מנאומו של ד"ר אלכסנדר ביברשטיין על חסיד אומות העולם אוסקר
שינדלר
כאשר באנו למחנה ברינליץ התעוררו מהיום הראשון בעיות חמורות .זכור לכולנו המצב – אין
עוד מיטות ,כולנו שוכבים על הקש על הרצפות ,אין מקום להתרחץ ואין שום תנאים
סניטאריים .מיד עם בואנו מצאנו  3מקרים של טיפוס הבהרות .זה העמיד בסכנה את כל
המחנה לא רק מבחינת ההידבקות ,אלא ברור הוא שלו נודע הדבר לאנשי ס.ס ,.היינו
אבודים כולנו .ידעו על כך רק הרופאים ושינדלר.
שינדלר לא איבד אף רגע זמן .מיד ניתנה הוראה להקים מקום לדיזנפקציה שהוקם במהירות
הבזק ,ואלמלא החיטויים הרבים – המגפה היתה מתפשטת מבלי שנוכל להשתלט עליה .לא
הבינותי אז ואינני יודע עד היום מניין הביא שינדלר אז את כל החומרים להקמת מכון
הדיזנפקציה ,המכשירים הרפואיים והתרופות ,אבל כל פעם שפניתי אליו ואמרתי לו מה
דרוש לי – לא עבר זמן וקיבלתי הכל .לכולנו היתה הסכנה כי הכינים יאכלו אותנו .היו לאחר
מכן עוד שני מקרי טיפוס – אבל עם הפעלת המכון לחיטוי לא היו יותר מקרים .אין גם לתאר
את המחנה בלי המקלחת והמכבסה שהוקמה .המקום הרי היה כל כך צפוף .כשאנו ישנים,
אוכלים וכל החיים מסתדרים על המיטה הצרה שהותאמה במיוחד לגודל השטח .נזכור נא כי
בשטח המצומצם מעל אולם בית החרושת היינו מעל ל 1100-איש.
כשבאנו למחנה לא היה לנו אף כדור אחד ואף שפופרת תרופות אחת .לא עברו  24שעות
ושינדלר המציא את התרופות הראשונות .תמיד ,לאחר פנייה כלשהי ,מיד קיבלנו את
המבוקש .היו מקרים של הזמנת תרופות מיוחדות למקרים בודדים שלא היתה אפשרות
להשיגם בסביבת ברינליץ ושינדלר הביאם מצביאטו ומברן .כאשר באתי לשינדלר וסיפרתי לו
כי ישנם במחנה נערים צעירים שמשקלם ירד במיוחד ובין מקרים אחדים של חולי שחפת –
ניתנה הוראה להגיש להם את "הדייסה" המפורסמת מסולת .יושב כאן חייקין היודע כיצד
טיפלנו במקרים אלה בתנאי ברינליץ.
כבר דובר כאן וסופר הרבה על חולי גולשוב .הרי אין אלה לא היה אדם שמשקלו עלה על 35
ק"ג .מה העמל הרב שנוסף עלינו הרופאים השקיעה הגברת שינדלר בטיפול בהם .לא היה
יום אחד שהיא לא באה לפחות פעמיים לראות הנעשה ולהביא אוכל נוסף .מניצולי גולשוב
בודאי אדם לא היה נשאר בחיים אלמלא טיפול זה.
זה היה שטח פעולתי בברינליץ – וגם כאן כמו בכל שטח אחר ידו של שינדלר היתה .מעשים
כאלה אינם נשכחים ועד יום מותנו נשמור לך אימונים אוסקר שינדלר.
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