробили фіктивне моє 

прийняття в лікарню з більш ранньою датою. 

Був початок жовтня 1942 року. На роботу я пішов у п'яти сотнях, як 

завжди у шкіряне виробництво, але не в команду столярів, де я працював до 

хвороби, а в команду дубильників (справжніх кожум’як), завдячуючи 

приятелеві 59, який представив мене новому капо кожум'яці "Матінці" 

(“Mateczce”), як дубильника, який був хворий, а тепер повернувся до роботи. 

У шкіряному виробництві, спочатку працював по сусідству з полковником 

121 на білій дубильні, потім завдяки добрим відносинам із 59 і 61 я перейшов 

до сушарки, де було тепло, там стояла велика залізна піч і я чотири місяці 

вдавав з себе кожум'яку, вдосконалюючись у цій новій професії. 

Вид величезного двору шкіряного заводу мало змінився. Щодня кілька 

автомобілів привозили сюди речі, що залишилися після вбитих газом людей, 

щоб їх спалити у великому вогнищі в шкіряному заводі. Взуття не палили. 

Величезну кількість різноманітного взуття: жовтих і чорних, чоловічих і 

жіночих, дитячих, різних розмірів скидали кожен день з автомобіля на великі 

піраміди. Створили команду, яка займалася сортування взуття по парам. 
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Паленням, привезених на іншу купу валіз, портфелів, жіночих сумок, 

дитячих колясок і різних іграшок, займалась інша команда. Окремо 

відкладали кольорову шерсть, яку жінки привезли з собою для рукоділля. 

Шерсть не спалювали; хто міг, використовував для в’язання светра. 

Велика піч шкіряного заводу із фабричною трубою все це поглинала, 

паливо було безкоштовне, привезли під саму піч. Ті, що спалювали, мали 

можливість трохи покопатися у валізах. Іноді хтось із дубильні оглядав купу 

валіз перед піччю, так, як з двору було досить важко щось взяти із-за 

можливості попасти у поле зору Еріка або Вальтера. І знову я бачив, як під 

впливом бажання мати золото або дорогі камені, розпорювали валізи, сумки, 

портфелі, шукали в чоботях, кремах і милі. Із цінних паперів брали тільки 

долари. По всьому двору літали, гнані вітром, як листя осіннє, банкноти, в 

основному французькі франки –  ніхто їх не збирав, боячись небезпечної 

ревізії на воротах. Ми вважали – це непотрібною річчю. Використовували 

тільки для туалету. 

Кожум’яки, колеги-аристократи із усіх команд брали, йдучи до 

вбиральні, одноразово не менш ніж 50 тисяч франків. Жартували тоді, що 

менше не варто, могли б вважати людину за скупердягу. 

Найскладніше писати про себе. Раніше, безпрецедентним проступком  

для себе – проходив повз золото й дорогоцінні камені. Сьогодні, пишучи про 

це знову, на волі, постарався ретельно проаналізувати, чому? Це була 

власність, вже швидше, нічия, так пояснювали собі ув'язнені. Із таким 

поясненням тоді погоджувався. Але, насамперед, я не міг позбутися огиди до 

речей, у моєму розумінні, заплямованих кров'ю, а крім того, якщо б осмислив 

ситуацію, не бачив сенсу навіщо це було робити. Дивно, для мене ці 

предмети втратили значення. І навіть більше, я тоді був у такому стані (чи то 

під впливом переживань, вимог віри – постійно й завжди я був віруючим), 

що дійсно для мене ціннішим був мій внутрішній духовний стан ніж якийсь 
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там камінчик... Досить, якби я тоді взяв золото або діаманти я б відчув, що 

падаю з вершини, на яку був такий важкий шлях. Окрім того, першою 

перешкодою для пошуку золота було відчуття, що я роблю собі якусь велику 

шкоду. Так тоді я це відчував, а хто знає, чи й тепер, будучи знову в подібній 

ситуації вчинив б інакше? 

Різні колеги по-різному до цього підходили. Мені на даний момент 

гроші були не потрібні, але коли набагато пізніше я хотів втекти з табору і, 

гроші на дорогу могли придатися, то я звернувся до одного з ув'язнених, 

кажучи, що ми можемо втекти разом, запитавши, чи є у нього гроші на 

всякий випадок. Він сказав, що порахує те, що назбирав і відповість мені 

завтра. Наступного дня сказав, що  має більше кілограма золота. Але так 

сталося, що втекти з ним у мене не склалося. Я втік із такими, що не мали 

зламаного шилінга за душею. Тим не менш, ця історія набагато більш пізня, 

тепер втікати не збирався, очікуючи найкрутішого моменту у таборі до якого 

була спрямована уся робота. 

Освоювали табір щодня, вже кілька місяців. Ми чекали наказу, 

розуміючи, що без такого, хоча б це був би гарний несподіваний феєрверк і 

для світу, і для Польщі, але ми не могли піти на це, керуючись тільки 

власною надією, яка б для панів X або Y – пройшла б успішно. Нам не можна 

було без команди піти на такий ризик. 

Спокуса турбувала кожен день. Розуміли добре, що це було б 

підтвердженням наших столітніх національних вад. Реалізація наших амбіцій 

могла призвести до великих репресій по всій Сілезії. Тим більше, що тоді ще 

важко було передбачити, які будуть трагічні наслідки. 

Ми все ще сподівалися, що зможемо зіграти свою роль, як організована 

частина в скоординованій цілій акції. На волю йшли наші рапорти, які мали  

дістатися до самого коменданта. Зі страху перед можливістю необережного 
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кроку десь на волі, уникали у використанню посередників при передачі 

депеш. Ми не були впевнені, як глибоко сягає німецька розвідка в наші 

організаційні клітини, чи у верхах організації, а можливо й на чолі всієї 

підпільної організації в Польщі. Завжди був страх, що німецька розвідка 

може винюхати про організацію, розвал найенергійнішого відділу організації 

у таборі був би неминучий. 

У цьому стані життя в таборі, проходило умиротворення люблінського 

регіону. Серед спалених речей і поношеного взуття, одного разу знайшли 

сільське взуття, велике й маленьке, потім, одяг польських селян, книжки для 

богослужіння польською мовою й прості сільські вервиці. 

Тоді пройшов гомін серед наших "п'ятірок". Збирались групками. 

Стискалися кулаки, дуже нетерпляче. 

Це були речі наших польських сімей, яких убили в газових камерах у 

Бжезінці. Після придушення бунту в Люблінським воєводстві (казали нам 

колеги з Райська), привезли сюди для вбивства у газових камерах  населення 

кількох польських сіл. Так вже є у світі й важко цьому зарадити,  коли 

спалювали речі людей, яких привозили сюди десь з-за кордону, хоча завжди 

це для нас було потворною роботою і в шкіряному цеху, де взуття, валізи 

протягом декількох місяців доносили до нас зловісне відлуння злочину, але 

тепер, коли ми бачили маленьке взуття, жіночу блузку, а між усім цим, 

вервеці, серце билося сильніше –  бажаючи помсти. 

Із цих люблінських транспортів відібрали молодих хлопчиків від 10 до 

14-15 років. Окремо виділили й привели в табір. Ми думали, що хлопчиків 

заховаємо. Але одного разу,  коли прийшла новина, що приїжджає якась 

комісія щодо перевірки стану табору, щоб не мати неприємностей, не 

виправдовуватись ні перед кимось, звідки такі молоді в'язні, втім, може бути 

із інших причин – ввели уколи фенолу в 20 блоці. Багато хто вже бачили гори 
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трупів у таборі, але ця гора з неповнолітніх, близько двох сотень, діяла на 

нас, навіть старих в'язнів, дуже-дуже сильно – різко прискорюючи удари 

серця. 

У шкіряному цеху війшло до нас кілька нових членів: 151, 152, 153, 

154, 155. Одночасно ми створили в нашій організації клітинку планування,  

консультантів у яку увійшли полковники 24, 122, 156. 

Часто був свідком, сидячи в Освенцімі, як хтось із колег одержував із 

дому листа у якому його мати, батько або дружина благали, щоб він підписав 

Volkslistę60. Стосувалося – це спочатку, в основному в'язнів, які мали 

німецьке прізвище, або матері ім'я було німецьке, іноді якісь зв'язки і т. д. 

Пізніше влада все більше й більше робила спеціальні можливості й 

останнім часом зовсім не потрібно було ніяких звуків німецьких, більш ніж 

одне бажання, розмиття польського сумління, або інші важливі міркування 

були. Як часто бачив там у "пеклі" сердечного селянина, якому звучання 

чужого його імені, не заважало бути гідним імені Поляка. 

Який із любов'ю говорив: “Так. Я люблю матір, дружину або батька, 

але листа я не підпишу! Я помру тут, я знаю про це... Дружина пише: 

Дорогий Ясю – підпиши... Ні! Не дочекаються! Ніхто, коли-небудь, в 

майбутньому не зможе плюватися в мою польськість, хоч і молода, але 

тверда!" 

О, як багато таких в Освенцімі загинуло... 

...смерть приємна тому, що вистояв до кінця в захованню польського 

сумління... 
                                                           
60 Deutsche фолькслист (Німецький народний список) НСДАП установи, метою 

якого була класифікація жителів окупованих німцями територій у категоріях бажаність 
згідно з критеріями, систематизовані згідно вимог Генріха Гіммлера. Інститут був 
вперше створений в окупованій Західній Польщі. Аналогічні заклади були згодом створені 
в окупованій Франції і в Рейхскомісаріаті України. 
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…чи всі співвітчизники, що мають польське прізвище і є на волі, 

будуть за свою польськість боротися. 

Як дуже б знадобився апарат, який би зміг зробити перевірку сумління 

польського, яке є різне, різними ходило дорогами протягом цих кількох років 

від початку війни. 

У другій половині жовтня зауважили колеги (прибіг із цим 41), що двоє 

капо, найогидніші виродки (крім вбивства в’язнів, роблять доноси керівнику 

політичного відділу Грабнеру «Grabner»), ходять по табору, як ніби когось 

шукали, з'ясовуючи номери деяких в’язнів. 

Одного разу після обіду коли я йшов із 22-го блоку по головній дорозі, 

поспішаючи до колег, у районі лікарні я зустрів цих двох капо біля  16 блоку. 

Один йшов із записною книжкою, другий підійшов до мене з 

фальшивою посмішкою й запитав: "Wo läufst du?" – ось так, щоб щось 

сказати й чітко вказав на мій номер першому, потім відразу відійшов. Той на 

мене подивився й ніби вагаючись, пішли далі, я теж пішов своєю дорогою, 

думаючи, що це якась помилка. 

28 жовтня 1942 року, вранці, на повірці у різних блоках, писарі 

(Schreiber) почали викрикувати номера в’язнів, кажучи, що названі номери 

мають піти в "Erkennungsdienst"61 для перевірки фотографії. 

Було викликано двісті сорок в'язнів – поляків, як потім виявилось 

Люблінських і четверту частину поляків, які разом прибули одним 

транспортом (не мали нічого спільного з Люблінськими), відвели тимчасово 

у 3 блок, що нам здалося підозрілим, чому не відразу у блок 26 де знаходився 

"Erkennungsdienst", нібито – причина виклику. 

                                                           
61 Технічний відділ кримінальної поліції 
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Нас покликав дзвоник "Arbeitskommando", а потім, як зазвичай ми 

вийшли за табір, кожна команда у своєму напрямку роботи. 

На роботі у всіх робочих командах панував неспокій, ми не знали, що 

їм загрожує. 

Пізніше, звідкись, розійшлась вістка, що їх розстріляють. Двісті сорок 

хлопчиків, в основному рішучих Люблінських, до яких додано хаотично, 

вибираючи з допомогою "собачок" Грабнера (Grabnera) номера тих, які своєю 

енергійністю, рухливістю кидались в очі.  

Чим власне керувалися, ми ніколи не дізналися, може тільки "за 

бажанням" двох виродків – це все вирішувалося. 

Називалось – це "пацифікацією люблінського регіону", яка відбилася 

відлунням у таборі.  

Опинився у їхніх лавах хоробрий 41 (з Варшави), який перший 

сповістив про переписування номерів. 

Наразі ми не знали, що їх розстріляють, ми думали, що може це тільки 

чутки. 

Таку велику кількість в’язнів, одночасно, ніколи досі не розстрілювали. 

Мучила нас загальна  пасивність, ми були готові, ми бажали повстання. 

Керівництво організації майже «гризли» собі пальці, готуючись на всякий 

випадок до повстання.  

Якби серед тих спалахнуло повстання й опір, ми б усі приступили б до 

дії. 

Бунт – згуртував б ряди, наступив б форс-мажор, який б нам розв'язав 

руки. 
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По дорозі в табір, наших п'ять сотень здорових верстатників проходили 

повз будівельний офіс, а під ним – склад запасів зброї. 

Втім, тоді це було не складно, хлопці курили. Кожен із нас був завжди 

готовий до смерті, але перед тим, ми б жорстоко відплатили  б катам. Ці 

дев'ять дрібних охоронців із головної вартівні, всього дванадцять 

"gemeinów", які під час супроводу несли гвинтівки на плечах, звикли до 

нашого спокою, а зброю брали у руки лише перед табором у страху перед 

начальством. 

Щоб хоча б якимось дивом із Варшави прилетіло б одне слово; можна 

було б врятувати тих нещасних.  

Так, це були нездійсненні мрії... 

Чи хтось знав, чи думав? Мабуть з плином часу можна сказати, що це 

був лише фрагмент польського страждання. Але, як же тоді нам було важко, 

коли після обіду надійшло повідомлення, що всіх – спокійно, без перешкод – 

розстріляли. 

Іноді між собою в день, коли був розстріл, ми обговорювали, як хто 

помер, чи йшов він сміливо, чи боявся смерті. 

Колег, яких було вбито 28 жовтня 1942 року, знали про те, що їх чекає. 

На 3 блоці їм сказали, що вони будуть розстріляні; кидали вітальні листівки 

колегам із проханням передати сім'ям, що вони ще живі. Вони вирішили 

померти "весело", щоб ввечері про них добре говорили. Нехай мені хто 

скаже, що ми поляки цього не можемо зробити... Ті, що бачили це видовище, 

говорили, що ніколи його не забудуть. Від блоку 3, між 14 і 15, між кухнею і 

блоками 16, 17 і 18 і далі прямо між блоками лікарні йшли п’ятірками в 

колоні, спокійно несли високо голову, усміхнені обличчя. Вони йшли без 

супроводу. За ними Палітш (Palitzsch) з карабіном на поясі та Бруно; обоє 
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палили цигарки, вели розмову про другорядні речі. Було б достатньо, щоб 

остання п'ятірка зробила б удар кілком і ці двоє мучителів перестали б 

існувати. 

Чому вони так без спротиву йшли? Думали про себе? Чого було 

боялися в такий момент, коли і так йшли на смерть? Це було схоже вже на 

психоз. Але вони йшли тому, що у них були на це свої аргументи. Владою 

табору було оголошено, що за любі витівки в’язня буде нести покарання 

сім’я, що повідомляли колеги, які приїжджали з волі.  

Відомо було, що німці були безжальні під час репресій, вони вбиваючи 

родини в’язнів поводились, як звірі. Як виглядали ці звірі – ми знали 

найкраще.  

Бачити або просто знати, що мати, дружина, діти можуть опинилися у 

таких умовах, як жінки в Бжезінці, було достатньо, щоб у в’язня паралізувало 

волю, будь-які бажання кинутися на своїх мучителів. 

Розстріляти весь табір … Хто б мав на це відповісти? Важко було б 

дістати десятки тисяч сімей одночасно. Після тривалих міркуваннях ми 

зрозуміли, що можуть виникнути масові репресії серед родин в’язнів. 

Звичним до смерті, з якою кілька разів стикалися кожен день, простішою 

була думка про власну, ніж думка про страшний удар по найдорожчих нам 

людях. Навіть вже не тільки їх смерть, але ці жахливі переживання, 

жорстокість, порушення психіки у цьому світі пекла… Думка, що стара мати 

або батько з останніх сил бродить десь по блоці, якого б’ють прикладом і все 

це через сина… Або, що діти йдуть на смерть через газову камеру, із-за свого 

батька, було б набагато важче, ніж думати про власну смерть. А навіть, якщо 

і був такий для якого це був не дуже високий рівень, однак керувався 

прикладом інших. «Соромно було б» – це надто слабке слово; не міг вийти із 

колони і в красивій поставі – йшли на смерть! 
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Всі йшли... Біля їдальні (дерев'яний будиночок на майданчику за 

блоком 21), йшли по дорозі між блоками 21 і 27, колона, як нібито 

зупинилася, вона завагалася, трохи, що не пішла прямо. Але це був один 

короткий момент, повернула під прямим кутом ліворуч і пішла вже на ворота 

блоку 11 прямо в пащу смерті. Тільки коли зачинили за ними ворота і 

залишили їх у цьому блоці на кілька годин, розстріляти їх мали по полудню, 

під впливом очікування смерті почали появлятися різні думки і знайшлося 

п'ять колег, які запропонували розпочати повстання в цілому таборі. 

Забарикадували ворота і, може дійшло б до чогось більш серйозного, але 

німці посилили охорону щоб протест проти смерті не вийшов зовсім поза 

блок 11, а вся наша команда чекали тільки знака. Крім цієї п'ятірки, ніхто не 

захотів підняти повстання, а Сілезець, співробітник цього блоку, повідомив 

есесівців про початок бунту і на блоці з'явився Палітш (Palitzsch) у супроводі 

кількох есесівців і розправилися з цими кількома в’язнями, вбили їх, а решту 

залишили на потім. 

Радувала нас тільки думка, що вони загинули в бою (капітан, 

доктор146, колега 129 і три інших наших колег). 

Після обіду – всі вже не жили. Із нашої організації, крім вже згаданих 

раніше, загинули в цей день колеги: 41, 88, 105, 108, 146, але були й такі в 

організації, яких не подаю, бо не всіх особисто знав – це було б неможливо 

при конспірації. 

Після повернення з роботи у табір я відчував у повітрі запах крові 

друзів. Перед нашим приходом вивезли вже тіла в крематорій. Вся дорога 

була відзначена кров'ю, що текла з воза коли перевозили їхні тіла. Увечері 

того ж дня, весь табір гнітюче переживав смерть нових жертв. 

Тільки зараз я зрозумів, що не знайшов у списку зачитаних вранці у 

цей день номерів. Згадуючи цих двох капо я не знав, що мене не включили у 
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розстріляний список, не виглядав на небезпечного в'язня, або, може бути 

серед збережених номерів Грабнер (Grabner) відбирав лише тих, які не мали 

тут справ. 

