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 ВСТУП
  
 У цьому конспекті йдеться про долю мільйонів радянських військовослужбовців, які 
потрапили в полон. За допомогою вивчення конкретних історичних фактів і ознайомлення з 
листами колишніх радянських військовополонених учні можуть дізнатися, що націонал-со-
ціалістична Німеччина не дотримувалася чинних міжнародних угод. Листи зачіпають долі 
радянських військовополонених не тільки в контексті війни, полону і безпосереднього після-
воєнного часу, вони описують життя в СРСР, а іноді навіть у пострадянських державах. Це дає 
можливість диференційованого аналізу та висновків, включаючи різнобічний розгляд теми.

 Мета уроку: ознайомити учнів з життям і долями колишніх радянських військовополо-
нених у період Другої світової війни і після неї. План-конспект розрахований на один або два 
уроки (45 або 90 хв.).

 Коментар до листів 

 Під час розгляду листів як історичного джерела необхідно пам’ятати, що мова йде не 
про документ, який з’явився під час війни, а про особисті спогади жертв націонал-соціалізму, 
записані через 60–80 років після події. У зв’язку з цим не можна виключати, що на них відклали 
свій відбиток інші розповіді і повідомлення про війну. Назви населених пунктів і таборів з ог-
ляду на велику часову віддаленість подій, а також відсутність знань німецької мови учасників 
подій іноді відтворювалися не точно. Не всі факти, описані в листах, були історично доведені. 
Тому ми рекомендуємо використовувати листи не для реконструкції історичних фактів, а для 
аналізу того, як люди, які пережили злочини націонал-соціалістів, проживають і пам’ятають ці 
події.

 Місце теми в процесі викладання	
	
 РОСІЯ: теми Другої світової війни (9 і 11 клас) в рамках предмета «Історія Росії», тема 
«Права людини» в курсі «Суспільствознавство» (8, 9 і 11 клас), на виховних годинах і уроках 
пам’яті. 

 УКРАЇНА: в рамках предметів «Історія України», «Права людини» та «Громадянська 
освіта» (10 клас); тема «Міжнародне гуманітарне право» в рамках предмету «Захист України» 
(10–11 клас). 

 ФЕДЕРАЛЬНА ЗЕМЛЯ БРАНДЕНБУРГ: базовий модуль «Демократія і диктатура» (9 і 10 
клас); у другому півріччі кваліфікаційної фази «Демократія і диктатура в Німеччині та Європі 
в 1918–1945 рр». 

 БІЛОРУСЬ: тема «Білорусь в роки Другої світової і Великої Вітчизняної воєн» в рамках 
предмету «Історія Білорусі», тема «Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянсько-
го народу» в рамках предмету «Всесвітня історія» (9 клас); факультативні заняття «Велика 
Вітчизняна війна радянського народу (в контексті Другої світової війни)», «Всесвітня історія 
новітнього часу, 1918–1945 рр.: проблеми війни і миру» (9 клас); тематичні виховні заходи.
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 ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ 
  
 Історичні знання про систематичне насильницьке поводження з радянськими військо-
вополоненими необхідні для того, щоб зрозуміти масштаби війни проти Радянського Союзу і 
помістити їх у контекст Другої світової війни та післявоєнного періоду. При цьому необхідно 
більш уважно розглянути два центральні аспекти: з одного боку, причини повного стиран-
ня кордонів насильства щодо радянських військовополонених і, з іншого боку, передумови 
«забування» цієї другої за величиною групи жертв. З 5,3 до 5,7 мільйона радянських військо-
вополонених приблизно 3,3 мільйона померли в німецьких таборах. Така неймовірно висока 
смертність обумовлена цілеспрямованою ідеологічною політикою знищення. Відмова від ра-
тифікації СРСР «Женевської конвенції про військовополонених»1 (1929 р.) використовувалася 
націонал-соціалістами як виправдання для недотримання принципів війни і міжнародного 
права у своїй військовій і окупаційній політиці стосовно радянських військовополонених, хоча, 
згідно з міжнародним правом, вони були обов’язковими для всіх воюючих сторін. Це система-
тичне порушення міжнародного права було надалі «узаконено» в «Указі про застосування вій-
ськової підсудності в районі „Барбаросса“ і про особливі заходи військ»2 від 13 травня 1941 року 
та «Наказі про комісарів»3 від 6 червня 1941 року, що призвело до розвитку безпринципності та 
необмеженої готовності до застосування насильства у вермахті. 

