Слово вiд автора.

Думку, щоби наnисати цi сnомини, мав я таки зразу no
закiнченнi вiйни, коли почав nриходити до здоров'я niсля
виходу на волю з нiмецького конц-табору. Я бажав, бодай
до деякоi мiри вiдслонити куртину невiдомого i оnисати тi
страшнi надужитя, злочини i варварськi методи, якими
користувалася нiмецька адмiнiстрацiя концентрацiйних
таборiв суnроти в'язнiв. Я знаю, що буде дуже важко оnисати
всi тi жахливi i нелюдянi трактування адмiнiстрацii конц
таборiв суnроти в· язнiв, i тi житп:вi умовини, серед яких
nриходилося в'язням nрацювати i вмирати. Набiльш вишу
каними i niдiбраними словами цего нiяк не опишеш. Кожен
мною вiдтворений образ, це буде лише блiда вiдбитка
дiйсности, де з iронiЕю звучав клич: "Арбайт махт дас лЕбен
зiс" (nраця осолоджуЕ життя).
Буду говорити лише про тi конц-табори, де менi судилося
nеребувати, а був я у п'ятьох, з котрих на особливу увагу
заслужили неперевершенi у своiх вишуканих звiрствах
славний "Авшвiц" i йому подiбний "Берrен Бельзен", або, як
в'язнi його звали: "лаrер смерти".
Щоби повiрити в тi страхiття, то необхiдно було це nережи
ти i наочно переконатися. Бо, чи зможе читач у своiй уявi
вiдтворити таку сцену, де "капо" чи "форарбайтер" (нагля
дач), б'Е нещасного, до краю виснаженого i змореного в·язня
залiзною лопатою, чи дрюком, по головi, доти, аж цей пере
стане рухатися, або i вiддасть духа. Однак, як неймовiрна, це
була жахлива дiйснiсть, якоi я був наочним свiдком ледви
чи не кожного дня мойого перебування в лагерах.
Труднощi в nисаннi тих споминiв ще й у тому, що мало в
них радiсних nереживань, а одиноким вiдрадним моментом
було те, як чоловiк прожив i видержав ще один день, роздо
був кусок хлiба, та коли обiйшлось йому без кривавих nобо
iв. У найважчих i безвихiдних хвилинах я шукав nорятунку у
молитвi, чи перекидав себе у спомини з минулих, чудових
днiв дитинства, або розкривав у своiй пам' ятi lсторичнi no
дii з часiв козаччини, коли то, чи москалi, чи турки з татара
ми, палили i грабили Украiну, а людей брали в неволю, на
каторжнi роботи, чи ясир. Наш народ в таких случаях дер
жався гiдно, а особливо козаки не заломлювалися духово i
не зраджували свого народу. Я старався брати nримiр з них,
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i те помагало менi зносити знущання i побоi i не заломлю
ватися морально, не пробувати самогубства, чи кидатися на
електричнi дроти, як багато в'язнiв це робило, не видержав
ши терору, втративши вiру в спасiння i надiю на евентуальне
звiльнення.
Цi спомини я написав без яких небудь лiтературних пре
тенсiй i не для особистих користей, а лише тому, що вiдчу
вав це моiм обов'язком в якийбудь спосiб записати для
icтopii цi злочини i варварськi методи, якими користувалася
тодiшня нiмецька влада, в часах гiтлЕрiвського нацизму, по
тюрмах та в горезвiсних конц-таборах. Нiмецькi садисти та
ixнi помiчники поляки-фольксдойчери, якими нiмцi масово
користувалися, в звiрський спосiб знущалися над в'язнями
рiзних народностей, тих краiн, де ступив важкий i бруталь
ний чобiт гiтлЕрiвськоi диктатури. Нiмецькi вислужники,
поляки-фольксдойчери, були такi звироднiлi. що часто i до
в'язнiв своЕi нацiональности, полякiв, а навiть до членiв
своЕi рiднi, нiчим не рiзнилися у свойому садистичному
поступуваннi. Це звичайно були, як у нас говорилося: "най
гiршоi якости" злочинцi, кримiнальники i природою звихненi
люди, яких загалом звуть:"гомосексотами". Менi було най
бiльш болючим глядiти на iхню поведiнку вiдносно в' язнiв
украiнськоi нацiональности, до яких iхня ненависть була ще
бiльш пiджарена викривленою iсторiЕю вiдносно украiнсько
го народу, яку завчали польськi школярi за часiв польськоi
окупацii украiнських земель. Однак вони були нечувано
жорстокi i супроти в'язнiв iнших нацiональностей, як фран
цузiв, грекiв, голяндцiв, чехiв, i iнших.
Кровожадний нацистсько-нiмецький окупант створив на
ycix собою пiдкорених територiях брутальну диктатуру,
нечувану досi в icтopii людства, якiй змогла ще дорiвняти
лиш московсько-бiльшовицька система, що в подiбний спосiб
зумiла винищити мiльйони людей, поневолених нею краiн
Середньоi i Схiдноi Европи, та на пiдкорених нею просторах
Aзii. Ця остання диктатура, якщо не перевищила тогочасноi
гiтлЕрiвськоi, то зовсiм певне, в нiчому iй не поступалася.