Привезли новий транспорт ув'язнених із в'язниці Пав’як (Pawiaka62 ), із 

Варшави, серед яких приїхали мої друзі й колеги по TAP63  у Варшаві: 

підпоручик 156, 157, 158. Привезли вони цікаві для мене повідомлення. 156 

розповідав мені, як дійшов до Варшави з Освенціма 25 і, як потім він сам 

його возив машинною на роботу в Мінськ Литовський. А 158 розповідав мені 

у подробицях, як на послання від мене, переданого через сержанта 14 про 

незручні для мене дані метричної книги села Z., шваґрова моя поспішила до 

нього. Добрий друг 158 у той день сів на поїзд і поїхав у місцевість Z., де в 

приході розмовляв зі священиком, пояснивши йому в чому справа. Священик 

зробив олівцем помітку у книзі біля власника мого табірного прізвища і 

пообіцяв, що справу вирішить успішно. Що мабуть і зробив, в політичному 

відділі по відношенню до мене була тишина. 

Колега 156 показав мені серед новоприбулих у табір 159 із Головної 

Команди у Варшаві – це був заступник "Іво 11". Один із членів 138 знав 

капітана 159 особисто, будучи колись його підлеглим, а в даний час 

перебуваючи тут блоковим, взяв над ним опіку (колега 156 разом із 

працюючим там вже 117 взяв на роботу 76). З тих пір два ТАП-івці 

працювали й жили разом. 

Із членів TAP, яких я знав колись у Варшаві, пройшли через Освенцім: 

1, 2, 3, 25, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 85, 108, 117, 120, 124, 125, 131, 

                                                           
62 Пав’як був збудований росіянами в період з 1829 -1835, між вулицями  Dzielną i 

Pawią, за проектом Генріка Марконі (Henryka Marconiego). У жовтні 1939 року німецькі 
окупант створили на Пав’яку одну з головних слідчих в'язниць Гестапо. Пав’як був 
депозитом Алеї Шуха. Щоранку йшов транспорт з в’язнями на Алею Шуха, де велося 
розслідування, а ввечері поверталися. Під час окупації тут були здебільшого політичні 
в'язні, але траплялося, що потрапляли сюди мешканці міста та прилеглих населених 
пунктів, затримані під час облав. 

63 ТАП – Таємна Армія Польська 
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156, 157, 158. Із-за того, що 129 був розстріляний, а 130 помер від тифу, 

неможливо було продовжувати підкоп з 28 блоку. «Підкоп» – не відбувся. По 

іншій справі був арештований 5. 

Пізньої осені 1942 року коли до копання картоплі залучали блокових, 4 

ходив далеко в поле для копання картоплі. Не повідомлений есесівець із 

політичного відділу Лахман (Lachmann), прийшов до нього в якомусь 

питанні, але 4 був відсутній. Лахман (Lachmann) розвернувся і пішов. Колеги 

швидко зрозуміли і  прийшли до кімнаті 4, який, як блоковий 28 блоку мав 

свою кімнату і забрали багато таких предметів, які б ще більше ускладнили б 

нашу справу.  

Хтось повинен був мені все розповісти... 

Лахман (Lachmann) дійшов тільки до воріт і, як би пронизаний 

паралічем, повернувся і зробив ретельний обшук кімнати 4, але вже нічого не 

знайшов. На 4, проте вже чекали і відразу після його приходу з роботи 

ввечері, арештували його і відправили у карцер і 4 більше на блок 28  не 

повернувся. Був допитаний у блоці 11, у бункері і в політичному відділі. 

Хоча останнім часом 4 мав прикру манію величності, але треба йому віддати 

належне, що мужньо переносив тортури-тести у карцері і не сказав ні слова, 

хоча знав дуже багато. Сталося так, що він захворів на тиф і був переведений  

із карцеру у тифозний блок. Треба самому пройти певні випробування, щоб 

зрозуміти, що, як і для ув'язнених, які перебувають у таборі, простір за 

дротом є свобода, так і той, що  сидів у карцері – свободою була територія 

табору. Вибратися тоді з карцеру, навіть у стані хвороби у тифозний блок – 

поганий замінник свободи. Але і тут майже постійно асистував йому 

есесівець Лахман (Lachmann), не давав спокою, 4 мав твердий характер й 

сильну волю. Одного разу вночі він перестав жити... 
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Згадані мною колеги, які приїхали з Варшави (156, 157, 158) говорили, 

що не очікували побачити в Освенцімі такого гарного духовного і фізичного 

стану в’язнів. Заявили, що вони не знали нічого ні про місцеві тортури, ні про 

"стіну плачу", ні про фенол, ні про газові камери. Вони самі не думали і, 

загалом у Варшаві ніхто всерйоз не думав про Освенцім, як про якусь 

підпільну організацію, що скоріше, говорили, що це вже тільки скелети, яких 

рятувати не варто, тому що не окупиться. Гірко було це слухати, дивлячись 

на сміливі силуети колег. Тут йдуть на смерть цінні люди й гинуть тільки 

тому, щоб не підставити когось на волі, а там слабкі люди говорять про нас із 

зневагою, як про кістлявих трупів (kościotrupach). Якої завзятості треба мати, 

коли вмираєш і думаєш про визволення братів, які граються на волі. Так, 

занадто сильно вдарялися у нас будь-які методи нищення у таборі, а тут ще 

такий відгук зі свободи і це постійне мовчання та ігнорування... 

Чотири батальйони були розділені таким чином, що кожен батальйон 

чергував по тижню і його завдання полягало у тому, щоб бути на певному 

місці в таборі у разі скидання зброї з літаків. До них також увійшли 

доставлені сюди 76, 77, 90, 94, 117, а також розподіляли між структурами 

взводів їжу і нижню білизну. 

Незважаючи на заборону, що означало для ув'язнених – вбивство, 

торгівля золотом й діамантами у таборі дуже процвітала. Була створена 

начебто якась організація, наприклад, коли двоє в’язнів, які мали між собою 

якийсь інтерес: обмін товарами, ковбасами із бійні на золото, вони вже були 

пов'язані один із одним, коли спіймали одного із золотом – був битий у 

карцері й запитували від кого отримав і за що. Почастішали арешти у таборі 

за золото. Есесівці ревно відстежували цю нову організацію,  як давала їм 

дохід. У будь-якому випадку "організація золото" була для нас відмінним 

громовідводом. Розслідування по нашій підпільній організації втрачало 

інтерес і входило у кінцевому рахунку на шлях до "організації золота". 
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Есесівці так були у захваті від нового джерела доходу, що не хотіли в 

іншому напрямку робити зусилля. 

Я вже писав, що ми вивчали новоприбулих "zugangom", оскільки 

ніколи не було відомо, що такий колега із свободи зробить, але й наші старі 

в'язні іноді робили сюрпризи. А саме за нерозсудливість одного із наших 

друзів 161, типовий шизофренік, одного разу він намалював дві почесні 

грамоти "орден підв'язки", за заслугу у здобутті незалежності на ім’я  

полковника 121 та  колеги 59. Мене цей колега здивував своїм проступком. Із  

дипломами, зверненими у рулон, йшов в обідню пору по площі табору, щоб 

похвалитися своїм досягненням у лікарні. Він міг бути зупинений есесівцем, 

або капо і могли запитали прямо, що несе, чим б поставив колег у складну 

ситуацію, або й більше лихо. Він показав доктору 2, кажучи про мене, що 

тільки я маю голову і т. п. І тому для мене не намалював "диплома". Доктор 2 

за допомогою доктора 102 вдалося відібрати дипломи і знищити. 161 однак 

був непередбачуваним і, одного разу темним вечором, викликав мене через 

колегу 61 із блоку 22, який мене відвів до якогось есесівця. Ним виявився 

саме 161 одягнений у мундир і плащ есесівський. Такий прийом він 

використав незабаром для втечі з табору. 

Наступило Різдво – третє в Освенцімі. 

Я жив на блоці 22 разом із усією командою майстерні одягу 

("Bekleidungswerkstätte"). Інакше виглядали ці свята ніж попередні. Ув'язнені 

отримали, як завжди на Різдво посилки з дому зі светрами, але окрім посилок 

одягу – нарешті дозволено владою продовольчі пакети. Голоду через 

"канаду" вже не було у таборі. Посилки ще більше покращили стан 

харчування. Повідомлення про великі невдачі німецького війська – значно 

піднімали дух і гумор в’язнів.  



142 
 

У цих веселих настроях, відлунням прокотилась звістка про втечу із 

табору (30.12.1942 р.), яка була організована Метком (Mietka - 

Arbeitsdiensta64), Отто (Otto- Arbeitsdiensta), 161 та їх четвертим партнером. 

Нахабно організована втеча відбулась через те, що Arbeitsdienstowie могли 

переміщатися між малим і великим ланцюгом варти з хитрим маскуванням 

161 за есесівця і нахабним виїздом у білий день на підводі з кіньми за табір, 

за підробленим пропуском. Біля поста, есесівцеві показали здалеку 

підроблений пропуск, що викликало радість  усіх в'язнів табору. У результаті 

знайденого листа, написаного Отто, старшому табору Бруно, в’язня № 1, 

горезвісного ката, влада табору посадила в карцер на новорічну ніч. 

Ворог Бруна, Отто, писав у листі, який він залишив навмисно в пальто 

на возі, кинутого в декількох десятків кілометрів від табору, що дуже шкода, 

що не можуть взяти Бруна з собою, як домовилися, тому, що у них немає 

часу і треба поспішати, а то загальне золото, що є в Бруно, нехай вже 

залишить собі. Знайомі з грою розуму – влада закрила нашого ката Бруна, в 

бункер, де сидів три місяці. Було краще, ніж будь-якому з в’язнів в бункері. 

Він сидів у камері, але табір був вже на завжди позбавлений цього виродка. 

Бруно на свої колишні позиції не повернувся – пішов потім працювати в 

Біркенау. 

Між тим табір вирував від радості під час Різдва, уминаючи їжу з 

посилок від сімей і розповідаючи собі останні видумки про Бруна. 

Влаштовували матчі з боксу на блоках, художні вечори. Імпровізовані 

ансамблі, оркестри, ходили від блоку до блоку. Настрої були дуже веселі, 

зовсім не звертаючи уваги на ситуацію в цілому. Старі в'язні кивали 

головами й говорили: «Ну, ну, був табір Аушвіц (Auschwic), але його вже 

немає, залишилося лише жартувати». 

                                                           
64 "Трудова повинність" (організація у фашистській Німеччині) 
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 Так, напруга в таборі із місяця в місяць зменшувалася. Не заважало це, 

однак, зовсім, що в цей час не раз можна було бути свідком дуже страшних 

сцен. 

Йдучи із шкіряних заводів, в п'яти сотнях, відразу після Нового Року я 

був свідком, як перед крематорієм (старий крематорій на вугіллі, 

побудований прямо в таборі) стояла група жінок та чоловіків. Їх було чоловік 

десять, молодих і старих. Стояли перед крематорієм, як стадо корів перед 

різнею. Вони знали, навіщо сюди приїхали. Серед них стояв хлопець, який 

мав можливо 10 років і він шукав когось очима серед приходящих повз нього 

наших сотень; може батька, брата,... Підійшовши до цієї групки людей я 

боявся побачити в очах цих жінок і дітей – зневагу. Ми, п'ять сотень сильних 

й здорових чоловіків, які не реагують на те, що вони зараз підуть на смерть. 

Людина внутрішньо себе знищує і ховається у собі. Але проходячи мимо з 

полегшенням стверджував, що в очах їх була тільки зневага до смерті. 

Увійшовши у ворота ми побачили іншу групу, що стояла під стіною з 

піднятими руками і повернутих спиною до приходящих колон. Їх перед 

смертю чекало ще розслідування, а потім підуть  на муки в блок 11, перш ніж 

їхній кат Палітш (Palitzsch) люб'язно вистрелить  в потилицю і відвезуть на 

колісниці їхні закривавлені трупи в крематорій.  

Коли ми входили у ворота, – першу групу в’язнів вже відправили до 

крематорію. Для десятка осіб шкодували іноді пляшки газу; глушили 

ударами банки і запихали непритомних на розпечену решітку. 

Із нашого блоку 22, який був найближчий до крематорію, неодноразово 

ми чули приглушені, завдяки стінам, пронизливі крики й стогін замучених. 

Не всі поверталися з роботи нашою дорогою. Ті, що не бачили обличчя 

жертв, вони йшли іншою дорогою, ніколи не були вільні від думки: може – 

це мати, батько, дружина, донька... Тверде серце табірника. Півгодини 
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пізніше, деякі вже стояли, купуючи маргарин або тютюн, не бачачи, що вони 

стоять поруч з великої купу голих трупів, тут, накладених один на одного, 

"зроблених" сьогодні вприскуванням фенолу. Іноді хтось наступав чоботом 

на мертву, вже тверду ногу, подивився: «Дивіться Стасю... Ну, що ж... 

Сьогодні його черга, моя може бути наступного тижня..." 

Але, очі маленького хлопчика, які дивились на нас, шукаючи когось, – 

в моїй довгих ночах не давали спокою. 

Розслаблення в таборі із-за настроїв у період святкування, призвело до 

страшної історії. Блок 27, який був складом одягу та білизни та  зоною робіт 

команди "Bekleidungskammer", що складалася майже виключно з поляків. 

Команді було добре – це робота під дахом, яка дає ще ці прерогативи, що 

співробітники забезпечували своїх колег білизною, обмундируванням, 

ковдрами, взуттям – безкорисливо. Мали можливість від добре забезпечених 

в’язнів, що були на посадах блокових, працівників боєнь або продовольчих 

складів, які за надання перерахованих матеріалів – отримували продукти 

харчування. Місце роботи було дуже добре і за допомоги 76 ми помістили 

там багато наших колег. Таке розслаблення у таборі в цей час, відсутність 

Бруно, який сидів закритий у карцері, призвело до того, що деякі почали 

ігнорувати заходи безпеки. 

Колеги з 27 блоку  зробили загальну оплатку65, при цьому 76 

декламував власний вірш на патріотичну тему (Шльонзачка у якої було два 

сини, один був у німецькій армії, а інший в'язень Освенціма; під час втечі 

ув'язненого, другий син Шльонзачки стоячи на вартівні, нічого про це не 

знаючи, убив свого брата). Вірш гарно написаний, настрій був хорошим. 

                                                           
65 Опла́ток (також облаток, пол. opłatek, від лат. oblatum — «жертовний дар») 

— дуже тонка біла пластинка хліба, зазвичай прямокутної форми, прісна (або 
виготовлена з незаквашуваного і несоленого тіста), яка випікається з білого борошна та 
води без додавання дріжджів. Ним діляться християни зазвичай римсько-католицького 
обряду, зібравшись за різдвяним столом, загадуючи собі бажання. Оплатки є 
традиційними у Польщіі. 
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Результат: влада зазначила, що полякам на 27 блоці – занадто добре, а 

політичний відділ відзначив активну організаційну діяльність поляків. 6 

січня 1943 року в 27 блоці, в робочий час прийшли есесівці з політичного 

відділу. Зробили збір всієї команди. Вони запитали хто тут полковник. 

Полковник 24 утримався від відповіді. Тоді  Лахман (Lachmann) підійшов до 

нього і витягнув його із ряду (справа була вже підготовлена політичним 

відділом). 

Потім вони почали нас розділяти. Ми були розділені на три групи. 

Reichsdeutsche і Volksdeutsche становили одну групу, яку залишили на роботі 

в блоці. Всі інші поляки були розділені на дві групи, залишаючи праворуч 

кілька інтелігентів, серед них: полковник 24, майор 150, ротмістр 162, 

підпоручик 163, адвоката 142, а зліва ті, які можливо в очах людей могли 

зійти за інтелігентів, серед яких виявися майор 85 – вдаючи єгеря, 

підпоручик 156, студент, мій племінник 39. Тримали їх стоячими кілька 

годин на морозі. Потім групи інтелігентів посадили в карцер, не інтелігентів 

віддали в так званий "Kiesgrube" імені Палітша (Palitzsch). Перших допитали 

(добивались свідчень, що вони належать до підпільної організації) і загнали в 

карцер. 

Доля тих, які були направлені працювати на морозі, була відома 

наперед. Але деякі з них зуміли викрутитись з цієї команди, після декількох 

місяців виснажливої роботи. Дуже швидко – це зробила пара друзів: 117 та 

156. Працювали разом у "Bekleidungskammer", разом жили на 3 блоці в 

окремому приміщенні, складі. Обидва 6 жовтня 1943 року щасливо уникнули 

зарахування до інтелігенції, а уникаючи карцеру – потрапили в "kiesgruby 

Palitzscha". 

Приятель 156, пару місяців тому, відразу після приїзду з Варшави, коли 

його запитав, як у Варшаві реагують на мою можливу втечу з Освенціма, він 

відповів, що є два варіанти: Команда Головна вручить мені орденом "Virtuti 
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Militari" (можливо, міркував, що таким чином підштовхне мене до втечі?), а 

суспільство, яке не знало про скасування колективної відповідальності за 

втечу в’язня, вважало, що це егоїзм. Тепер, коли він опинився у важкій 

ситуації він почав мене вмовляти втікати з ним, але я тоді ще не мав такого 

наміру. Він, на жаль, не дочекався – бідолаха. 

Обидва дуже швидко крутили колесо своєї справи, захворіли, а після 

хвороби вони знайшли собі іншу легшу роботу. Ще не були усталеними 

табірниками. Одного разу, коли я думав, що ще лежать у лікарні, я дізнався, 

що обидва вони були розстріляні (16.02.1943 р.). У іншій команді, Лахман 

(Lachmann) запитав їх, звідки вони взялися; у цей день вже не жили. 

Незабаром після цього, в березні розстріляли всю групу інтелігентів, 

катованих і допитуваних в карцері про організацію. Чи визнавав вину один з 

капо, який був свідком нещасного "загальної оплатки". Він не сказав нічого. 

Честь моїм колегам по роботі. 

Після того, як поляків вигнали з "Bekleidungskammer", місця ці посіли 

українці, які, однак, як працівники не відповіли вимогам есесівців, босові 

командо та капо, та згодом деякі з поляків знову почали тут крутитися. 

Поставка матеріалів з цієї області була перервана, а інші поставки діяли 

ефективно. Як підрахував підхорунжий 90, з боєнь на Різдво (1942 р.) 

перенесли через ворота, незважаючи на постійний перегляд, 700 кг. м’ясних 

виробів. 

Уже в кінці весни почали робити якісь незвичайні приготування на 

блоці 10. Видалили всіх в’язнів і частину ліжок. Зовні на вікнах набили 

дощок, що перешкоджало заглянути всередину. Привозили якісь 

інструменти, апарати. Потім вечорами стали з'являтися німецькі професори, 

студенти. Когось привозили, працювали над чим-то ночами, вирушали вранці 

або залишались на декілька днів. 
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Зустрінутий мною один професор справив на мене огидне враження. 

Мав якісь мертві очі. 

Якийсь час нічого не знали про цей блок, мали різні припущення. 

Але не обійшлись без допомоги  медбрата (flegerów) табірного 

шпиталь. Поки йшлося про прибирання, потім про різну допомогу. Взяли 

двох медбратів (flegerów) і потрапили на обох з нашої організації. Колеги 

нарешті попали в постійно закритий 10 блок. Деякий час ми нічого не знали, 

з 10 блоку  їх не випускали. Одного разу він прийшов, один із них, 101, 

страшенно нервував і говорив, що не витримає довго того, що він там бачить 

– це вже межа його міцності. 