 Через негативний образ радянських військовополонених Гітлер дозволив використан-
ня червоноармійців в якості робочої сили в рейху тільки після тиску з боку промисловості та 
міністерства праці рейху4. Розпорядження начальника Верховного командування вермахту, 
відповідального за військовополонених, також показує, як нацистська держава діяла по від-
ношенню до червоноармійців всупереч міжнародному праву: «Найсуворішим чином німець-
кому солдату слід уникати співчуття, а тим паче підтримки. <...> Непокора, <...> опір повинні 
бути негайно і повністю усунені за допомогою зброї (багнет, приклад і вогнепальна зброя). 
<...> Щодо радянських військовополонених <...> слід досить різко вдаватися до зброї. <...>»5. Вже 
перед початком війни проти Радянського Союзу ключові особи вермахту вважали полонених 
червоноармійців «„більшовиками-вбивцями“ та „даремними їдцями“»6, а їх примусова праця 
пізніше під час війни вважалася «необхідним злом»7. Лише деякі члени вермахту чинили опір 
нелюдському поводженню з беззахисними військовополоненими.

https://bit.ly/2OXy2s2
http://bit.ly/3eSOS6l
http://bit.ly/2NpFzPT
http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/11497
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/11497
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 ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, СТРУКТУРА
  
 Враховуючи різний зміст навчальних програм з історії в кожній країні, автори розроби-
ли план-конспект заняття у формі конструктора.

 Конструктор – методична категорія, яка передбачає варіативність складання конспек-
ту уроку для конкретної групи учнів, з урахуванням рівня формування їх компетентностей, 
умінь, виходячи із завдань, які педагог буде реалізовувати під час проведення уроку. У пла-
ні-конспекті на кожному етапі уроку пропонується кілька варіантів його проведення. Кожен з 
них побудований логічно і тому може бути використаний окремо. Під час підготовки до такого 
уроку педагог самостійно може обрати і використовувати з кожного етапу той варіант, який 
для нього є найбільш оптимальним. 

 Зміст уроку побудовано на основі листів колишніх радянських військовополонених. Ко-
манда авторів відібрала листи, які можна використовувати під час проведення уроку. Вчитель 
може самостійно обирати листи із запропонованого матеріалу, враховуючи різні педагогічні, 
психологічні, навчальні та методичні аспекти. 

 Основна увага в уроці приділяється аналізу листів на основі конкретних завдань (див. 
завдання) у груповій роботі. Різний обсяг листів може ускладнити роботу, оскільки учням по-
трібна різна кількість часу для читання та аналізу листів. У зв’язку з цим ми рекомендуємо 
Вам врахувати цей аспект при плануванні спільної робочої фази. Наприклад, якщо одна або 
кілька груп працюють над одним довгим листом, іншим групам для аналізу можна дати два 
більш коротких листи. Таким чином можна порівняти тривалість роботи груп. Крім того, учні 
можуть звернутися до додаткових матеріалів, щоб поглибити свої знання.

 Якщо учні оберуть у рамках творчого завдання написання реального листа рідним і 
близьким військовополонених, викладачеві необхідно звернутися до об’єднання KONTAKTE-
KOHTAKTЫ, щоб з’ясувати, чи можна переслати написаний лист.
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 ПЛАН УРОКУ
       

Фаза, 
час

Історична 
довідка
(10 хв.)

Зв’язок з попереднім заняттям на тему 
«Друга світова війна» (в разі потреби).