Хочу також у тих споминах начеркнути профiль тогочас
них нiмцiв, вихованцiв гiтлЕрiвського режиму, якi були
затрудненi у в'язницях чи в конц-таборах. Yci вони, як
правдивi нiмцi в порiвнаннi з "поляками-фольксдойчерами,
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вважали себе расово вищими i кращими вiд людей iнших
нацiонольностей, особливо у вiдношеннi до в· язнiв. Вони
вели себе зарозумiло, гордо i глядiли на них, навiть, не як на
худобу-скотину, чи собаку, хоч завжди кликали ix "бле:де
гунд" (пiдла собака), а як на щось ще нижче, як на хробiв,
яких можна кожноi хвилини розчавити своiм важким, нi
мецьким чоботом.
Тому саме, я рiшив посвятити дещо часу, вiдсвiжити в своiй
пам'ятi тi жахливi переживания, якi я затямив як в'язень
кiлькох нiмецьких конц-таборiв, та вiдтворити те, що я
перенlс побоями та зневагою на власнiй mкypi, як i пережи
вания других, невинних в'язнiв, якi терпiли побоi, падали i
гинули з рук ката. Моiм бажанням е: достовiрно вiдтворити
тi неймовiрнi страхiття, якi я пережив у часi панування
гiтлерiвських вандалiв на украiнських землях, а опiсля
пiдчас мойого перебування в ixнix конц-таборах i "таборах
смерти".
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РОКИ MOEi МОЛОДОСТI
Спершу хочеться дещо згадати про себе, про моiх рiдних,
та про околицi в яких родився i де провiв своi найкращi
дитячi i юнацькi роки аж до початку страшноi во€нноi завi
рюхи - до вибуху II-i Свiтовоi Вiйни, 1939-го року.
В той час, перед вiйною, ми жили мирно i спокiйно у сво
йому родинному селi, що звалося Добровiдка i належало до
Коломийського повiту. У моiх батькiв були три сини i одна
донька. Мiй брат Микола був старший за мене, а Петра моло
дший.
У Добровiдцi та довколишнiх селах, як Годи, Турка, П'яди
ки, Кам' янка Велика - жили нашi ближчi i дальшi свояки. Мiй
батька господарював, а в додатку дiставав державну пенсiю,
бо вiдпрацював повних 25 рокiв як залiзничник. Вiн, ще в
молодому вiцi, бо на 43-у роцi життя, був змушений польсь
ким урядом пiти на пенсiю, покараний за зневаження поль
ського державного гербу, назвавши орла половиком. Ми
жили досить заможно. Батьки господарили, а при помочi
батьковоi пенсii змогли нас, дiтей, вигодувати, одягти i
посилати у школу.
Село Добровiдка, хоч собою невеличке, але було свiдоме i
гарно зорганiзоване украiнське село. З iнших нацiонально
стей було лише три родини полякiв, а радше римо-католикiв,
бо вони вели себе як украiнцi i навiть ходили до украiнськоi
греко-католицькоi церкви, бо римо-католицького костела в
околицi не було. Жили в селi ще двi жидiвськi родини, що
займалися купецтвом, були власниками харчевих крамниць,
та вели мале господарство.
Життя плило спокiйним руслом i лише рiдко переплетене
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меншими, чи бiльшими турботами, але без несподiванок i
непередбачених пригод. У селi Добровiдцi, було багато
свiдомих i вiдданих громадських працiвникiв, якi не жалу
вали нi часу нi труду, щоби пiднести в громадi нацiональну
свiдомiсть.
У Добровiдцi була читальня "Просвiта", де сходилися
вечорами люди, переважно молодь i брали участь у всяких
культурних, чи полiтичних дискусiях, якi були добре пiдго
тованi i веденi заслуженими виховниками. Була у селi також
Господарська Кооператива, яка не тiльки затруднювала
декiлька осiб, але i у великiй мipi, охороняла населення
перед несовiсними визискувачами. Вони, не маючи конку
рентiв, наставляли високi цlни на товарi щоденного вжитку,
користаючи з того, що до мiста було далеко i доiзд туди
вимагав бiльшого зусилля. До речi, i мiськi цiни на товарi
були вигорованi, а при тому ще й ошуканцi визискували
довiрливих селян.
При читальнi iснував аматорський театральний гурток,
який часто влаштовував сценiчнi вистави, фестини, забави
для молодi, та iншi культурно-освiтнi lмпрези i в цей спосiб
гуртував довкруги себе молодь, яка радо брала участь в
усяких iмпрезах, розiзджала по довколишнiх селах та гости
ла приiзших iз сусiднiх сiл. Театральний гурток мав свiй
мужеський хор, як рiвно ж невеличку орхестру, якоi я був
членом, а в якiй переважаючими iнструментами були riтари
i мандолiни.
Iснувало в нашому селi також товариство "Вiдродження".
його цiллю було усвlдомлювати своiх членiв, а особливо
молодь, про небезпеку налогового пиття горiлки та курен
ня, вказуючи на жахливi фiзичнi i ментальнi наслiдки. З
патрiотичноi точки зору звертали увагу на те, щоб важко
запрацьований грiш не допомагав економii ворожого нам
уряду, а саме польськiй окупацiйнiй владl, яка пiсля 1-oi
Свiтовоi вiйни володiла на наших Захiдно-украiнських зем
лях. Крiм тих урядом дозволених органiзацiй, була ще й
тайна пiдпiльна органiзацiя, про яку, як здавалося, знали
тiльки П члени. Хоч у передво€нний час панувало велике
безробiття, однак менi, за посередництвом добрих приятелiв
мойого батька, вдалось вмiстити себе на працю у фiлii
районноi молочарнi, таки у свойому селi.
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Тут nрацював я два роки, до весни 1939-го року, а оniсля
перейшов працювати до районноI молочарнi у бlльшому
селi, Коршевi, де nеребув аж до розвалу польськоi держави.
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