Проводилися там експерименти. Лікарі й студенти-медики робили там 

дослідження адже мали безмірний людський матеріал за який ні перед ким не 

несли жодної відповідальності. Життя цих піддослідних кроликів було 

віддано на свавілля цих звироднілих в таборі, так чи інакше будуть вбиті; все 

одно, як і де – попіл залишиться від них. 

Там робили найрізноманітніші дослідження у сексуальному напрямку. 

Стерилізація жінок й чоловіків за допомогою хірургічного втручання. 

Опромінення статевих органів обох статей якимись променями, які повинні 

були ліквідувати репродуктивні здібності. Дослідження мали показати 

позитивний чи негативний результат.  

Відносин статевих не проводили. Було кілька груп чоловіків в яких 

брали сперму і негайно вводили жінкам. Випробування показали, що через 

кілька місяців жінки, яких опромінювали – вагітніли. Тоді застосовувалось 

сильне радіоактивне опромінення. Від цього опромінення повністю згоряли 

жіночі статеві органи і кілька десятків жінок померли в страшних муках. 
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Для експериментів використовували жінок усіх рас. Із Біркенау 

привозили полячок, німкень, єврейських жінок, а останнім часом циганок. З 

Греції привезли кілька десятків молодих дівчат, які загинули в цих 

експериментах. Всі, навіть після успішного експерименту, ліквідовувалися. 

Жодна жінка і ні один чоловік живими не вийшли з 10 блоку. 

Працювали над спробами створення штучного насіння чоловічого, але 

всі проби давали негативні результати. Закладання штучно виробленої 

сперми викликало якісь інфекції. Жінки, які піддавались цьому експерименту 

– знищувались за допомогою фенолу.  

Дивлячись на всі ці муки, колега 101 прийшов до незвичайного у 

старих в'язнів стану – нервозності. Свідком того, що відбувалося на  10 блоці, 

також був колега 57 (обидва живі і знаходяться в даний час на волі). 

Іноді, сидячи в Освенцімі, будучи у своєму цеху, по вечорах, ми 

говорили, що якщо хтось з нас вийде звідси живим – це напевно буде якесь 

диво і, йому важко буде спілкуватися з людьми, які зазвичай на волі за цей 

час жили. Для нього будуть деякі їхні справи здаватися занадто маленькими. 

Він їх також не буде розуміти. Але, якщо дійсно хтось вийде, борг його – 

оголосити всьому світу як тут гинули справжні поляки. Нехай скаже, як тут 

гинули в цілому люди, яких вбивали люди. Як дивно це звучить у 

християнській мові: страчені через своїх ближніх так, як багато століть тому. 

Тому я і написав, що забрели... Але на справді, де? Куди бредемо у своєму 

прогресі "цивілізації"? 

Прийшло повідомлення нашими дорогами з політичного відділу, що 

всіх ув'язнених поляків мають десь вивезти із-за страху перед можливістю 

якихось інцидентів у таборі. Влада визнала, що велике скупчення поляків 

може зробити із них рішучі дієві групи, які зосереджені на польській 

території, які мають допомогу на цій території – це небезпека. Може бути 
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скидання десанту, скидання зброї... Не було це в планах наших союзників і  

наші не змогли цього побачити, а ворог це бачив – дозрів.  

Почали з робочих команд забирати поляків і привчати команди 

працювати без них. Поляк був завжди і у всіх робочих командо кращим 

працівником. Німці говорили, що так добре, як німці, але це була не правда. 

Соромно їм було признатися, що він був краще їхніх працівників. Витягали з 

команд поляків-ремісників, що своєю поведінкою обманювали, що є 

фахівцями у своєму ремеслі, а насправді, стали тільки в таборі. Із п'яти 

сотень "Bekleidungswerkstätte" звільнили з роботи приблизно півтори сотні. 

Я, із-за зовнішнього вигляду інтелігента попав у цю групу. Було це 2 лютого 

1943 року. 

Як-то не стривожився цим зовсім. Я вірив, що цей день звільнення не 

піде мені на зло. На наступний день я працював уже в команді кошикарів,  

прийнятий там своїми друзями. У цілому по табору прийнято було те, що 

старий номер брали для всіх команд, який  був уже немолодий чоловік у світі 

ув'язнених. Там працював лише один день, не на користь табору, тільки тому, 

що я навчився робити з соломи капці. 

Наступного дня я вже мав чудову роботу в нещодавно створеній 

посилковій команді ("paczkarnia"). У результаті дозволу щодо надання 

продуктових наборів в'язням, в табір стали привозити автомобілями все 

більше і більше посилок. Влада почала мати проблеми. Отримувати можна 

було одну пачку до 5 кілограмів на тиждень. Судячи з того, що не в змозі 

зменшити кількість посилок, заборонено надсилати посилки великі, а 

дозволено посилати без обмеження раз в тиждень посилки дрібні, до 250 

грам. З'ясувалося, що влада себе обдурила. Щодня привозили величезну 

кількість маленьких посилок. Сім'ї були задоволені, що можуть прийти на 

допомогу близьким собі в'язням, замість однієї великої пачки в тиждень, 

кинулися відправляти кожного дня маленькі. Вплив постанови був для влади 
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протилежний. Зайнятість із-за внесенням до реєстру величезної кількості 

посилок і видача їх в'язням, вимагала великого апарату, великої команди, я 

туди потрапив.  

Віддали нам на третьому блоці три невеликі кімнати для видачі. Одна 

кімната була вся завалена пакетами. Ефективність роботи будь-яких команд в 

таборі вимагала великих зусиль для ліквідації заборгованості, що було також 

з користю для ув'язнених, якщо посилки швидко були доставлені. Працювали 

тут дві зміни команд по 20 в’язнів у кожній. Посилочна була відкрита 24 

години на добу. Я увійшов до нічної зміни. 

У зв'язку з постійним цілодобовим поступленням посилок, доводилось 

паралельно працювати день і ніч з обліковим відділом. Тому, що на кожну 

посилку, кожні півгодини, посилали кілька сотень карток на яких там 

відзначали, на якому блоці, в даний час, знаходиться даний номер (в’язня), і, 

можливо, ставили хрест, на знак того, що він мертвий. Після повернення 

карток, сортували посилки, кидаючи їх окремо на полиці для кожного блоку, 

відкидаючи посилки на інший бік кімнати у велику піраміду, відповідно 

карткам, що були відзначені хрестом. А посилок, що належали померлим 

колегам було дуже багато, окрім посилок для в’язнів, що прибули 

транспортом єврейським, французьким, чеським, які в основному вже були 

вбиті. Багато також родин польських слали посилки, не знаючи, що в’язень 

уже помер, бо, як я вже казав, не завжди було надіслано повідомлення про 

смерть, так, як політичний відділ відтягував з відправкою на кілька місяців. 

Кращі посилки ув'язнених, які померли, в основному з Франції і Чехії, 

що містили вино і фрукти, есесівці вивозили цілими кошиками для свого 

казино. Гірші посилки йшли в основному в кухню для в’язнів, куди також 

привозили з "канади" перебрані есесівцями різні продукти харчування. Все 

це скидали у котли. 
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У цей період ми їли солодкі супи, ніби напарфумені, знаходячи в них 

залишки тістечок, тортів. Одного разу в нашому залі ми знайшли в супі 

залишки не розчиненого мила. Іноді кухарі знаходили на дні котла якийсь 

золотий предмет або монети, які були таємно прокладені покійним 

власником у шматок хліба, булочки, печива. 

Співробітники посилкового відділу з чистою совістю поїдали продукти 

харчування з посилок колег, які вже померли, в основному, віддаючи на блок 

хліб і суп колегам, які були голодніші від них. При поїданні продуктів з 

посилок мертвих, потрібно було бути обережними. Їсти її могли тільки 

"надлюди", в'язням було заборонено під страхом смерті. Зроблена одного 

разу перевірка при виході з роботи, виявила в кишенях семи ув'язнених білий 

хліб, вершкове масло і цукор, які були узяті з посилок померлих. Всі були в 

цей день розстріляні. 

Начальником посилкового відділу був есесівець, австрієць, як на 

есесівця, – цілком терпимий. 

Після повернення до першої норми надсилання посилок, 5 кг. раз на 

тиждень, посилки йшли різні, іноді цілі валізи; начальник посилкового 

відділу не перевіряв їх, повертав власникам, обшуки робив поверхнево, 

нібито, через відсутність часу, тільки іноді розривав упаковку. Блоковий, 

німецький виродок, роздаючи посилки на блоці одного разу дістав з посилки 

в’язня жменю цукерок, начальник відділу посилок зробив рапорт і блочного, 

хоч і німця, у той день розстріляли. У цьому плані була справедливість... 

Для годування колег я знайшов інший спосіб. Я працював у 

посилочному в нічний час. Переді мною, під теплою піччю сидів есесівський 

охоронець, який завжди близько другої години, після півночі, засинав. За 

мною лежала велика купа посилок загиблим колегам. Окремою купою були 

кращі посилки, які були підготовлені для відправки в есесівське казино. 
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Носячи, вписуючи, перекладаючи посилки я непомітно брав посилку з цієї 

окремої купи і в той час, коли есесівець солодко хропів, я на посилці відривав 

стару адресу і  писав адресу кого-небудь з друзів у таборі. Я мав право 

офіційно перепаковувати посилки, що були погано упаковані. Деякі посилки 

були зовсім знищені і тим  більше годилися для перепакування. Деякі не 

перепаковував, але наклеював новий адрес, який писав на іншому аркуші 

паперу. Така посилка йшла, за звичай, на відповідну полицю. 

Есесівець мав зручну роботу, вночі спав, а в день був вільним від 

занять і їздив на велосипеді до дружини, яка жила десь в 20 кілометрах 

звідси. Всі були задоволені від стану речей. Однієї ночі я намагався 

"відправити" вісім посилок, по дві пачки, в кожен батальйон, іноді вдавалося 

менше, іноді навіть більше. 

Вранці заявлявся у друзів, до яких спрямовував "мертві" посилки і 

говорив, щоб не робили здивовані міни коли вони отримують якусь чужу 

посилку. 

У зв'язку із зміною моєї команди мене перевели в 6 блок. На блоці і на 

роботі я зустрів кілька колег, яких я залучив до нашої організації: 

підпоручик164, підпоручик 165 і 166. 

Наприкінці 1942 року привезли в табір, разом з усім транспортом з 

Кракова, Олега, підпоручика 167. Повідомили мені тоді, що це герой із 

Монтелюпіх (Montelupich66 ), що йому вдалося один раз вислизнути від 

смерті завдяки втечі з в'язниці, що у нього тепер два присуди до смерті, але 

він дуже розумний і вмів з есесівцями якось дати раду, зробив вигляд 

                                                           
66 Тюрма Монтелюпіх (Краків,Польща) Одна з найстрашніших нацистських 

в'язниць була використана гестапо протягом всієї Другої світової війни для розміщення 
політв'язнів, жертв вуличних рейдів, дезертирів, а також британських і радянських 
шпигунів. У період з 1940 по 1944 за різними оцінками там побували близько п'ятдесяти 
тисяч чоловік. Одним з основних методів допиту були жорстокі середньовічні тортури. 
Після війни вона стала місцем допиту польських солдатів з армії Крайової. 
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доктора і мабуть їх лікував, таким чином зберігся до наших днів. Але зараз 

його привезли в Освенцім, де звичайно доб'ють. Я впізнав його,  мені 

сподобався його гумор. Я запропонував йому втечу, яку готував для себе. Це 

були канали. 

План каналів принесли для мене колеги з будівельного офісу. План 

пояснював місце де найкраще було увійти в канали. Зазвичай так було, що 

німецька влада тільки тоді ставала розумнішою, коли ув'язнений користався 

якимось шляхом втечі і тоді вже повторення однієї і тієї ж дороги  було 

майже неможливо. Приказка: «Поляк мудрий після події», напевно може 

стосуватись й інших національностей. 

Віддаючи Олькові 167 свій шлях на втечу, перекреслював його для 

себе, але зараз ще не визначився, а в нього становище було важке. Мав 

можливість через нього відправити звіт, я сподівався, що й для мене 

знайдеться якийсь щасливий збіг обставин. 

У той же час підійшов до мене поручик 168 з планом виходу з командо 

в якому він працював. Був там заступником капо. Капо захворів і тому він 

мав більшу свободу дій. З власною командою виходив на виміри в декількох 

кілометрах від табору. 

Познайомив його з підпоручиком 167,  план поручика 168 відповідав 

йому найбільше і 167 почав готуватися, щоб таким чином покинути табір. 

Він переїхав занадто різко з посилкового відділу до команди вимірників у 

якій працював 168. 

У січні 1943 року, одного разу вночі, сім колег вийшли через кухню 

есесівську на свободу. Бачачи, що повішення схоплених вязнів  не відлякує 

від спроб втечі, влада подала нову ідею. Було оголошено на всіх блоках, що 

за втечу в’язня буде привезена в табір його сім'я. Це дуже нас вразило. 

Сім’ями ризикувати ніхто не хотів. 
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Одного разу повернувшись у табір, ми побачили двох жінок, 

симпатичну старшу жінку і милу молоду, які стояли під стовпом з табличкою 

на якій був напис: "Безрозсудний вчинок вашого колеги спричинив 

перебування тих двох жінок у таборі". Це була репресія за втечу одного з 

колег. Ми співчували тим жінкам. Спочатку табір проклинав драння, що він 

піддав стражданням свою матір і наречену, рятуючи  своє життя, але потім 

виявилося, що вони мали номери близько 30 тисячного, коли поточний номер 

в жіночому таборі був понад 50 тисяч. Встановлено, що ці дві жінки взяті з 

табору в Райску (Rajsku67)  і поставлені у нас під колоною на пару годин. Біля 

колони стояв есесівець, що не уможливлювало будь-яку розмову з жінками. 

Однак, в будь-якому випадку не було впевненості в тому, що не привезуть у 

табір сім'ї, тож інші колеги на втечу не зважилися. 

Колеги 167 і 168 готовились до втечі. Був налагоджений контакт з 

Краковом через цивільне населення. За кілька місяців вони мали підготовити 

одяг і зв'язкового. 167 пропонував і мені втечу разом із ним. Обговорюючи зі 

168 ширше їх шлях втечі, я прийшов до висновку, що план не доопрацьовано 

в деталях. Двоє есесівців, що ходили з ними на заміри, і заходили часом в 

«кнайпу» для спільного пиття горілки, всупереч заборони влади табору, мали 

їх споїти і зв'язати. Тут передбачалося, що якщо не вийде їх споїти, підуть на 

                                                           
67 До великих матірних концтаборів належав Освенцім, що нараховував сорок 

побічних концтаборів. Авшвіц II (знаний також як Біркенау, Райско). Після того, як у 
1939 році цей район Польщі був зайнятий німецькими військами, Освенцім був 
перейменований в Аушвіц. Першим концтабором в Освенцімі став Аушвіц, який згодом 
служив адміністративним центром для всього комплексу. Він був заснований 20 травня 
1940 року на основі цегляних двох - і триповерхових будівель колишніх польських, а раніше 
австрійських казарм. У зв'язку з тим, що було вирішено створити в Освенцімі 
концентраційний табір, з прилеглої до нього території було виселено польське населення. 
Це відбувалося двома етапами; перший мав місце в червні 1940 року. Тоді було виселено 
близько 2 тис. людей, які жили недалеко від колишніх казарм польської армії і будівель 
Польської тютюнової монополії. Другий етап виселення — липень 1940 року, він охопив 
жителів вулиць Коротка, Пільна і Легіонів. У листопаді того ж року відбулося третє 
виселення, воно торкнулося району Засолі. Заходи по виселенню тривали і в 1941 році; в 
березні і квітні були виселені мешканці сіл Бабіце, Буди, Райсько, Бжезінка, Брощковице, 
Плавы і Харменже. Всього були виселені люди з території 40 кв.км, яка була оголошена 
сферою інтересів табору; в 1941-1943 роках тут були створені підсобні табору 
сільськогосподарського профілю: рибні господарства, птахівницькі і скотарські ферми. 
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"брудну роботу". Тоді від імені організації я категорично запротестував. 

Такий план їхньої втечі може привести до великих репресій інших 

ув'язнених, організація на таке не могла погодитися. Мистецтво було втекти, 

але втекти треба було так, щоб не викликати важких наслідків для табору. 

Вирішили приспати есесівців люміналом68. Порошок, отриманий в шпиталю, 

додавали в горілку, яку пили капо, але це не дало бажаного результату. 

Люмінал не розчинявся в горілці і залишався осад на дні келеха. Вирішили 

давати люмінал з цукерками.  

Між тим, у Біркенау привезли кілька тисяч циган і запхали їх в окремо 

огороджений табір, разом з цілими сім'ями. Потім чоловіків відокремили, а 

потім вбили – "спосіб освенцімський". 

Одного разу колеги в Райску організували дотепну втечу, яку ми 

назвали «бочка Діогена». У темну вітряну та дощову ніч підійшло 

кільканадцять в’язнів до паркана з дроту і розсунули драгами дроти і 

вставили  дерев'яну бочку без дна, колись у ній возили їжу, яка тепер 

служила за ізоляцію від струму і перелізли, як кішки через муфту. Влада 

знову була у гніві. Втекло стільки незручних свідків того, що відбувалося у 

Біркенау. Вирішили зробити все, щоб втікачів стало менше. Вони кинули 

свою армію на пошуки і шукали цілих три дні. Табір був закритий, не було 

"постів" солдатів, які супроводжували колони ув'язнених, що йшли на 

роботу. Влада використала цей час на боротьбу з вошами у таборі. 

 

 

 

 
                                                           
68 ЛЮМІНА́Л – лікарський препарат, який уживається як заспокійливий, 

снотворний і протиконвульсивний засіб. 



156 
 

 

Близькі по нумерації 167 і 168, наступного дня після "бочки Діогена", 

домовилися з організацією щодо проведення втечі. Відсутність будь-яких 

можливостей виходу з табору запобігали втечі. Але це ще не все. У робочих 

командах, керівники і капо, боячись обурення начальства, робили обшуки у 

вязнів. Відкоригували одну роботу  і стан в цілому, вони шукали те, до чого 

можна було б причепитись. У відділі посилок бос і капо запитали тоді, що з 

Ольком 167, який тут працював, а тепер його немає? Може хворий? Вони 

побігли до відділу писарського, там сказали, що Олько вже в іншому блоці і 

працює в іншій команді і перейшов на іншу роботу в поле без попередження 

та листівки від "Arbeitsdiensta", а це справа серйозна для політичного відділу. 

Олегові записали підготовку до втечі, як покарання перевели у штрафну 

команду. 