1.  Мова військової пропаганди нацистської  
 Німеччини проти СРСР: 

• знищення «східних недолюдей»;
• «завоювання життєвого простору»;
• примусова праця. Масова смерть вважа-

лася прийнятною.

2.  Характеристика війни проти СРСР:

• війна на знищення;
• війна на поневолення;
• війна на винищення.

3.  Радянські військовополонені поряд з  
 євреями — найбільша за чисельністю  
 група жертв у Другій світовій війні, 

Доповідь викладача
 
Карта: табори радянсь-
ких військовополонених і 
можлива кількість жертв, 
музей Берлін-Карлсхорст 
(матеріал 2) 

Вступ 
(10 хв.)

Варіант 1

Мозковий штурм або ін-
дивідуальна робота, бесіда.

Варіант 2

Цитати і фотографії  
(матеріал 1):

• вивести цитату та фото 
на екран;

• дати цьому вплинути 
на учнів.

Коротка бесіда.

Варіант 1

Учитель пропонує учням записати та назва-
ти асоціації до слова «війна».

Питання для короткої бесіди:
«Чи потрібно пам’ятати те, що страшно і 
боляче? Обґрунтуйте свою відповідь».

Варіант 2

Учні ознайомлюються з короткими цитата-
ми листа й переглядають фотографії свідка 
Федора Михайловича С., 1924 р.н. (див. Дода-
ток, Листи колишніх радянських військово-
полонених):

«... голодний і безправний раб під номером 
<...> »

«Згадуючи все, що мені і таким самим як я, 
довелось пережити я не можу повірити, що 
я досі живий, що людина здатна таке пере-
нести».

Питання для короткої бесіди:
 
«У 2005 році Федір Михайлович С. написав ли-
ста. Як ви думаєте, чому після багатьох років 
його спогади як і раніше такі яскраві?»

«Чи потрібно пам’ятати те, що страшно і 
боляче? Обґрунтуйте свою відповідь».

Бесіда

Лекція та бесіда

Зміст уроку Методи, комунікативні та 
технічні засоби

Форма соціальної 
взаємодії
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 ПЛАН УРОКУ
       

Фаза, 
час

з 22 червня 1941 року до кінця війни — близько 
5,7 млн радянських військовополонених, з них 
2,6 млн загиблих (для порівняння в німецьких 
таборах для військовополонених загинуло 
8 348 англійських і американських солдатів)

Ключове питання:  
«Чи можна назвати радянських військовопо-
лонених під час і після Другої Світової війни 
„забутими жертвами“?»
 
«Як ми можемо опрацювати це питання? 
Де ми можемо знайти інформацію про них?»  

Підвести до необхідності аналізу листів 
колишніх військовополонених.

Опрацю-
вання 
ма-
теріалу, 
робота з 
листами
(50 хв.)

Варіант 1

Поставте основне запитання:
«Що викликало страх у житті військовополо-
нених?»

Учні діляться на групи. Роздайте листи, пояс-
ніть подальшу роботу.

«Представте у п’ятихвилинній презентації 
набуті вами знання про полон радянських 
військових. Для цього:

• уважно прочитайте лист і проаналізуй-
те його відповідно до наданих критеріїв     
(матеріал 3, робочий аркуш 1);

• вкажіть уривки з листів, на які ви спира-
лися;

• сформулюйте відкриті питання, які у вас 
виникли у процесі роботи з листом»

Варіант 2

Розглядається правовий та історичний кон-
тексти життя військовополонених під час 
Другої світової війни та в повоєнний час.

Поставте основні запитання:
«Що викликало страх у житті військовополо-
нених?»

Роздайте листи та Женевську конвенцію, 
поясніть подальшу роботу:

Аналіз листів, заповнення 
таблиць:

Варіант 1

Акцент на емоційно-
побутові умови.

• матеріал 3 (1 робочий 
лист на групу)

• Листи військовополо-
нених (5–6 копій одного 
листа)

Варіант 2

Акцент на правову скла-
дову.

