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Próby zrozumienia zachowania Niemców podczas wojny
Teraz ja bardzo dużo czytam o tym, co się działo w tym okresie, żeby zrozumieć, jak
ludzkość może być taka okropna. Bo ja wiem, że moja siostra miała chłopczyka, który
miał dwa lata. Ja wiem o tym, bo ludzie mi opowiadali. Mój ojciec umarł w obozie. Bo
ktoś mi powiedział po wojnie, że mój ojciec siedział w obozie i nagle dostał atak serca
i umarł.  Jak matka zginęła, jak mój ojciec zginął,  ja nie wiem, bo tej nocy, kiedy
myśmy uciekli z Julkiem, likwidowali gieto lubelskie w tym Majdanku. Tak że jak oni
zginęli, ja nie wiem dokładnie i ja nie mogłem się dowiedzieć. Jak straciłem całą
rodzinę… ja nie wiem dokładnie jak i kiedy. Wracając do tego, co mnie tak dzisiaj
zajmuje, dlaczego ja się tym interesuję? Ja bardzo dużo czytam, ja miałem strasznie
dużo książek. Jak Niemcy, jak ludzie mogli zabijać tylu ludzi, w tak okropny sposób?
Do tego czasu ja nie mogę nad tym przejść. I to nie tylko gestapowcy. To był cały
naród. Bo było dużo Niemców, którzy ratowali. Ja nawet mam takie experience [ang.
doświadczenie], że niektórzy żołnierze czasami pozwolili mi uciekać, jak uciekałem…
Czasami  mnie  wypuścili,  jak  była  akcja.  Jak  łapali  i  rozstrzeliwali,  to  czasami,
niektórzy mnie czasami puszczali. Ale ja tego nie mogę zrozumieć do teraz, jak taki
naród niemiecki, jak on mógł się patrzyć… wszyscy się patrzyli. Jest dużo książek
nawet na ten temat napisanych, bo sami Niemcy tego nie mogą zrozumieć, jak cały
naród… I ta wymówka była, że oni nie wiedzieli co się dzieje. Ale oni bardzo dobrze
wiedzieli, bo te obozy… to wszyscy wiedzieli przecież. 
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