Шлях виходу каналами готувався на всякий випадок вже давно. Не був 

це легкий шлях. Мережа каналів показана на каналізаційному плані 

розбігалась у різних напрямках і складалася в основному із труб діаметром 

40-60 сантиметрів. Тільки в трьох напрямках вигідного для мене люка, біля 

блоку 12, йшли відгалуження каналів перерізом 60 см по вертикалі і 90 см у 

горизонтальному перерізі. Я навіть намагався один раз зайти і відкрити 

решітки від криниці, що закривають вхід у канал. Але не я один цим 

цікавився. Знали цей шлях й інші наші колеги. Я увійшов в угоду з ними. Це 

були: 110 та 118. Було ще декілька інших, яким запали ці канали в око. Мова 

йшла тільки про те, хто вирішує і хто їх використовує.  

Перед останнім Різдвом повинна була вийти група «arbeitsdienstów» на 

свободу, але бажав також і 61. Я вказав йому цей шлях і, можливо, може 

бути, що кілька ув'язнених в цю святкову ніч виберуться на волю, адже, як 

правило пильність варти тоді знижується. Але саме в новорічний вечір нам 
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поставили другу ялинку поруч того місця де потрібно було вилізти, освітлено 

її яскраво і це місце. 

Коли пізніше я працював у нічній команді у відділі пачок, вхід в 

колодязь був дуже близько. Тоді вночі, після вдягання робочого костюма на 

блоці 3, залазив два рази в смердючі канали. У шахті були решітки на петлях, 

що закривалися колись на замок, тепер були зламані, занурені в болото, 

зверху вони виглядали так, наче були закриті. Від цього місця в трьох 

напрямках йшла дорога більш широкими каналами. 

Один канал йшов між блоками 12 і 13, 22 і 23, повертав потім ліворуч і 

йшов поруч з кухнею, а далі за останньою вежею біля блоку 21 робив 

невеликий поворот в право і покрівельний люк був аж за залізничною 

трасою. Цей канал був дуже довгий, близько 80 метрів. У нього була велика 

перевага: безпечний вихід, але і недолік – жахливо було брудно. Я цим 

каналом проліз всього 60 метрів, щоб дослідити можливості переміщення в 

ньому і зовсім змучений виліз назад. Була зовсім темна ніч і, я був весь у 

нечистотах. Мився і міняв білизну в 3 блоці. Зізнаюся, що на деякий час я 

втратив бажання. 

В іншому напрямку канал був сухіший і там просуватися було значно 

легше, причому він був набагато коротшим. Він лежав між блоками: 4 і 15, 5 

і 16 і далі прямо до 10, 21 і далі теж прямо. Він йшов у гору і все менше було 

в ньому нечистот і води, що надходили з блоків.  Але вихід з нього був за два 

метри до вежі вартового. Плита, що накривала вихід з каналу зовні за 

парканом, навіть підготовлена друзями в день за табором, біля ями з гравієм, 

важко було підняти вночі без напруги, а поруч стояли вартові на вежі. 

Залишався третій напрямок, самий короткий – 40 м, був продовженням 

попереднього. Тут було багато води. Він проходив між блоками 1 і 12 і 

виходив за дріт, проходячи між комендатурою і знову поставленої будівлі. 
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Вихід був на шосе, досить помітним, особливо з головної вартової вежі, 

освітлювався. Саме тут поставили нам ялинку. Але зараз ялинки вже не 

поставлять. 

Був ще під землею, так званий "підводний човен" з постійним 

наглядом, але в моїх планах не міг його врахувати. В кінцевому підсумку я 

міг  вже ризикувати, втекти, але все ж вважав, що покинути табір це не 

актуально.  

Одного разу ввечері ми прийшли до висновку, що вели з нами війну 

регулярно. Отримували ми новини, як правило, з політичного відділу, з 

комендатури, з медичного відділу, які приносили есесівці, що на двох 

стільцях сиділи і передавали їх через Volksdeutschów чи Reichsdeutschów, що 

працювали в нас. Деякі з есесівців були колись підофіцерами війська 

польського, які явно хотіли дати нам зрозуміти, що в разі чого – вони підуть з 

нами і дадуть нам навіть ключі від складів зброї. Однак, ключів від них не 

потребували, тому що вже всі були зроблені в слюсарні наших колег, це такі 

типи людей – дволичні і неприємні. Надавали нам часто, неодноразово, 

правдиву інформацію щодо дій влади табору.  

Мабуть, Грабнер не мав до власного оточення довіри,  тому намагався 

тримати в цілковитій таємниці рішення щодо кандидатів на поїздку. Ділився 

з рішеннями тільки з Палітшем.  

7 березня 1943 року видали указ на заборону виїзду з блоків. Прислали 

список на блоки, двері закрили на ключ. На блоках почали викликати по 

номерах в'язнів-поляків, наказали їм збиратися для транспортування. 

Викликали номери тільки тих в’язнів, що мали завершені справи і до яких 

політичний відділ не мав претензій. Транспорти повинні були піти в інші 

табори, кажуть, набагато кращих від Освенціма. По секрету ми дізналися, що 

перші транспорти підуть в кращі табори, а подальші у все гірші. 
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У кімнатах панував різноманітний настрій. Одні були раді, що вони 

їдуть в кращі табори, що їх не розстріляють тут, інші хвилювалися, що не 

їдуть, а деякі справи ще не закінчені і можуть бути розстріляні. Ще інші були 

дуже незадоволені виїздом тому, що тут вже після важких років дістали 

роботу, добру посаду, а там знову буде новоприбулим ("zugangiem") і знову 

жорсткий відбір і  не відомо чи ще раз вдасться. Переважала думка, що варто 

їхати, бо ніде, звичайно, не буде такого пекла, як тут. Окрім того – не питали, 

не зважали на нашу думку. Якщо б це було б у день і блоки були відкриті, 

можна було б щось комбінувати. Хто хотів залишитися, він би міг захворіти, 

але вночі нічого не можна було зробити. 

Я був зачитаний відразу ж у першу ніч з 7 на 8 березня. Нам було 

наказано взяти наші речі й  перенести в блок 12, що був абсолютно порожній, 

туди ми відправилися з речами. Зайняли  також блок 19, нам зачитували  

номера протягом трьох ночей (7, 8, 9 березня),  нас було близько 6 тисяч. 

Блоки 12 і 19 були закриті на ключ і спілкуватися можна було тільки через 

вікна. 

Приходив доктор 2 на сходову клітку і через скло у дверях подавав 

знаки, якщо б я вирішив залишитися,  повинен був би захворіти. Враховуючи 

конспіративну роботу і необхідність інформації для світу про стан в’язнів, 

було над чим міркувати. 10 березня, в шість ранку вишукували нас в колону 

по-п'ять в’язнів на червоному провулку. Тут проходив огляд стану здоров'я 

в’язнів, яких призначив політичний департамент на транспорт, комісією, що 

складалася з німецьких військових лікарів. 

Я стояв поруч з полковником 11 і Казьом 39. Мозок мій працював 

гарячково, роблячи підрахунок, хто їде, а хто залишається. Їхала команда 

колег з якими працював. Схилявся до того, щоб їхати з ними. 
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Медична комісія  захоплювалася самопочуттям, добре розвиненим 

фізичним станом  і взагалі відгодованістю в’язнів-поляків (за винятком 

новоприбулих «zugangów»), хитали головами і говорили: «Як вони так добре 

тут виглядають». Посилки і "Канада" – мали значення, але й була велика 

заслуга організації в цьому процесі.  

Але моє завдання – це безперервність роботи тут. Хто, однак, я був би? 

Я почав із деякими обговорювати цю справу. Полковник 11 і Казьо 39 раділи, 

що їдуть. Направляли їх у Бухенвальд, мабуть, одного з кращих таборів. Друг 

мій, полковник 11 вважав, що мій обов’язок – залишитись і надалі в цьому 

пеклі. У мене було багато часу на роздуми. Міркував дуже повільно. Ми 

стояли весь день і частину ночі. До нас з полковником  11 і підпоручика 61 

черга підійшла близько другої ночі. Набагато раніше я вирішив спробувати 

залишитися в Освенцімі. Через колегу 169, який мав можливість 

переміщення, отримав з лікарні (HKB) пасок для фіксації грижі, якої зовсім 

не було. У другій години ночі всі члени комісії були вже втомлені. 

Полковник 11 старший за мене на кілька років, в порівнянні зі мною, був 

худорлявим. Однак комісія визнала його спроможним до роботи та 

транспортуванню. Але коли я стояв голий перед комісією з накладеним 

поясом на вигадану грижу, лікарі замахали руками і сказали: “Weg! Таких 

нам не треба!",  в транспорт мене не взяли. 

Я зайшов у 12 блок і зареєструвався там з карткою про звільнення від 

транспортування. Опісля я повернувся в 6 блок та ліг у власне ліжко, а на 

наступний день – приступив до нормальної роботи в пакувальному цех.  

11 березня після відмови від нездатних до роботи, або таких, що за не 

здатних намагалися маскуватися, вивезли понад 5 тисяч здорових поляків. 

Із головної облікової служби надіслали в посилочний відділ точний 

список з номерами ув'язнених, щоб потім передати їм посилки на нове місце 
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призначення. Саме тому ми вирішили, що ці п'ять тисяч колег-поляків 

поїхали в п'яти різних напрямках, приблизно по тисячі на кожного з 

перерахованих таборів: Buchenwald, Neuengamme, Flossenburg, Gross-Rosen, 

Sachsenhausen. 

Головне ядро організації зуміло уникнути транспортування, ми 

працювали й надалі. 

Через тиждень, в першу неділю, ми стали заскочені зненацька 

новиною. Щоб уникнути поспішності в напливі роботи перед самою 

відправкою транспортів, було вирішено робити все не поспішаючи. Всі 

поляки, які залишилися в таборі, мали в ті дні постати перед комісією лікарів, 

яка ставила поруч з номером даного ув'язненого, постійну букву "А" або "В", 

що означало категорію стану його здоров'я, здатний або нездатний до роботи. 

Несподіванкою це було тому, що виключало всі існуючі можливості 

маневрувати. 

Міркував, що робити із собою. Отримати «А» – значить їхати першим 

наступним рейсом і це в гірші табори, адже до кращих не поїхав. Отримати 

категорію «В» – говорили, що хворих відправлять в Дахау, де вони будуть 

мати кращі умови в лікарнях, але знаючи тодішню лагерну владу, думав, що з 

такою буквою можна швидше пройти через газову камеру й димар. Я 

повинен був знайти якийсь вихід. У будь-якому випадку я вирішив не 

ставити ремінь. Комісія лікарів, перед якою я стояв, без детального перегляду 

відправила мене і в реєстрі поставила на моєму номері літеру "А". 

Я виглядав добре. Німецькі військові лікарі дивлячись на прекрасно 

розвинені тіла поляків, дивувались, голосно кажучи: "Із них можна було б  

створити полк". Тепер, будучи матеріалом на вивезення я повинен був щось 

зробити з собою –  не їхати в «гірші табори». Есесівські керівники команд, 

які були відповідальні за якийсь відділ по роботі, охоче пропонували поляків-
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фахівців. Вони завжди воліли працювати з поляками, які були кращими 

працівниками. Однак, у зв'язку з розпорядженнями влади в цей період, не 

змогли цього робити в більш широкому діапазоні. Важко було бути 

професіоналом в посилковому відділі. Але якось вдалося через доктора 2 і 

колегу 149 переконати керівника посилкового відділу залишити мене, як 

незамінного робітника.  Я не був направлений до нового транспорту, який 

пішов у двох етапах (11 і 12 квітня 1943 р.) – обидва в Маутхаузен. Вивезли 

тоді 2,5 тисячі поляків. Разом з тим у березні та квітні цього року вивезли 7,5 

тисячі здорових поляків. 

Тоді я вирішив, що подальше моє сидіння тут – це вже занадто 

небезпечне і непросте для мене. Після більш ніж 2,5 років я почав з нуля 

налагоджувати роботу з новоприбулими людьми. 13 квітня перед полуднем я 

пішов у підвал блоку 17, де в окремій кімнатці працював капітан 159 з 

варшавської команди, силует якого я знав, бо був показаний мені 

розстріляним підпоручиком Стаськом 156 і майором 85. До цих пір у мене не 

було з ним  розмови, ним опікувався 138 член нашої організації. Це була 

наша перша розмова.  Я сказав: “Я сиджу тут два роки і сім місяців. Я вів тут 

роботу. Останнім часом не отримував будь-яких послуг. У даний час німці 

вивезли наших найкращих людей з якими я працював. Треба починати все з 

самого початку. Я вважаю, що подальше моє тут сидіння не має сенсу. І тому 

я готуюсь до втечі." 

Капітан 159 спантеличено дивився на мене і сказав: "Ну так, я розумію 

пана, але чи можна, коли захочеться, приїжджати і виїжджати з Освенціма?" 

Я відповів: "Можна". 

З тих пір все моє зусилля було спрямовано на пошук найбільш 

підходящого способу втечі з табору. Потім я поговорив з майором 85, який 

тоді був у лікарні в доктора 2, як нібито хворий відпочивав там і, таким 

чином ухилився від перевезень, адже хворих поки не приймали. Однак  мав 
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категорію "А". Мені вдалося його ще перед втечею влаштувати на роботу у 

відділ посилок. Я прийшов до нього з питанням, як до знавця території 

навколо Освенціма, який би він порадив напрямок втечі з табору. Сигізмунд 

подивився на мене з недовір'ям і сказав: “Якщо б це хтось інший говорив, 

думав, що знущається з мене, але що це ти я вірю, що ти втечеш. Я б йшов на 

«Trzebinię», «Chrzanów». Я показав йому вийняту з пазухи карту місцевості 

Освенціма (масштаб 1:100000), отриману від 76. Я збирався йти на Кенти. 

Попрощалися сердечно. Я довірив Богданові турботу по організації у 

випадку дій. 

Я відвідав колегу 59 і довірив йому організаційну справу організації, 

який мав співпрацювати з відважним полковником 121, який був загальним 

керівником, а також і колегою 59.  

Тепер вже треба було втекти... і це правда. Завжди є деяка різниця між 

тим, що треба зробити і виконанням. Вже давно, багато років тому я 

працював над тим, щоб ці дві речі з’єднати в одне ціле. Але насамперед я був 

віруючим і вірив, що як Бог захоче допомогти, то вийду, звичайно. Була ще 

одна причина, яка моє рішення прискорила. Я дізнався через доктора 2 від 

новоприбулих (zugangów), які приїхали з в'язниці Павяк, що 161, який втік 

разом з «arbeitsdienstami» із Освенцима, спійманий був у Варшаві і 

ув'язнений у в'язницю на Павяке. Не маючи до цієї людини довіри (із-за 

пліток щодо його минулого і за збирання ним золотих коронок із зубів 

померлих, як і через історію з "дипломами", які намалював в організації для 

полковників 121 і 59),  я брав до уваги те, що він рятуючи власне життя, 

може піти на співпрацю з німцями і почати шпигувати в таборі. На цю тему я 

розмовляв з доктором 2, з колегою 59 та з колегою 106, я дотримуюся думки, 

що ті про яких він знав, що вони знаходяться в керівництві організації, 

повинні звідси вийти. 
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Ще в середині березня, мій приятель по роботі 164 повідомив мені, що 

один із наших колег, якого я знав візуально, Ясик 170 збирається вийти з 

табору, якщо я бажаю відправити звіт, то можна через нього. Я зустрів Яська 

і він мені відразу сподобався. Мені сподобалася його завжди усміхнене 

обличчя і безпосередня щирість. Словом – першокласний компаньйон. Я 

розповів йому про можливості водотічних каналів, як можливий спосіб втечі 

з табору і чи він має намір це зробити. Він відповів, що їздить на 

сількогосподарському автомобілі в містечко в пекарню за хлібом, не раз 

бачив велосипеди пекарів, які стояли поруч з пекарнею. Він вважав, що може 

сісти на цей велосипед і поїхати «на вар’ята». 

Настійно радив йому не робити цього. Через деякий час він прийшов 

до мене із звісткою, що якщо б вдалося дістатися до пекарні, там є величезні 

важкі та окуті залізом двері, які можна було б відкрити і складаються вони  із 

двох половинок. Щоб придивитися до дверей краще, переїхав з дозволу капо 

команди "Brotabladung-kommando" на кілька днів у булочну, нібито під 

приводом поїсти хліба. Ясик важив тоді 96 кг, але капо любив його, як 

старого і веселого працівника. 

Був кінець березня. Після п'яти днів перебування в пекарні – Ясько 

повернувся. Робота в пекарні була дуже важка. Через 5 днів скинув 6 кг 

власної ваги і важив всього 90 кг. Але, що ще гірше, побачив, що двері 

неможливо відкрити. Потужний замок, який був розташований в одній 

половині дверей, входить при закриванні ключем в іншу половину, можливо 

б нам не заважав, якщо б ригеля засувки із обох частин дверей (всього 4) 

відкрились; але був ще фіксатор розміщений із зовнішньої сторони, який при 

закритті дверей єднав обидві половини. Важка робота й цей фіксатор – 

знеохотили Яся. Деякий час оминали розмову про пекарню і повернулися до 

обговорення втечі через канали. 
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У той час в таборі були два нововведення. У перші роки у нас було три 

перевірки щоденно. Поруч із іншими жорстокими і примітивними способами 

вбивствами, були довготривалі стояння при перевірці – один із способів 

тихого вбивства. Потім відбулася зміна способів вбивства на "культурні",... 

коли в день травили газом і фенолом тисячі, а потім кількість ввезених до 

газових камер дійшла до 8 тисяч чоловік в день. У цьому прогресі 

"культури", відкидали вбивство кийками. Було вирішено, що смішним вже є 

тихе вбивство під час стоячої перевірки, невеликий давало результат  в 

порівнянні з таким же тихим вбивством за допомогою газу і, у 1942 році 

скасовано обідню перевірку. Із того часу в таборі відбувалися лише дві 

перевірки. У неділю, як досі, перевірка була одна – о 10.30. 

Навесні 1943 року було припинено ранкову перевірку і введення 

перевірки для в’язнів у цивільному одязі, яких травили газом сотні тисяч. 

Цивільний одяг з намальованими полосами вздовж спини і на талії піджака, 

штанах з червоною олійною фарбою, носив в’язень, який працював всередині 

табору за дротом. Всі, що працювали на вулиці і виходили за паркан, окрім 

капо і унтеркапо, не мали права носити цивільний одяг. 

У будь-якому випадку, між зараз і колись – була величезна різниця. 

Тепер колеги спали на ліжках (pryczach). Покривали себе пухнастими 

ковдрами, які отримали з "канади"69 після газового вбивства людей, що 

прибували з Голландії. Ті, що залишались в таборі, вранці йшли на роботу в 

прекрасному шерстяному цивільному одязі, заляпаного яскравими полосами, 

як чиновники в офіс, без стояння на перевірці. В обідню перерву також 

відмінили стоячу перевірку. Була тільки одна вечірня перевірка, яка вже не 

                                                           
69 Канада – в Освенцімі склад з речами вбитих в'язнів. Існувало дві «канади»: на 

території материнського табору (Аушвіц 1) та в західній частині (Біркенау). Цим же 
словом позначалася і команда в'язнів, яка працювала на цих складах 
(Aufräumungskommando «Kanada»). Виникло в середовищі в'язнів, це слово було перейнято 
і табірним персоналом. У німецькій Вікіпедії походження цього слова пояснюється, що 
нібито речі в'язнів на цьому складі як «символ багатства» асоціювалися з країною 
Канада.  
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була важкою. Ми не стояли довго, навіть у день втечі трьох колег, стояння не 

відбувалося. Виявили, що троє товаришів утекли з табору, стійки ніякої не 

було. Шукали тільки ретельно втікачів, не бажаючи мати свідків на волі. 

Вони намагалися, щоб жахлива думка про Освенцім, яка зовні вже 

знаходилась – радикально змінилась на краще. Тоді було оголошено, що 

концентраційний табір буде перейменований у робочий табір (Arbeitslager), у 

будь-якому випадку не бачили вже ніякого биття. Так було, принаймні, у нас, 

в рідному таборі. 

Порівнював тоді стан концтабору  в 1940 році з 1941 роком, коли 

есесівець у нашій присутності впадав раптом у лють і вбивав двох в’язнів, а 

потім звернувся до нас, бачачи наш погляд на нього, як раптом захотів 

виправдатися, викрикнув із себе швидко: "Das ist ein Vernichtungslager!" 

Тепер вони намагалися всіма способами замести всі сліди, можливо, в пам'яті 

людській, що могло коли-небудь бути. Цікаво, як зможуть стерти з пам'яті 

роботу газових камер і шести крематоріїв. 

Нічого не змінилося у ставленні до в’язнів, яких зловили при втечі. 

Знову повісили двох на площі для остраху їхнім майбутнім послідовникам. 

Ми дивилися тоді з Ясем один на одного і сказали собі: “Ну, що ж? Обидві 

сторони будуть намагатися. Ми будемо намагатися втекти, а вони нехай 

намагаються зловити." 

Коли Ясик вже трохи відпочив після кілька днів роботи в пекарні я 

запитав його, чи можна було б зняти цього проклятого крючка з дверей? 

Ясик пояснив, що в кінцевому рахунку можна було б тому, що він був 

прикріплений гвинтом на дверях із внутрішньої сторони. У наступні дні 

Ясик, возячи  хліб з пекарні, зробив із свіжого хліба внутрішній відбиток і 

ключ від колодки, якою було закрито вікно в пекарні, в залі де складали 

випечений  хліб. Ключ з відтиску для колодки зробив знайомий Яська, який 
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працював слюсарем в «Industriehof  I». У тій слюсарні також працював мій 

колишній співробітник із TAP у Варшаві, хорунжий 28. Обидва ключі були 

готові протягом доби. Ясько ретельно перевірив чи підходять. Ключ від 

колодки був зроблений на всяк випадок, адже вікно відкрити, як Ясик 

говорив, було майже неможливо. 

Від часу виготовлення ключа і до втечі було ще дуже далеко. На шляху 

до втечі був всього лише маленький крок. Перш за все, ми обидва повинні 

були б знаходиться в пекарні, а щодо мене, то я міг там появитися тільки за 

мить до втечі, адже  вони б відразу побачили б, що я не фахівець у пекарській 

справі, а робота вантажника мішків з борошном була зайнята і нікого не 

допускали на цю роботу. Крім того, час перебування в пекарні, якби я туди 

потрапив, мав бути дуже коротким, а я не міг на довго вийти з посилкового 

відділу де мене недавно назначили, як дуже необхідного робітника. 

Самовільне покинення робочого місця могло розцінюватись владою, як 

спроба втечі, що могло призвести до мого заслання  в  штрафну команду 

(SK), як це трапилось з Ольком 167. 

Після хвилини роздумів над перешкодами для подолання шляху через 

пекарню, думками переносився про можливість втечі каналами, однак і тут 

також було важко прийняти рішення... І знову думками я повертався в 

пекарню. Поки, нарешті твердо вирішили із Яськом втекти через пекарню. 

Усунути існуючі перешкоди, при цьому робити все, щоб потрапити туди в 

час  нічної зміни і, якщо йдеться про мене, тільки на одну ніч. Треба було 

тільки це зробити. 

Нічого не кажучи навіть Яськові я пішов до 92, який був колегою 

Метка і був тепер "Arbeistdienstem". Через нього, не кажучи про конечну 

мету, домовився щодо подальшої роботи Яська в пекарні, кажучи, що він 

насправді є пекарем за професією і не зрозуміло чому він працює в різних 

командах, а також те, що він має старий номер (давно знаходиться в таборі).   
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На наступний день Ясік прибіг до мене з новиною, що не знає, яким 

чином отримав картку в пекарню, що капо стурбований його відходом і був 

незадоволений, але якось змирився із долею. Я розповів звідки картка взялася 

і Ясік пішов працювати в пекарню на постійній основі. Через кілька днів він 

був "старим" пекарем. Капо пекарні, чех, якому Ясик сподобався гумором і 

силою, він зробив з нього свого заступника, унтеркапо і, із задоволенням 

погодився на те, що сам буде ходити в день, а Ясік у нічний час. 

До Великодніх свят було всього кілька днів... Ми вирішили 

використати свята, як період під час якого есесівців, капо  і будь-які 

представники влади табору, під впливом горілки, будуть у розслабленому 

стані і втратять пильність. Колись за запах горілки, який було чути від кого-

небудь з капо, іноді Фрітш (Fritzsch) або Аумеєр (Aumeier) саджали їх у 

карцер, але часи змінилися. І тепер офіційно не можна було пити горілку під 

страхом посадки в карцер, а так само під загрозою не тільки карцеру, але й 

штрафної команди, не можна було мати стосунків із жінками, але і тут було 

послаблення щодо порушення вказаних указів. Не тільки солдати, але й 

ув'язнені мали відносини з німками у формі СС, які тут були владою для 

жіночого табору, а рекрутували їх іноді з вуличних жінок і в’язні підчас 

маршу з роботи мали можливість налагодити стосунки з есесівками. Якийсь 

відсоток в’язнів, що зустрічалися з есесівками, в основному з капо або 

блоковими сиділи в карцері, уникаючи штрафних команд тільки через добру 

думку, яку вони мали при владі табору. Між іншим, за подібні 

правопорушення сидів у карцері блоковий 171. Ув'язнені тепер через 

ослаблення суворості в таборі встановили контакти на постійній основі з 

жінками. Створилися пари й були цілі романтичні історії. Есесівці теж не 

були вільні від такого роду злочинів. Вже кілька місяців бачили 

безпрецедентний випадок, як з нашого карцеру 11 блоку, виводили есесівців 

без ременів, на півгодинні прогулянки два рази в день. Есесівців закрили за 

стосунки з жінками. 
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У принципі, за такі правопорушення, як стосунки з жінками, що 

належать до раси "не людей" загрожувала есесівцям набагато більша кара –  

спеціальний кримінальний табір для есесівців, в який потрапив за 

відношення з єврейкою Каті сам Палітш, який був засуджений на багато 

років. Але ця справа набагато більш пізня. Тепер застосовувалися більш м'які 

заходи щодо покарання у вигляді карцеру,  або взагалі це сходило їм 

безкарно. Тому, що тут була змова і, вибір жінок в Райську через есесівців 

був законспірований  у їх власному колі. На додаток, комендант теж мав 

грішки на совісті. Охопила його "золота лихоманка". Дуже обережно 

комбінуючи з Еріком в шкіряному виробництві, збирав золото, дорогоцінні 

камені і цінні предмети і, в разі жорсткого покарання, міг побоюватися 

помсти репресованого есесівця у вигляді рапорту на себе. Намагався таких 

проступків своїх підлеглих майже не помічати. 

А "золота лихоманка" в'язня – завжди закінчувалось його смертю в 

карцері. Забравши золото у в’язня, яке він переховував у схованці, есесівці, 

як правило вбивали його, щоб позбутися від свідка, скільки золота вони в 

нього взяли. Тут вмирали всі, без розрізнення національностей. Також тут 

загинули двоє виродків німців, блоковий 22 блоку і капо Вальтер.  

Втекти з нами бажав підпоручик 164, але із-за побоювань щодо 

найближчих родичів, відмовився. Дав нам адресу родичів у місті Z. Писав, 

попереджаючи непомітно про відвідини кого-то від нього і дав нам 

зустрічний пароль для своїх і контакт з організацією в місті Z. 

В посилковому відділі я перейшов працювати з нічної зміни на денну.  

Пасха припадала на 25 квітня. Погода була прекрасна, сонячна. Як завжди 

навесні, коли виростала із-під землі трава і бруньки на деревах 

перетворилися на листочки і квіти, – найбільше бажалось вийти на свободу. 
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У Великодню суботу 24 квітня, в посилковому відділі з ранку 

поскаржився на головний біль. Після обіду не пішов на роботу. У блоці 

також скаржився на біль у суглобах і ногах. Блоковий, досить спокійний 

німець, завжди ввічливий по відношенню до співробітників посилкового 

відділу, почувши про характерні болі, сказав з тривогою: “Du hast Fleckfieber. 

Geh schnell zum Krankenbau!" Я зробив гнітючий вигляд і нібито не охоче 

пішов в лікарню. У таборовій лікарні я побачив Едка 57. Я сказав йому, що 

мені потрібно бути  у лікарні, краще всього на блоці тифознім (він був там 

завскладом), за умови, що допоможе мені зробити нелегальний вихід з блоку 

на пару днів. Едек довго не думав; в роботі завжди йшов на все. 

У Великодню суботу "швидка" вже не працювала. Едек сам оформив 

усі формальності, які пов'язані з прийняттям через "швидку допомогу" (на 28 

блок) на тифозний блок і через відсутність прислуги, сам мене привів, як 

хворого. Тут, минаючи звичайну процедуру  купання і прийому речей 

хворого, помістив в окремій кімнатці на першому поверсі, де я розібрався і 

залишив свої речі під наглядом колеги, якого мені вказав Едек. Потім він 

відвів мене в палату на першому поверсі де комендантом був 172. Знайшли 

мені ліжко і Едек віддав мене під опіку 172, який мене пам'ятав із часів моєї 

хвороби на тиф. Тепер він думав, що це рецидив висипного тифу, але я на 

хворого в цілому не виглядав. Він махав головою, але ні про що не питав, а ні 

мене, а ні Едека. Едек попрощався, вдячно потиснув руку і заявив, що вранці 

я повинен піти. 

У неділю, в перший день свята, пекарня не працювала, але в понеділок 

вже розпочалася робота. Треба було вийти і приступити до роботи на початку 

робочого дня, щоб не було підозрілим (психологічний момент), що під час 

свята відбулася якась зміна в робочому складі пекарні. 

У ніч з суботи на неділю я спав в кімнаті блоку 20 і мені приснився 

незвичайний сон: я падаю в якийсь сарай, де стоїть гарний кінь; якщо б я не 
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був б кавалеристом і не знав масті я б сказав: білого кольору, як молоко. 

Швидко кидаю сідло на танцюючого на прив'язі коня, хтось приносить мені 

бігом попону, підтягую зубами попругу (звичай мій з 1919/20), сідаю в сідло і 

виїжджаю з сараю. Дуже вже знудьгувався за конем… 

Неділя, Великдень. Я лежу в ліжку, як і раніше в 20 блоці. Час від часу 

приходить Едек, щоб дізнатися, що мені потрібно. Після обіду я вирішив 

порозмовляти з Едеком. Едек привезений сюди, як молодий хлопчик, після 

двох років перебування в Освенцімі досяг двадцяти років. Зловили його з 

пістолетом у кишені. Він думав, що його можуть вже з Освенціма не 

випустити. Іноді він говорив мені: "Пане Томку, на вас тільки сподіваюся..." 

Після обіду в неділю я сказав йому: «Едек, що тут багато говорити, я втікаю з 

табору». У лікарню я попав з допомогою Едека, оминаючи всі формальності, 

без карантину і всупереч правилам, попав в блок 15, а не в блок 6 з якого я 

прийшов. За такі порушення – Едек мав би  неприємності. Я запропонував 

йому утікати разом зі мною з табору." 

Едек думав всього пару хвилин. Навіть не спитав, яким шляхом. 

Вирішили, що йдемо разом. 

Коли Ясик підійшов під вікно і сказав мені, що завтра вранці я повинен 

втекти і бути в15 блоці, я сказав йому, що все чудово, але я сам не буду 

втікати, тільки з Едкем.  Янек схопився за голову, але через мить, коли він 

дізнався, що Едек – надійний хлопець, повернувся до своєї завжди веселої 

міни і сказав: "Ну, і, що тут робити?" 

У той вечір Едек зробив авантюру блоковому, що тут немає місця для 

поляків, що не хоче більше тут бути і завтра виходить на табір. Блоковий 

німець, який любив Едека та почав його заспокоювати, кажучи, що не бачить 

ніякої необхідності, що має хорошу посаду комірника і взагалі його не 

пустить, бо чому має десь працювати на поганих роботах, а тут мало роботи  
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і достатньо їди. Едек однак не дав себе переконати. Він постійно 

стверджував, що не буде, адже він, як поляк є скиталець. Нарешті блоковий 

втратив терпіння і сказав: "Вже йди, ненормальний, куди ти хочеш!" 

Цю розмову було чути  в кімнаті, де я лежав. Протягом короткого часу 

до 172 прибігали штубовий (sztubowi) і шпитальні санітари (flegerzy) з всього 

блоку і питали один одного, що з Eдекем сталося, що покинув таку гарну 

роботу. Бачили, що Эдек до мене приходив і запитували, що він мені 

говорив, чому він йде з блоку. Я сказав, що, як відомо – молодий, 

нерозважний. 

 У ніч з неділі на понеділок я провів на тому самому ліжку, знову 

снилися коні. Мені снилося, що віз, на якім сиділо кілька із нас колег, був 

запряжений парою коней, але перед нею в упряжці були ще троє коней 

"wporęcz". Коні йшли жваво. Віз  в'їхав раптом у в'язке болото. Коні ледве 

тягнули віз, але зрештою витягли його на тверду дорогу і далі покотився 

швидко. 

У понеділок вранці, другого дня свята, Едек приніс мені картку 

«Zettel», що означало про мій перехід в 15 блок. Сам теж мав таку ж картку 

на 15 блок. В отримані цих карток – допоміг Eдкові колега 173. Я встав з 

ліжка, одягнув одежу, яка лежала в маленькій кімнатці поруч із залом і з 

Eдкем ми пішли у 15 блок. Ми увійшли в кімнату писаря блоку, щоб 

зареєструватися в блокового німця. Настрій тут був святковий. Блоковий, 

мабуть, після горілочки, грав із завзяттям в карти з капо. Ми встали по стійці 

"струнко" і відзвітували за статутом, ефектно, про своє призначення до цього 

блоку. Блоковий сказав по-німецьки: 

- Відразу видно, що старі номери. Приємно слухати, як звітуються - 

просяявши. Але раптом, поморщив чоло: - Ви чому до мого блоку? 

-  Ми-пекарі. 
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- Ах, пекарі, ну, добре, - сказав блоковий, одночасно позираючи на 

свої карти. - А капо пекарні вже знає про це? 

- Яволь. Ми з капо вже говорили. Він нас візьме на роботу. 

Капо пекарні ми ще не бачили, але раз вже вирішили вводити владу 

табору в оману, тому і продовжували дурити далі.  

-  Ну, добре, дайте Zettel і йдіть в кімнату 

Ми передали картки, які принесли з блоку 20 на 15 і ми пішли в 

кімнату в середовище пекарів. У кімнаті вже чекав на нас Ясік, але свідомо 

не підійшов одразу. Ми зупинилися перед капо і сказали, що ми пекарі, що 

вміємо працювати в пекарні механічній (яку вони збиралися запустити), як 

пекарі ми перейшли на 15 блок  і блоковий нас знає (дізнався правда тільки 

що), що ми є старими номерами і в його команді йому не буде соромно за 

нас. Капо, який сидів за столом, мабуть, був здивований і не визначився, але 

перш ніж він прийняв рішення, Ясик вже почав йому щось шепотіти на вухо і 

посміхатися. Капо теж посміхнувся, але нічого не сказав. Потім Ясік 

повторив нам, що він сказав: «Капо, то є два фраєри. Вони думають, що в 

пекарні хліба наїдяться і що у нас це така легка робота. Капо, дай мені їх в 

нічну команду, а я їм дам таку школу, показавши свій великий кулак, що їм 

після однієї ночі не схочеться пекарні." 

Між тим, ми вручили капо під час нашого першого знайомства  яблуко, 

цукор, варення, які я отримав посилкою, що  надіслали з дому. Капо дивився 

з посмішкою на Яська, потім на яблуко і цукор. Може рахував, що отримає 

від нас щось з посилок в майбутньому. Потім на нас подивився і нарешті 

сказав: "Ну, подивимось, які  з вас пекарі". 

Дзвін на перевірку, який на святковий день припадав о 11.00, перервав 

подальшу бесіду з капо, взаємної відвертості з Янком. Перевірка пройшла без 

перешкод і плутанини. Становище в таборі не змінилося. Стоячи в строю я 

думав про те, якщо все піде так, як ми плануємо, то це моя остання перевірка 
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в Освенцімі. І я підрахував, що у мене їх було близько 2,5 тисячі, в різні роки 

на різних блоках. Так, курс в таборі постійно змінювався на більш м'який. 

Після перевірки ми зібралися всі троє на верхніх ліжках в кімнатах 

пекарів  і говорили вголос про речі нейтральні, або про посилки з продуктами 

харчування, тому, що навколо сиділи незнайомі в'язні. Час від часу вели 

розмови на теми для нас принципові. Ясик, який з Едкем відразу подружився, 

зробив вигляд, що зацікавився нами через наші святкові посилки. Мова йшла 

про те, щоб сьогодні йти на ніч у пекарню, тому, що становище, як ми 

зробили, ввівши в оману владу, не могло тривати довго. Окрім того, я 

повинен був бути невидимим для друзів ув'язнених з блоку 6 і для 

співробітників посилкового відділу, бо бачили мене здоровим в таборі, а це 

повідомлення звернуло б увагу капо і керівника посилкового відділу, що 

могло б призвести до такої ж долі, як сталося з Олегом. Можна було ще 

очікувати розмови між капо і блоковим, які нас не знали. Треба було діяти 

швидко і подолати перешкоди. 

У пекарню на вечірню зміну ходило  вісім пекарів. Було встановлено, 

що стільки й потрібно в’язнів в пекарні на ніч. Так було написано в 

"Blockführerstube" на воротах і не могли того змінити. У будь-якому випадку 

ми цього змінити не змогли. Нічна зміна була обсаджена в’язнями, які в 

пекарню нікого не пускали. Хорошою стороною було те, що Ясик вже був у 

цій зміні, але зараз слід було зробити ще два місця. Як переконати пекарів, не 

викликаючи їх підозр, щоб не йшли сьогодні в ніч на роботу, а нам 

поступилися місцями. Вони можуть побоюватися, що ми хочемо зайняти їхні 

посади. Хто знає, може ми хороші пекарі (не стверджували, що ми ними не є) 

і капо їх викине з пекарні, а нас візьмуть на постійній основі. Ми пояснювали 

їм, що відкривається пекарня механічна і, що всі ми потрібні. Що ми є 

старими номерами і  в нас є можливість знайти собі іншу роботу, тим більше, 

що вони кажуть, що зовсім не так добре і легко, ми підемо тільки один раз, 

подивимося, яка це робота, якщо більше не захочемо, знайдемо собі інше 
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місце. Важко деталізувати тут всі аргументи і способи, які ми наводили, але в 

той же час, ми повинні були прикидатися, що не від нас залежить, у той час 

давали їм цукор, пряники, яблука. Ми роздали всі посилки, які ми мали, за 

винятком маленької коробочки з медом, яку я отримав з дому. Справа йшла 

дуже неохоче. 

Вирішили давно, що з пекарні повернутися ми не можемо, адже всі (за 

самовільну зміну команди) потрапимо в штрафну команду, окрім того, в 

пекарні виявиться, що ми не є пекарі і більше до такої роботи нас не 

візьмуть, а капо викине з команди. А тому, щоб не повернутися, треба було 

раніше втекти. А тут місця у нічній зміні не було. 

Приблизно о третій годині дня, один з пекарів, погодився нарешті 

уступити своє місце на сьогоднішню ніч, а тепер йшлося нам за друге місце. 

У той же час я побіг до друзів за деякими речами. На 6  блок пішов дуже 

обережно, ніби, як до хворого  40 (блок 18а), який знав про мій план. У нього 

міняв два рази взуття. Був у поручика 76 (блок 27), який дав нам на дорогу 

теплу нижню білизну, сині лижні штани, які вдягнули під низ. Колега 101 

(блок 28) дав мені на дорогу темно-синю вітрівку. 

Не вистачало часу, а все ще не було місця в пекарні для другого. На 

бігу, з великими чобітьми, які для носіння не годилися, бо були незручні, я 

майже натрапив на старшого табору. Я поставив їх у коридорі блоку 25 під 

дверима блочного 80 і через брак часу я не міг увійти, щоб щось пояснити. 

Вибігаючи з блоку 25 я натрапив на капітана 1 і без пояснень, сердечно 

попрощався. Переодягнувся частково на блоку 22 а в присутності полковника 

122, капітана 60 і колеги 92. Із верхніх ліжок споглядали  на мої швидкі рухи, 

при запиханні під смугастий одяг вітрівку і лижні штани, кивали головами з 

приємністю. Капітан 60 з гумором висловив свою улюблену приказку: "Ага, 

недоооообре". Потім я попрощався з приятелем 59, який дав мені на дорогу 

трохи доларів та марок. Решту приготування до дороги я робив на верхньому 
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ліжку приятеля – поручика 98, при цьому підхорунжий 99 міцно спав, тому я 

не будив його. 

На блоці 15 о 17 годині і кілька хвилин, знайшли пекаря-в’язня, який 

погодився віддати нам нічну зміну, напевно, що хотів мати у майбутньому в 

друзях багатих в'язнів "старих номерів", або може бути, хотів ввечері 

відпочити, мав до нас довіру, що ми в нього не заберемо роботу і він 

погодився.  

У вісімнадцятій годині ми були готові. Ясик переодягнувся в цивільний 

одяг, який йому дав поручик 76, деякий час назад і, як унтеркапо міг вийти на 

роботу за огорожу табору в цивільному одязі. Уздовж спини, талії і на 

штанах були широкі яскраві полоси, пофарбовані червоною фарбою. Ніхто 

не знав, зрозуміло, що полоси ці малював колега 118 розчиняючи порошок 

фарби у воді, а не в лаку. 

О 18.20 есесівець біля воріт гучним голосом кричав: "Bäckerei!" На цей 

сигнал всі ми, які належали до нічної зміни в пекарні, вибігли з блоку 15 і 

пішли до воріт. День був сонячний, табір святкував, ув'язнені прогулювались 

по табору. Підчас бігу від блоку до воріт я зустрів кілька колег, які з великим 

подивом дивилися на мене, чому я біжу в пекарню коли я маю таку гарну 

роботу в посилковому відділі. Я зустрів поручика 20 і підпоручика 174, але їх 

не боявся. Я посміхнувся їм – це були мої друзі. 

Перед воротами ми вишикувалися в дві шеренги до походу. До кінця 

ми не були впевнені, чи хто-небудь з пекарів, що нам місце поступилися, не 

передумав ще й не прибіжить до воріт. Тоді хтось із нас, нових, повинен був 

би залишитись. Обидва ми повинні йти самі, якщо б захотіли піти, вже не 

можна з-під воріт цього зробити. Нас стало вісім чоловік, стільки, скільки 

було потрібно. Оточили нас аж 5 есесівців. Під час нашого підрахунку через 

вікно в "Blockführerstuby" «Scharführer» кинув у бік нашого супроводу: "Paßt 
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auf!". Невже щось розуміли? Але був інший привід. Це був понеділок, день в 

якому завжди змінювався ескорт пекарні, обіймаючи цю службу на весь 

тиждень. 

Ми рушили в дорогу. 

Я подумав тоді, скільки разів проходив через ворота, але ніколи так, як 

зараз. Тепер я знав, що повертатися ні в якому разі не можу. Вже із-за цього я 

відчув радість і ніби виросли крила. Але до вильоту було ще далеко. 

Марширували дорогою біля шкіряного заводу. Давно тут не був. 

Проходячи повз, кидав погляд на будівлі, внутрішній двір,згадував своїх 

колег із якими працював, частина з яких була вже мертва. 

У місці, де закінчувалась дорога, по якій ми йшли з табору і де стояли 

будиночки, ми розділилися на два відділи. Двоє пекарів і троє есесівців 

пішли по шосе вправо, в напрямку моста, в невелику пекарню. Незмірно 

великий ескорт для тих двох і маленький для нас, бо з нами шістьма пішло 

тільки двоє есесівців, був зумовлений тим, що ці троє есесівців вирішили 

організувати святкове пиття.  

Ми помарширували ліворуч. Нарешті я побачив велику пекарню з якої 

виходила денна зміна пекарів нам на зустріч. Двері страшні, окуті металом, 

великі. Сьогодні в ночі почнеться боротьба за наше життя.  

При вході в пекарню ми пішли ліворуч, в окрему будівлю де 

знаходився склад вугілля. Там ми помістили наші речі, роздягаючись 

повністю через високу температуру. 

Там було досить темно. Ми окремо розклали свої речі, розкладаючи на 

такі, які слід було взяти і, на такі, що ми повинні були залишити, смугастий 

одяг. 
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Із двох наших есесівців, один менший, немов би спрацювало в нього 

передчуття, відразу почав дивитися на вхідні двері, кивати головою і 

говорити, що вони не дуже надійні. Промовистий Ясько почав з посмішкою 

говорити до нього: усе добре. Двері важкі, армовані, закриваються на 

великий замок, ключ носить есесівець на поясі, другий запасний ключ висить 

в заглибленню на стіні за склом, яке для отримання ключа необхідно було б 

розбити. Підозрілість есесівця було продиктовано передчуттям, але й 

обов’язком, який тут з першого дня хотіла продемонструвати варта. У цьому 

плані понеділок не був зручним днем. Наприкінці тижня есесівці вже через 

кілька днів трохи звикли до співробітників і вони були недостатньо уважні і 

не так пильні.  

Нова зміна варти давала нам плюс, адже вона прийшла сюди так само, 

як ми з Едкем в перший раз і не знала, що ми нові, так що поміж 

працівниками пекарні не робила різниці, між нами та іншими ув'язненими. 

Що ми робили в пекарні? Випічкою хліба управляли цивільні пекарі, 

які приходили сюди з містечка, працюючи по дві зміни. Протягом ночі ми 

повинні були випекти певну кількість буханців хліба. Команда пекарів, які не 

зробили під час своєї роботи достатню кількість буханок хліба, йшли у 

карцер, цивільні пекарі та ув'язнені разом. Тому був ґвалтований поспіх на 

роботі. Протягом ночі ми повинні були зробити п'ять випічок; п'ять разів у 

піч хліб посадити і п'ять разів вийняти. 

У нас були спроби виходу з пекарні після другої випічки, після першої 

було занадто рано. Тим часом, пройшла перша, друга, третя і четверта 

випічки, а ми все ще не могли вийти з пекарні. Так, як при пасьянсі карти 

повинні скластися і потрібно робити різні їх перестановки і перетасування, 

щоб пасьянс вдався, так і тут перехрещуються справи пекаря; борошно, 

дерев’яні опили, вугілля, вода, вивезення вже готових буханців, один одному 

перетинали дороги в різних напрямках, а ще збивали з толку есесівські 
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охоронці, які ходили за нами в слід, а ми повинні були так спланувати 

роботу, щоб в якийсь момент бути біля дверей, не охоплюючись поглядом, 

ані есесівцями, ані пекарями. І на кону цього пасьянсу було життя. 

Ми були замкнені в пекарні із-за необхідності виконання роботи, яка 

мала бути зроблена швидко і ми не могли перешкоджати ходу роботи іншим 

пекарям. Обливалися потом із-за великої спеки. Ми пили воду мало не 

відрами. Присипали пильність есесівців і пекарів, роблячи враження, що ми 

зайняті тільки роботою. У власних очах ми були, як замкнені в клітки 

тварини, які працюють весь час над питанням умов виходу з клітки, 

обов'язково ще цієї ночі. Години збігали. Пасьянс збивався, не лягав, вихід на 

разі був не реалізованим. Можливості то збільшувалися, то знову 

зменшувалися. Напруга нервів то зменшувалася, то збільшувалася.  

Двері були на виду. Есесівці ходили вперед і назад, підійшовши до 

вхідних дверей. Вікна було закрито на висячий замок, відкрити було 

неможливо тому, що поряд з ним постійно хтось крутився. Коли пройшов 

понеділок, а після півночі почався вівторок, ситуація змінилася – знялася 

напруга. Один із есесівців ліг і спав, або вдавав, що спить; в будь-якому 

випадку не ходив. Пекарі теж всі були перевтомлені. Коли біля години другої 

була готова четверта випічка і залишилася тільки одна, тоді пекарі зробили 

тривалу перерву і почали спати. 

Наша трійка не мала спокою. Янек одягався вже потихеньку. Ми з 

Едкем маскували його рухи, нібито через ревнощі возячи вугілля, воду, 

готуючи їх до останньої випічки. Насправді ми прикладали останні зусилля 

до моменту втечі. У якийсь момент, коли есесівець йшов до дверей у бік залу, 

Янек знаючи, що він повернеться тільки через дві-три хвилини, вийшов в 

одязі, швидко відкрутив гайку, яка легко піддалася залізним рукам Янка і 

виштовхнув шрубку з дужкою, яка впала за дверима. На зворотному шляху 

есесівця, Ясько зник у відсіку з вугіллям. Ми ходили з тачками за вугіллям. В 
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наступному турі походу есесівця від дверей, коли він був для них 

перевернутий спиною, Ясько швидко і безшумно відсунув дві засувки верхні 

і дві нижні. Ми, курсуючи з тачками, заслоняли двері поперемінно. Пекарі, 

втомлені, сиділи або лежали всі у великому залі. Ригелі зайняли більше часу 

ніж гайки. Ясик в одязі, вже на очах есесівця, увійшов до вбиральні, яка була 

поруч з дверима. Есесівець не звернув уваги на те, що він був одягнений, як 

новий, думав, що вранці це річ нормальна. 

Поки начебто йшло добре. Раптом сталася непередбачувана ситуація. 

Заскочений якимсь передчуттям, або може бути, просто бездумно, есесівець 

підійшов до дверей і став біля них, обличчям до них за півметра і почав їх 

оглядати. Я залишив тачку і став за ним якихось 4 метри. Едек також застиг 

від жаху біля купи вугілля. Обидва чекали тільки гучного крику есесівця, 

щоб накинутися на нього, осилити і зв'язати. Чому нічого не помітив? Чи 

були у нього очі відкриті, або може бути мріяв про щось – цього вже ніколи 

не міг зрозуміти. Думаю, що він на наступний день ламав голову в карцері. 

Він спокійно відвернувся від дверей і  рушив у бік печей. Коли він був від 

дверей якихось 6 метрів, Ясик вислизнув  з туалету, а я стрибнув тихо по речі 

і через секунду різко натискали з Ясиком на двері. У цей момент Едек, прямо 

за спиною одного із есесівців, швидко кинувся безшумно з ножем  у бік 

ліжка зі сплячим іншим есесівцем і, ... при перетині кабелю у двох місцях 

взяв один його шматочок на пам'ять! В цей час ми натискали на двері, які 

вигнулися луком, але не відкривалися. Есесівець йшов повільно, він був від 

нас – 8,через хвилину – 9 метрів. Натиснули на двері, які прогнулися ще 

більше, але не піддавалися. Едек у цей час від  ліжка есесівця стрибнув по 

свої речі до комори де зберігалося вугілля. Ясик подвоїв сили, у мене 

подвоїлась напруга всіх нервів, двері  були сильніші за нас. Вклали в упор на 

двері всі зусилля, які ми тільки могли мати в той час,... різко і беззвучно 

відкрилися вони перед нами. Повіяло холодом на розпечені наші голови, 
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блиснули зірки в небі, ніби підморгуючи із розумінням. Все це відбулося в 

одну мить ока. 

Стрибок у темний простір і біг в порядку: Ясик, я, Едек. Одночасно 

зірвалося кілька за нами пострілів. Як ми бігли швидко – це важко описати. 

Кулі нас не зачепили. Рвали повітря на шматки швидкими рухами рук і ніг. 

Коли ми були приблизно в ста метрах від пекарні я почав кричати: 

"Ясик, Ясик...", але Ясик гнався уперед, як скаковий кінь. Якби я міг його 

догнати, схопити за плечі. Відстань між нами була однакова, бігли всі 

рівномірно.  

Пострілів за нами було дев'ять. Потім стихло. Есесівець, імовірно, 

кинувся до телефону. Той, що спав, звичайно, в першу хвилину був 

абсолютно збитий з пантелику. 

Я хотів зупинити Яська, адже у мене в плані був напрям втечі під 

прямим кутом вправо від того в якому бігли. Мені вдалося це приблизно 

через 200-300 метрів. Ясик уповільнив крок і я наздогнав його, Едик 

підійшов також. 

- Ну, що? - запитав захеканий Ясьо. 

- Тепер вже, напевно, нічого, - я відповів. 

- Ти казав, що маєш подальший план походу? 

Так, план у мене був. Треба було пробиратися на Солен і йти іншою 

стороною річки у зворотному напрямку, прямо на табір і далі на південь, на 

Кенти. Але біг Яська в північному напрямку все змінив. Тепер вже повертати 

було занадто пізно. Це було після двох годин ночі. Слід було поспішати. 

- Так, що тепер? - запитували колеги. 
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- Нічого. Пішли, – сказав я. - Я поведу далі. 

Ми обидва були майже у плавках, з вузликами, з одягом під пахвою. 

Ми бігли до цих пір в деякій відстані від річки, вздовж річки Сола на північ. 

Тепер, після маскування і залишення добре прихованих в кущах штанів в 

смужку, які через помилку ми взяли з собою, вів нас на самий берег річки 

(лівий), берегом, кущами, далі на північ. Едек відповідаючи на питання, чи 

має пакет з порошкоподібним тютюном, заявив, що у нього було, але під час 

бігу все висипалось. Якби пустили собак по слідах, нюхали б цей тютюн. 

Тютюн цей сушив і стер на тютюн вже дуже давно, ще працюючи в 

ложкарні, коли мали приготувати втечу для колег. Зараз, правда, занадто 

швидко висипали, але трохи захистив сліди. 

Не змінюючи обраного напрямку на північ, ми мали перед собою 

притоку річки. Сола впадала у Віслу, але перед Солою праворуч, був 

залізничний міст, було зібрано повідомлення, що охороняється постійно.  

- Томек, куди йдеш? - запитав Ясік. 

- Нічого не кажи. У нас немає іншого виходу і немає в нас багато часу. Ми 

йдемо по можливості найкоротшим шляхом. 

 

Ми наблизилися до мосту. Я йшов перший, у мене були підбиті гумою 

підошви. За мною в 10-15 кроків йшов Ясік, і, нарешті, Едек. Обережно 

спостерігаючи за будкою з лівого боку на плацдармі мосту, піднявся на 

залізничний насип і міст. Колеги йшли за мною. Тихо ступаючи, ми почали 

досить швидко просуватися по мосту. Ми пройшли вже третину, потім 

половину, ми наблизилися до протилежного берега, до кінця мосту... поки, 

що ми йшли без перешкод... Нарешті, коли міст закінчився, швидко 

стрибнули вліво з насипу на луг чи поле. Несподівано для нас, міст перейшли 
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без перешкод. Вартові напевно забавлялися в приємній компанії підчас 

свята...  

Далі, з лівого боку траси, я взяв напрямок на схід, уздовж Вісли. 

Орієнтуватися було легко, на небі було повно яскравих зірок. Ми вже 

відчували себе в якійсь мірі вільними. Від повного відчуття свободи 

відділяла нас ще небезпека. 

 Ми почали біг по пересіченій місцевості. Праворуч залишалося 

містечко Освенцім. Перейшли  окопи, ми пробігли через дорогу, ми бігли по 

зораних полях і лугах, ми наблизилися до Вісли і знову віддалялися, в 

залежності від поворотів річки. Пізніше ми змогли дивуватися, скільки 

людина може винести, коли працюють всі нерви. Ми піднімалися вгору по 

зораному полі, з'їжджали по цементних схилах, видряпувались, як коти на 

грань якихось регульованих каналів. Обійшов нас якийсь потяг, коли ми 

йшли вздовж залізничних шляхів. 

Нарешті, через кілька кілометрів, як нам здавалося тоді – десять, але 

було трохи менше, за витривалості, ми побачили перед нами на нашому 

шляху паркани, бараки, вежі, дроти... Перед нами був табір і так добре відомі 

нам повзучі світла фар. У перший момент остовпіли. Але в наступному ми 

зробили висновок, що це філія нашого табору, так звана – Буна. 

У нас не було часу на зміну напряму. Світанок пофарбував вже небо. У 

прискореному темпі ми почали обходити табір з лівого боку. Ми зіткнулися з 

дротом. Остовпіли знову і подряпалися на схил. Ми проходили канали по 

містку. В одному місці обережно йшли по містку, через який пропливала 

вода. Обминали дріт, який знаходився у воді. Нарешті, і цей табір залишився 

за нами. 

Добігли (бо все ще були здатні бігти) до берега Вісли і берегом почали 

просуватися далі, шукаючи на всяк випадок місць для укриття в день. 
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Вже світало. Не було для нас більшого укриття. Темна смуга лісу 

чорніла далеко на горизонті. Стало абсолютно зрозуміло. Поруч, на березі 

Вісли, було село. На воді гойдалися човни, власність мешканців цього села. Я 

вирішив переплисти на човні через Віслу. Човни були прикуті ланцюгами до 

вбитих палиць. Ланцюги закриті на замки. Оглянули ланцюги. Один із них 

був з'єднаний з двох шматків за допомогою гвинта. Ясик вийняв ключ 

(шматок штаби з отвором на гайці), яким відкручував гвинт в пекарні. 

Здивував нас знову. Ключ якраз підійшов на гайку. Відкрутили гайку, ланцюг 

розійшовся на дві половинки. 

Виходило сонце. Ми сіли в човен і відплили від берега. У будь-який 

момент міг хтось вийти з будинків села, віддалених від нас на кілька десятків 

кроків. У декількох метрах від протилежного берега човен натрапив на 

мілину. У нас не було часу на переміщення. Стрибнули у воду, ми 

пробиралися далі пішки, пробираючись по пояс до берега. Навантажені 

підчас бігу, через цілу ніч – тіло і суглоби дались чути. Поки нічого ще не 

відчували, швидко вискочили на берег Вісли. 

У двох кілометрах від нас була темна смуга лісу. Ліс – так мною дуже 

коханий, за яким я нудьгував протягом декількох років, в цьому випадку він 

був порятунком, був перший справжній завіс в місцевості, який нас міг 

приховати. Не можна сказати, що ми до цього спасіння побігли; бігти не було 

вже сил. Ми йшли прискореними кроком, але іноді із-за відсутності сил 

сповільнювали темп. 

Сонце вже яскраво світило. Далеко було чути шум мотоциклів на шосе, 

може бути – це була погоня за нами...  Ми йшли повільно. Мій і Едка одяг з 

близької відстані, може трохи поношений, здалеку міг зійти, як темний, не 

разючий силует.  Красивий, цивільний костюм Яська –  різав здалеку 

крикучими пронизливо-червоними смугами. 
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На віддалі було видно якихось людей, які працюють у полі. Вони 

повинні були нас бачити. Ліс повільно наближався. Дивно, я вперше в житті 

відчув запах лісу з відстані близько ста метрів. Наші почуття пронизив 

потужний аромат, чудовий щебет птахів, запах вогкості, запах смоли. Зір 

заглиблювався у близьку таємницю бору. Ми зайшли за перші дерева і лягли 

на м'який мох. Лежачи на спині я відправляв на вершини дерев думки, які 

радісно перетворювалися у великий знак запитання. Метаморфоза. Що за 

контраст в порівняні  з табором, в якому, мені здається, прожив тисячі років. 

Шуміли сосни, злегка погойдуючи свої величезні шапки вершин. 

Проглядалися клаптики неба між гілками дерев. Сяяли діаманти роси на 

листочках чагарників і трав. Сонце місцями лежало золотими променями, 

освітлюючи життя тисячі маленьких життів: світ жучків, комах, метеликів. 

Світ птахів, як і колись, тисячі років, як і раніше, так само, в певних рамках 

скорочувався, тікав, пульсував власним життям. І все ж, незважаючи на 

стільки звуків, тут панувала тиша, величезна тиша, ізольована від крику 

людського, від усякої підлості сусідів, тиша у якій не було людини. Ми 

такого не очікували. Тільки тепер ми поверталися на землю. До числа людей 

ми мали бути залучені. Як же ми були раді, що ще ми їх не бачимо. Ми 

вирішили бути від них, як можна далі, як довго це буде можливо. 

Дуже довго були без людей, однак, було б важко. Їжі зовсім не було. 

Поки ще великого голоду ми не відчували, ми їли вовчий салат, пили воду з 

потічка. 

Ми були в захваті від усього. Весь світ був для нас дорогий. Тільки не 

люди. У мене була коробочка меду, яку надіслали з дому і чайна ложка. 

Почергово частував друзів і себе, кожному по одній чайній ложці. 

Лежачи, обговорювали події цієї ночі. Ясько мав лисину, так, що 

покривати голову не було потреби. Ми з Едкем мали пострижені голови. 
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Щоб приховати відсутність волосся перед людьми, ми взяли з пекарні, з 

речей пекарів дві цивільні шапки, але Едек втратив свою під час бігу по 

кущам в ночі. Зараз зав'язав хустку на голові. Тому ми назвали його – Евуня. 

Ясьо для різноманітності назвався Адамом і, дивлячись на якусь зелену гілку 

за ім'я вибрав – Гілочка. Гарно підійшло до його 90 кілограмів ваги.  

Після прання Яськом червоних смуг на костюмі в річці і, після сушіння 

моїх чотирьох банкнот, що знаходились в черевику, помарширували далі на 

схід, йдучи лісами, перебігаючи невеликі відкриті місцини, в основному 

йшли через ліс. Правилом було, якомога далі від людей. 

Перед самим вечором у нас був невеликий інцидент з гайовим, який 

побачив нас з деякої відстані, коли з'їдали залишок меду і бажав нас 

зупинити, вийшов нам на зустріч. Тоді я сів у молодняку, який виріс тут 

вчасно, він був настільки густий, що можна було рухатися тільки повзаючи. 

У молодняку рекомендував змінити напрямок і вибрили з нього на дорогу. 

Йшли по дорозі, а згодом зайшли в молодняк. Єгер втратив слід, ми 

трималися дороги, що вела у відповідності з написами на стовпах у селищі 

Z., яке лежало на нашому шляху. У це селище ми підійшли вже після заходу 

сонця. На горі перед містечком височіли руїни замку. Обійшли відкритий 

простір перед селом з лівої сторони, перейшли шосе між будиночками і  

вийшли на лісистий пагорб, прямо до руїн замку. Тут, на схилі пагорба, 

зарились в торішнє листя. Жахливо втомилися, лягли щоб заснути... Так 

пройшов вівторок 27 квітня. 

Едек заснув миттєво. Ми з Яськом після холодної купелі отримали 

артрит, а я ще в додачу запалення сідничного нерва. Останній час маршу 

перемагав біль лише силою волі. Крім болю в правому стегні у мене був біль 

у суглобах колін, особливо гостро при спуску зі схилу, йшов зціпивши зуби. 

Тепер, лежачи, я відчував менше болю, але все ж, однак, мене мучило. Ясик 
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лежачи, болю не відчував і заснув. Я заснути не міг. Користуючись тим, я 

почав міркувати, що робити далі. 

За вісім кілометрів звідси була границя, між Сілезією приєднаної до 

Третього Рейху та Генеральним Губернаторством, куди ми мали дістатися. 

Раптом мене прояснила рятівна думка – поки я сидів на листках і стогнав від 

болю. Я згадав 1942 рік. Робота в ложкарні, де на посаді писаря був колега 19 

із яким ми часто говорили, дуже щиро. Говорив він про те, до кого пише 

листи, що його дядько-священик прямо на кордоні, що прихід священика 

лежить на обох сторонах і, що настоятель їздить за кордон і може їхати з 

фірманом, якого йому дозволено залишати за кордоном... До села, де 

родичем мого друга був настоятель, було 7 чи 8 кілометрів. 

Едек через сон почав щось говорити, спочатку невиразно, а потім 

запитав якогось Бронка, чи приніс для нього хліб (він був такий голодний, що 

у вісні мріяв про їжу). Раптом він прокинувся і запитав голосно, аж Ясик 

прокинувся: «Ну, що? Приніс хліб?» 

- Хто мав принести хліб? 

- Ну, Броник… 

- Заспокойся, любий. Бачиш ліс, замок і нас сплячих в листі. Тобі 

наснилося. 

Едек приліг, але зараз я його підняв. Була четверта година. Я вирішив 

вранці дістатися до священика. Було небагато кілометрів, але мучили хворі 

суглоби. Я з болем в колінах ледве рухав  ногами. Ясик потягнувся і встав, 

але похитнувся і почав сповзати вниз по схилу пагорба. Від болю в суглобах 

трохи не зомлів. І тим не менш ми себе опанували. Перші кроки були важкі й 

болючі, особливо йти по схилу. Цю віддаль, трохи кружляючи, ми йшли 

досить довго. Спочатку дуже повільно, а потім трохи швидше. 
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Ясик, щоб завести розмову, як найкраще одягнений і не потребуючи 

приховувати відсутність волосся на лисій голові, підійшов до селянина, 

нібито шукаючи роботу, балакав з ним, йдучи. 

Ми підійшли до села II. На лісистому пагорбі було видно костел. 

Ясик відійшов від селянина, поєднався з нами і повідомив нам, що село 

яке нам потрібно – це якраз та місцевість, що навколо пагорба з костелом. 

Лавіруючи між полями, ми прийшли до дороги на якій стояв митний орган. 

Сама границя була далі, на пагорбі. Був час – 7.00. В офісі було вже кілька 

людей, які на нас дивилися допитливо з деякої відстані. Ми, однак, перейшли 

дорогу поперек, потім струмочок якийсь, йдучи по мосту і йшли далі, на очах 

людей, намагаючись йти навпростець й весело. Ми дійшли, нарешті, до 

лісистих пагорбів і при виході на його схил, впали на землю, страшенно 

втомилися. І ніби на нас, чекаючи, заговорив дзвін із вежі костелу, який стояв 

поруч, на вершині пагорба. 

- Важко Ясю, дорогий брате, треба йти до костелу. Ти виглядаєш по-

людськи і в костелі ти можеш бути тільки ти один із нашої трійки тому, що 

можеш бути без шапки. Я послав Яська до священика, якому мав сказати про 

те, що ми були разом, там, у пеклі з братом священика – Франциском і його 

двома синами: Тадком і Лольком. 

Ясьо пішов і довго не повертався. Нарешті прийшов із міною 

невиразною і сказав нам, що дочекався священика в костелі, який служив 

месу, але священик не хотів вірити, що з Освенціма нам вдалося втекти і 

прямо заявив, що боїться, щоб це не була якась пастка. Я думаю, що коли 

побачив Яська, усміхнене від вуха до вуха лице, важко йому було повірити, 

почувши про Освенцім, відразу повірити, що Ясик там сидів, адже пройшло 

два з половиною роки. І, що йому вдалося звідти втекти. 
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Я послав Яся  знову, так, як меса могла закінчитися і навчав правильно 

говорити, хто з родичів на якому блоці жили, куди поїхали племінники, на 

якому блоці їх батько застав і, навіть те, що писали в листах на останнє 

Різдво,... Ясьо пішов. Меса закінчилася. Ясьо все розказав священникові, 

додавши, що в кущах лежать двоє  його колег, які не можуть вийти із-за 

волосся і дивного одягу. Священик повірив і прийшов разом з Яськом до нас. 

Тут, перед нами, заламав руки. Повірив нарешті. Він почав до нас кожні 

півгодини приходити в зарості, приносячи нам: молоко, каву, булочки, хліб, 

цукор, масло та інші делікатеси. Виявилося, що це зовсім не був той 

священик, про якого ми думали, той теж був тут, але за два кілометри далі. 

Цей священик знав всю історію його родини, що в Освенцімі сиділа. Не міг 

нас під свій дах поселити тому, що занадто багато людей було постійно на 

його дворі. Нам і тут було дуже добре серед молодих ялин і чагарників. 

Священик дав нам якісь ліки для лікування суглобів. Тут ми написали перші 

листи до родин засланих і передали священникові.  

Увечері, коли зовсім стемніло, священик дав нам доброго провідника. 

І, все ж таки є добрі люди на світі – сказав тоді собі. Так закінчувалася середа 

28 квітня. 

Ми попрощалися з священиком. Колінні суглоби вже менше боліли. 

Ми пішли ввечері о 10.00 годині з провідником, щоб перейти кордон. 

Провідник довго нас вів, змінював напрямок, потім вказав місце і сказав: 

"Тут краще!" – повернувся назад. 

Можливо, що тут було безпечніше, район був завалений зрізаними 

деревами, проводами і викопаними ровами, і прикордонна служба вважала, 

що сюди ніхто не піде і вона стежила на інших ділянках. 

Пояс, може шириною 150 метрів, проходили годину. Далі вже ми йшли 

швидко, різною територією, в основному вже тепер тримаючись дороги. Була 
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темна ніч. Нас не могли помітити з такої відстані. Ми тільки могли натрапити 

на патруль, але пильність і якийсь тваринний інстинкт вів нас щасливо. Іноді, 

коли дорога брала напрямок для нас, який не підходив, ми повертали, йдучи 

навпростець, орієнтуючись по зірках, брели через ліс, ярами, дряпаючись на 

схили. За ніч ми пройшли, залишаючи за собою, як нам здалося, величезний 

шматок території. 

Перший світанок застав нас у якомусь великому селі, яке розтягнулось 

на багато кілометрів. Дорога в селі повертала ліворуч. Наш напрямок був на 

право в бік. Тому, що ми побачили ліворуч, далеко, купку перших у цей день 

людей і ми звернули праворуч і пішли далі полями, а потім луками. 

Зійшло сонце. Був четвер. Район був повністю відкритий. Рухатися 

вдень було ризиковано. Ми знайшли великий кущ і в ньому ми просиділи 

весь день, не в силах заснути із-за того, що був на болотистому ґрунті, і 

сидячи на камені або в гілках куща, важко було заснути. Ввечері, коли сонце 

зайшло, але було ще світло, Ясик вийшов на розвідку в напрямку нашого 

руху. З'явився незабаром і повідомив, що поблизу з правого боку Вісла і  

бажаючи зберегти колишній напрям, потрібно її переплисти. Є човни і 

перевізник, який може нас перевезти на інший берег. 

Ми вирішили переплисти на човні перевізника. Ми підійшли до річки. 

Перевізник зміряв нас поглядом. Ми сіли у човен. Човен відскочив від 

берега.  Ми добралися щасливо на інший бік. Після оплати марками, 

перевізник дивно на нас подивився. 

Перед нами було III і містечко IV. Ми йшли по головній дорозі через 

мале містечко. Люди після роботи поверталися додому. Запізнілі корови 

йшли до скотних дворів. Господарі стоячи біля своїх будинків дивилися на 

нас із цікавістю. Хотілося нам дуже з'їсти і випити чогось гарячого. Ночі 

були холодні. Я в останній раз спав з неділі на понеділок у лікарні в 
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Освенцімі, але входити в будинки до людей ще не визначилися. У кінці 

містечка, ліворуч біля воріт свого будинку, стояв якийсь немолодий чоловік і 

дивився на нас. Вигляд у нього викликав довіру і я попросив Едка, щоб він 

попросив у нього молока. Едек підійшов і спитав, чи не можна купити 

молока. Господар почав нам махати рукою і запрошувати додому, кажучи: 

"Ідіть, ідіть я дам вам молока". Було в його словах щось таке, що турбувало, 

однак, він виглядав таким приємним, що ми вирішили увійти в його будинок. 

Коли він представив нам свою сім'ю, дружину і дітей, тоді встав перед 

нами і сказав: "Я вас ні про що питати не буду, але ви так не ходіть." Потім 

пояснив, що сам багато в тій війні він пройшов, що нічого не хоче знати. 

Нагодував нас локшиною, яйцями, хлібом і гарячим молоком, потім 

запропонував нічліг у сараї, де закрив нас на ключ. 

- Я знаю, - сказав він, - ви не знаєте мене, але ви можете не 

турбуватися, тому не наполягаю, але, якщо ви мені вірите, залишайтеся і 

будьте спокійні. 

У нього було таке обличчя, очі і весь зовнішній, що мав вигляд чесної 

людини і ми залишилися. Вночі, замкнуті в сараї, знову під замком, проте, ми 

спали спокійно, на правдивій подушці, яку багато років не бачили. Так 

закінчився четвер 29 квітня. 

Вранці відкрив нам сам господар, без жандармів. Нагодував, напоїв. 

Подякували від душі. Ми поміняли гроші. Це був щирий, чесний поляк, 

патріот. Так, є люди у світі. Його звали 175. Вся його родина радо нас 

приймала. Ми сказали звідки ми йдемо. Ми знову написали листа сім’ям. 

Зрозуміло, не на адреси відомі владі з Освенціма. 

Після сніданку ми пішли далі: полями, лісами, залишивши V і VI з 

лівого боку. Далі ми пішли на VII. З п'ятниці на суботу ми ночували  у якійсь 

окремо стоячій  в полі халупі, де жила пара молодого подружжя із дітьми. 
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Ми прийшли пізно, ми пішли перш ніж вони встали вранці. Ми заплатили, 

ми подякували і пішли далі. Оминули VII і йшли в ліси VIII. 

Була субота 1 травня коли ми увійшли в ліси, пахнуло смолою. Погода 

була чудова, сонце поклало через гілки золоті плями на землю, яка була 

вистелена голками. Бігали білки, проходили козулі. Поводирями були по 

черзі, я з Яськом, Едек прикривав наш тил. День минав поки що без випадку. 

Хотілося нам їсти. 

У другій половині дня з 14.00 вів Ясько. Ми вийшли на широку дорогу, 

яка йшла в потрібному напрямку. Близько 16.00 ми підійшли до якогось 

більш широкого струмка, через який був міст. За мостом стояли будівлі, з 

лівого боку був будинок лісника і пару шоп, праворуч – інші споруди. Ясьо 

сміливо йшов прямо на міст і на лісництво. Занадто довго нам все вдавалося і 

ми перестали бути обережними. Ввело нас в оману те, що не було видно 

ніякої суєти, а також зелені пофарбовані віконниці лісництва, які  всі були 

закриті. 

Проходячи біля лісництва ми подивилися на внутрішній двір, який був 

за ним і протягувався до шопи. По дворі йшов, по дорозі у нашому напрямку 

німецький солдат (можливо, що жандарм) з карабіном у руці. На перший 

погляд, ми зовсім не реагували, щоб, як можна довго йти вперед, а ми були 

вже за лісництвом якихось 10 кроків. Вся наша реакція в такий момент була 

зосереджена в нас самих. По-іншому відреагував жандарм: "Хальт!", але ми 

йшли далі, ніби нічого не чуючи. - Halt! - лунає знову за нами і в той же час 

чути заряджання гвинтівки. Ми спокійно зупиняємося з усміхненою міною. 

Солдат за огорожею двору, якихось 30-35 метрів від нас. Із сараю, що був 

розташований в 50 метрах – виходить швидко другий солдат. Тому ми 

говоримо: “Ja, ja, alles gut" - і спокійно повертаємо в їх бік. 
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Бачачи наш спокій, перший солдат, який підняв зброю і був готовий 

вистрілити – опустив карабін. Тоді, бачачи це, я кажу спокійно: "Хлопці, 

біжіть!" І ми кидаємося всі бігти у різні боки. Ясик під прямим кутом до 

напрямку маршу, вправо, Едек вздовж дороги в бік маршу, ровом, а я між 

ними прямо на скіс. Як ми бігли, то знову описати важко. Кожен біг, як міг. 

Стрибав через пні, паркан розплідника, кущі. Стріляли в нас дуже багато 

разів, часто свистіло близько вух. У якийсь момент я відчував, що десь, 

напевно, в підсвідомості, що тепер хтось цілиться в мене. Шарпнуло щось по 

правій руці. Я вирішив, що паскудник вцілив, але я не відчував болю. Я біг 

далі, швидко віддаляючись. Я побачив Едка з лівого боку, далеко. Я кричав 

до нього. Побачив, і ми почали наближатися, побігли в одному напрямку. Ми 

вже були добрих 400 метрах від лісництва, а вони все ще стріляли. Нас вже 

бачити не могли, я думав, що стріляють в Яська, може його вбили... 

Між тим, з Едкем сіли в яму поваленого дерева. Довелося перев'язати 

криваву рану. У мене було простріляне праве плече, без порушення кістки. 

Крім того, був закривавлений у мене одяг. Штани і куртка були простріляні в 

чотирьох місцях. Едек запропонував залишитися в ямі, але я думав, що буде 

краще вийти швидко з цього регіону, так, як німці можуть по телефону 

викликати допомогу і зробити велику облаву. Після перев’язки рани 

хусткою, ми рушили далі з Едкем на схід. Я подумав, що з Яськом могло 

бути погано, так, як стріляли довго в його бік. 

Через годину ми прийшли у якесь село, де прямо сказали, що ми 

"хлопці з лісу", що нас було троє, а тепер двоє. Вони чули постріли, може 

бути, що одного вбили... Ті шановні люди дали нам молока і хліба, ну і 

провідника, який нас привів до переправи. На поромі ми пропливли річку і 

опинилися в якомусь більшому селі. Тут знову ми зустріли німецьких 

солдатів, але вони шукали в селі їду, на нас взагалі не звертали уваги, 

думаючи мабуть, що ми тутешні мешканці. 
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Нарешті, після виходу з села ми побачили вдалині місто IX, найближча 

мета нашого маршу. Однак, оскільки квартира родини 164 була на іншій 

стороні містечка, а було вже половина восьмого вечора (комендантська 

годину тут була до восьми), через місто, з погляду на наш одяг – вирішили не 

йти і зупинилися з Едкем на ніч в одного господаря на горищі з північно-

східної сторони містечка. 

Вранці в неділю, 2 травня, ми вирушили в недалеку дорогу до наших 

знайомих 176. Ми підійшли до їхнього будинку і на ґанку ми побачили 

старшого пана і пані, тестьових 164 і молоду панну – його дружину і дочку 

Марисю. Господарі посміхалися, вітали нас ввічливо і ні про що не питаючи, 

запрошували додому. В будинку ми представились,  як колеги 164. Господарі 

запросили нас у приміщення, де відкривши двері в одну із кімнат ми 

побачили на ліжку смачно сплячого... Яся. Після його пробудження, ми 

кинулися в обійми. 

Ясьо, одягнений пристойно, вже вчора ввечері пройшов в невелике 

містечко і з'явився тут. Це пояснюється тим, що господарі – повідомленні 

Ясьом – нічого нам не кажучи, запросили нас з посмішкою до дому. Одяг Яся 

і тлумачок, що він ніс під пахвою, були простріляні у кількох місцях; він сам 

не був поранений. Моя рана була не небезпечна. Пощастило нам всім.  

У пана 176 і від пані 177 ми пізнали велику привітність і гостинність, 

яку мали у власній родині і в своєму будинку, яку отримали після довгого 

скитання. Тут треба, мабуть, по кілька разів на день повторювати, що є добрі 

люди в цьому світі... 

Розповіді про події в Освенцімі, спільних з нашим другом і дорогим 

для них 164, слухали з великим інтересом, з щирим почуттям і добротою. 

Після ознайомлення і завоювання взаємної довіри, перераховуючи певний 

пароль, я просив, щоб мені допомогли встановити контакти із ким-то з 
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військової організації.  Через пару годин я вже розмовляв з Леоном 178, 

якого після обміну паролів, просив налагодити контакт з місцевим 

комендантом підпільної організації. Колега Леон представив мені 

можливості порозуміння з двома панами. Один з них був з району північного 

IX, а інший з південного району, жив звідси 7 км в місті X. Я сказав, що мені 

все одно, так, що Леон запропонував, що підемо до коменданта в місто X – це 

його друг. 

Гостював у панів 176 цілу неділю й понеділок. У вівторок (4 травня) 

вранці, одягнений в пристойний костюм колеги Леона, я йшов поряд з ним до 

X. Ясьо і Едик залишилися, як і раніше у щирих панів 176. 

День був чудовий, сонячний. Ми йшли весело розмовляючи. Леон вів з 

собою велосипед, на якому він повинен був повернутися додому, як 

припускав, що комендант запросить мене погостювати в нього. Йдучи, я 

думав про те, що стільки багато сенсацій і драм у мене не було протягом 

останніх років, тепер закінчилися всі. А доля тим часом підготувала знову 

великий, карколомний сюрприз... 

Приблизно на півдорозі, в якомусь лісі, ми сіли на пнях відпочити. Я 

запитав Леона із цікавості, яке прізвище у коменданта організації до якого ми 

йдемо, якого я зустріну найближчим часом. Леон сказав два слова, ім'я та 

прізвище. Два слова... Для інших зовсім звичайні слова, для мене ці слова 

були разюче незвичні. Незвичний, дивовижний це був випадок, дивний збіг... 

Прізвище коменданта організації було таким, яке я мав в Освенцімі. Я під 

його прізвищем сидів стільки днів у пеклі, а він про це нічого не знав. І тепер 

саме до нього мене вела дорога, до власника цього прізвища. 

Доля? Сліпа доля? Якщо дійсно це була просто доля – це звичайно не 

була сліпа. 
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Я завмер, я перестав говорити, а Леон запитав: "Що ти замовк?" - Ех, 

нічого, трохи втомився... 

Рахував, як раз, скільки я просидів в Освенцімі. Їх було в цьому пеклі 

за дротом 947. Майже тисяча. 

- Ходімо швидше, - сказав я, - чекає на пана коменданта незвичайний 

сюрприз. 

- Якщо так, то пішли. 

Ми наблизилися до красивої місцевості Х, яка була розташована в ямах 

і на пагорбах, з красивим замком на пагорбі. Йдучи, я думав: ну так, тут в IX 

я фіктивно народився. Ось, їздив колись 158 щоб залагодити мою справу у 

священика 160. 

На веранді будиночка, розташованого серед саду, сидів якийсь пан із 

дружиною і дочками. Ми підійшли до них. Колега Леон шепнув йому, що він 

може говорити відкрито. Я представився прізвищем, яке я мав в Освенцімі. 

Він відповів: "я теж..." 

- Але я- Томаш, - додав я. 

- Я теж Томаш, - відповів здивований. 

Колега Леон прислухався до цієї розмови вражений. Пані спостерігала 

за мною. 

- Але я тут народився, тут я перерахував: день, місяць і рік, який 

стільки разів в Освенцімі повторював протягом року при кожній зміні блоку 

або командо, в списках зроблених капо.  

Онімівши, пан підхопився з місця: 
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- Як це, господи?! Це мої дані! 

- Так, це були ваші дані, але я жив під ними набагато більше від пана, - 

і я розповів йому, що сидів в Освенцімі два роки і сім місяців, а тепер звідти 

втік. 

Різні люди по-різному можуть на це відреагувати. Мій тезка і власник 

прізвища, яке через стільки днів, здавалося, було моїм, здвигнув раменами. 

Розцілувалися від душі і ми стали друзями відразу. 

- Але, як це сталося? – запитував він. 

Я запитав, чи знає він пана лікаря 83 з Варшави? Так – відповів. 

Мешкає там? Так. Робили там для нього паспорт, він поїхав раніше ніж 

паспорт був готовий. Потім я скористався з даного паспорта, яких в мене 

було декілька на той час. 

У пана 179 я жив 3,5 місяці. Ми надіслали повідомлення через друзів 

до священика 160, щоб у метричній книзі стер гумкою, написані колись 

олівцем, дані біля прізвища мого тезки в разі необхідності.  

Тут створював загін за допомогою 84, 180, бажаючи, можливо, якщо з 

Варшави прийде повідомлення щодо прийняття мого плану, потрапити в 

Освенцим після консультації з колегами в таборі. У нас з колегою 180 було 

трохи зброї та обмундирування німецьке. Я написав листа своїй родині, 

другу 25, який колись втік з Освенціма з моїм звітом, а згодом працював в 

одному з відділів головної комендатури у Варшаві. Я написав лист XI до 44, 

який також втік з Освенціма зі звітом для налагодження контактів для 

подальшої роботи. 

1 червня з Варшави прилетів, як на крилах, мій друг 25, привозячи 

цінні повідомлення, що пані Е. О., якій я писав листи з Освенціма, на щастя 

живе, як і раніше в цій квартирі. Гестапо страшило відповідальністю тільки 
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сім'ю. У них не було ні підстав, ні відомостей щоб арештувати уявлену мою 

знайому. Вони також не знали адреси проживання моєї родини та прізвища.  

25 привіз мені посвідчення і гроші. Я обговорював із ним всі справи, 

пояснивши, що у Варшаву не поїду, сподіваюся, що мені дадуть указ зробити 

постання в Освенцімі. Я думаю, що буде чіткий наказ – тоді до Варшави 

приїду. Він трохи засмутився, що самостійно повертається, незважаючи на 

те, що обіцяв сім'ї привезти мене з собою до Варшави. 

5 червня з'явився місцевий гестапівець і есесівець з Освенціма, 

спочатку зайшов до матері Томка (мого тезки) і запитав де її син. Вона 

відповіла, що живе поруч протягом багатьох років. Приїхали до Томка. Я був 

тоді дуже близько. Есесівець був проінформований місцевим гестапівцем, що 

84 давно тут живе. Він дивився на його обличчя і тримав папір у руках 

(напевно порівнював із моєю фотографією з пухлими щоками) і запитав, чи 

будуть овочі восени і поїхав. 

У роботі в X я зустрів першокласних людей і важливих поляків –179, 

181. 

Потім 25 прислав із Варшави посилку з новітніми засобами боротьби з 

окупантами і лист, в якому писав, що у Варшаві не дуже прихильно 

поставились до організації  повстання в Освенцімі ( я на це сподівався), але 

відзначили мене за роботу в Освенцімі. Колега теж сподівався, що питання 

щодо проведення повстання отримає добро. Між тим, в липні я отримав лист 

з трагічною інформацією про арешт генерала Грота. Щодо ситуації трохи 

суєтної у Варшаві, я зрозумів, що тепер відповідь з приводу Освенціма я не 

можу тут очікувати і я вирішив поїхати до Варшави. 

23 серпня я був у Варшаві. У вересні приїхав до Варшави Ясьо, у 

грудні – Едек. Я працював у Варшаві в одній з клітин КG. Надавав потрібну 
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допомогу колегам, що залишилися в Освенцімі і приділяв увагу по розвитку 

підпільної організації.   

Я дізнався, що 161 перебуваючи на Павяку (Pawiaku), здав багато 

підпільних організацій німцям в Освенцімі і пішов до них на роботу. Він був 

звільнений із в'язниці в Павяку і ходив по Варшаві з пістолетом у кишені, 

незабаром був ліквідований на Площі Наполеона. Я знав, що він негідник, 

але навіть якщо б і хотів щось в цьому питанні змінити, було занадто пізно, 

тому, що біля прізвища була записано: виконано сьогодні... 

Я зустрів на вулиці Славка з яким в Освенцімі працювали кирками, 

мріючи про те, що він мене коли-то запросить на обід у Варшаві. Ми обидва 

були оптимістами і, як говорили тоді люди, ми думали нереально. І ось ми 

обоє знову зустрілися живі у Варшаві. Він ніс якусь посилку і на мій погляд 

мало не випустив її з рук. Обід я їв неодноразово в нього і відповідно до 

меню, яке складали у пеклі. 

Я жив у будинку з якого в 1940 році пішов в Освенцім і де я писав 

листи до пані E. O., тільки поверхом вище. Отримував задоволення із-за 

деяких проблем влади. Ніколи до кінця окупації не відвідував пані Е. О. з 

приводу моєї втечі з Освенціма. До сестри Яся та родини Едка також ніколи 

не заходив.   

Я представив план акцій в Освенцімі керівнику по плануванню акцій 

Кедиву (Kedywu “Wilk”-“Zygmunt”) восени 1943 року, який мені сказав: 

"Після війни я покажу вам файл про Освенцім і всі депеші". 

Я написав останній рапорт про Освенцім на 20 сторінка машинного 

листка і на останній сторінці повідомив про колег, якими передавав депеші, 

написав власноручно, що кому і коли з цього питання писав. Я зібрав вісім 

таких свідчень, так, як інші колеги або не жили, або були відсутні у Варшаві. 
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Окрім роботи в певному відділі K. G., опікувався сім’ями в'язнів, які 

перебували в  Освенцімі, а також сім’ями в’язнів, які загинули. Допомагав 

мені у цьому колега 86. Гроші на допомогу ми отримували через добре 

організований осередок, що складається з трьох жінок 182, які посвятили 

свою роботу щодо допомоги в’язням та їхнім родинам. Через них я був 

обізнаний хто в певному районі надає допомогу в  Освенцімі. Сказали, що є 

"Пістолет", який добре поставив роботу і можна через нього зв’язатися з 

в’язнями в Освенцімі тому, що останнім часом контакт з організацією в 

таборі розірвався. Він часто виїжджав і я не міг його бачити. Я хотів 

полегшити йому роботу і дав ім'я одного в'язня з Освенціма, Мизина 

(Muzyna), щоб послався на Томаша і для орієнтації я сказав йому, що Томаш 

втік із табору на Великдень. 

Серед деяких колег я зустрічав кілька разів колег з Освенціма, яким я 

не довіряв (були звільнені раніше), вони також думали, що я теж звільнений. 

10 червня 1944 року на Маршалковській хтось раптом розкрив обійми і 

сказав: "Ну, не вірю, щоб вас з Освенціма випустили." Я відповів, що також 

не вірю, що відпустили його. Це був Олько 167. Цей щасливчик, як кіт, 

завжди на чотири лапи падав. Він працював, як лікар у штрафній команді, 

яку транспортували в Ravensbrück і звідти втік. 

Повідомив мені пан 182, що той, хто працює в районі Освенціма знову 

туди їде і хоче мене бачити. Я поспішив на зустріч. Я прийшов на кілька 

хвилин раніше до приходу цього пана. Дами непомітно залишилися в іншій 

кімнаті, очікуючи, що вийде із зустрічі таких тузів. Я чекав деякий час, 

думаючи, що прийде якийсь орел. Двері відчинилися і, ... ввійшла маленька 

кулька, лиса  із кирпатим носиком. Ну, зовнішній вигляд нічого не говорить. 

Ми сіли і той пан енергійно береться до справи зі слова: «А що, якби я взяв 

дошку і намалював негра? І так з цією дошкою із намальованим негром став 

під стіну Освенціма?»  
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Я встав, вибачився і пішов до пані: «З ким ви мене контактували? Чи 

можна з ним говорити серйозно?" 

- Так, можна. Це чудовий організатор і, ... – тут перерахувала його 

заслуги.  

Я повернувся, думаючи, що мабуть у нього такий спосіб розпочинати 

розмову і набрався терпіння. Коли я зайняв місце за столом, він сказав, що 

цей негр мені не подобається: «Може замість негра намалювати святого 

Тому, або великодню бабку?" 

Я відчув, що задихаюся тепер від внутрішнього сміху, думав, що я 

зламаю стілець в який вп’явся пальцями обох рук, до болю, щоб не 

вибухнути сміхом. Я встав і сказав, що сьогодні, на жаль, розмова наша не 

відбудеться тому, що я поспішаю де-небудь в інше місці. Це не моя вигадка, 

так було насправді. 

У кінці липня 1944 року, за тиждень до повстання, хтось зупинив мене, 

що їхав на велосипеді по вулиці Фільтровій, вигукуючи: "Алло". Я зупинився 

неохоче, як завжди в дні конспірації. До мене підійшов якийсь пан. У перший 

момент я його не впізнав, але тривало це тільки одну мить. Це був мій друг з 

Освенціма, капітан 116. 

У повстанні брали участь з Яськом на одній ділянці. Опис наших дій і 

смерть мого друга описано в історії І Батальйону "Угруповання Хоробрих II". 

Едек отримав підчас повстання 5 куль, але на щастя все завершилось 

добре. 

Під час повстання був важко поранений колега 25. 

Підчас акції повстання я зустрів колегу 44. 
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Потім в іншому місці я зустрів колег, які сиділи майже до кінця в 

Освенцімі (січень 1945 р.): 183 і 184.  Мені було дуже приємно, коли вони 

емоційно розповідали про втечу через пекарню, як табір сміявся коли 

охоронців направили на роботу в поле і про те, що ніяких репресій щодо 

колег не було. За винятком есесівців, які охороняли нас – вони відсиділи 

деякий час в карцері.  

Я подав тут кількість людей, які загинули в Освенцімі. 

Коли я виходив з Освенціма – запам'ятав поточний номер, понад 121 

тисячу. Живих, а також тих, які виїхали транспортом, а також звільнених –  

близько 23 тисяч. Загинуло близько 97 тисяч пронумерованих в’язнів. 

Це не має нічого спільного з кількістю людей, яких масами, без обліку 

вбивали газом і спалювали. На підставі щоденного обліку в’язнів, які 

працювали в робочих командах, у момент мого виходу з Освенціма – 

загинуло більше двох мільйонів. 

Подав ці цифри, обережно, щоб не переборщити, вірніше, щоденні 

подані числа варто було б обговорити точніше. 

Колеги, які там сиділи довше і були свідками вбивства газом, 

повідомляли число жертв –  вісім тисяч чоловік в день, в загальному вбито 

біля п'яти мільйонів чоловік.  

Тепер я хотів би ще сказати, що я відчував серед людей, коли я знову 

побував між ними, повертаючись з місця про яке дійсно можна сказати: «Хто 

увійшов, той помер. Хто вийшов, той народився заново». Яке враження у 

мене склалося, не серед тих кращих чи гірших, але в цілому у всій масі 

людській після повернення до життя, на волю. 

Іноді мені здавалося, що ходжу по великому будинку і раптом відкрив 

двері в якусь кімнату, де є самі діти... “ааа!... діти граються..." 
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Так, був крок надто великий у тім, що для нас було важливим, що є 

важливим для людей, чим заклопотані, радіють чи сумують.  

Але це ще не все... Занадто помітно зараз стало поширеним явищем 

якесь крутійство. Била чітко в очі якась руйнівна робота над пошкодженням 

кордону між істиною і брехнею. Правда стала настільки еластичною, що її 

розтягували, притуляли до неї непотріб – так було зручніше. Діловито 

затирався кордон між чесністю і звичайним крутійством. 

Не важливо, що я написав досі на цих декілька десятках сторінок, 

особливо для тих, що будуть їх читати як сенсацію, але тут я хотів би писати 

великими літерами, яких на жаль не має у машинному письмі, щоб всі ці 

голови, що під красивим проділом волосся мають всередині горезвісну воду, 

матерям вони можуть віддячити за добре склепіння черепа, що ця вода не 

тече їм із голови, нехай вони трохи глибше задумаються над власним 

життям, нехай поглянуть навколо себе, на людей і почнуть боротьбу із себе зі 

звиклою брехнею, лицемірством, спритною підтасовкою під ідею, правду й 

навіть велику справу.    
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