• матеріал 4 (1 робочий 
лист на групу)

• Листи військовополо-
нених (5–6 копій одного 
листа)

• Женевська конвенція 
(викладач готує само-
стійно)

Групова робота

Презентація 
(3–5 хв. на групу)

Бесіда

Зміст уроку Методи, комунікативні та 
технічні засоби

Форма соціальної 
взаємодії
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 ПЛАН УРОКУ
       

Рефлексія
(20 хв.)

Варіант 1

Після презентації груп учитель пропонує 
учням обговорити позицію «Пам’ятати чи 
забути?»

Доповідь вчителя, в якій він акцентує увагу 
учнів на трьох суб’єктах сучасності: особи-
стості колишнього військовополоненого, 
суспільстві, державі.

Три аргументи на поставлене питання і 2–3 
пропозиції по темі «як особистість, суспіль-
ство і держава повинні ставитися до долі 
колишніх військовополонених (пам’ятати або 
забути)».

Кожна з груп отримує робочий лист 
(матеріал 5) з одним із аспектів: особистість 
(колишній військовополонений), суспільство, 
держава.

Варіант 2

Творча рефлексія (класи 9–10).

Викладач: «Наших очевидців здебільшого 
сьогодні вже немає в живих. Їх долю та долю 
мільйонів колишніх військовополонених не 
можна забувати. Ви можете зробити свій вне-
сок. Ваше особливе завдання: творчо подати 
свої думки щодо нашого основного запитання». 

Варіант 1
 
Порівняння та обговорення 
різних точок зору та пер-
спектив. Можна об’єднати 
учнів у нові групи.

матеріал 5 
(Таблиця 1–3)

Варіант 2

Творчий виклад. 
Можливі форми:

• пост в соціальних ме-
режах;

• лист родичам колишніх 
військовополонених;

• малюнок, плакат 

За бажанням викладач 
може використовувати 
додаткові матеріали.

Необхідно прочитати листи, і далі опрацюва-
ти питання.

Правові аспекти: учні зіставляють уривки 
з листів військовополонених з позиціями 
Женевської конвенції 1929 року. 

«Назвіть пункти Женевської конвенції 1929 
року, які не дотримувалися відносно радян-
ських військовополонених. Обґрунтуйте свою 
відповідь». 

Історичні аспекти: учні фіксують факти з 
повоєнного життя колишніх військовополо-
нених.

«Як склалася доля колишніх військовополоне-
них після повернення з полону?

Чому автори листів змогли описати свою 
долю тільки через кілька десятиліть після 
полону?»

Варіанти 1, 2

Фронтальна бесіда 
або групова робота.

Варіанти 2, 3 

можливі у вигляді 
домашньої роботи.

Фаза, 
час

Зміст уроку Методи, комунікативні та 
технічні засоби

Форма соціальної 
взаємодії
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 ПЛАН УРОКУ
       

Учитель пропонує учням обговорити форму 
комунікації з родичами колишніх радянсь-
ких військовополонених. Питання або пропо-
нуються вчителем, або визначаються учнями 
після обговорень.

«Що ми хочемо сказати родичам військовопо-
лонених?

Чому нам важливо говорити про це?»

Варіант 3

Творча рефлексія (класи 11–12).

Основне питання:

«Хотіти забути – бути повинним забути – 
бути зобов’язаним забути.»

Вигадана ситуація: «Поставте себе на місце 
одного з авторів листів (почуття, думки, 
переживання...). Ви пережили Другу світову 
війну, полон і повертаєтеся додому». 

Завдання: «Спробуйте відповісти на запи-
тання від першої особи: Чому я хочу, чому я 
повинен, чому я зобов’язаний забути? Сфор-
мулюйте свої думки в письмовому вигляді».

Варіант 3

Творчий виклад.

Варіант 3

Індивідуальна 
робота.

Фаза, 
час

Зміст уроку Методи, комунікативні та 
технічні засоби

Форма соціальної 
взаємодії
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 ДОДАТОК
 Інструкція для викладачів та очікувані результати
 Опрацювання матеріалу. Робота з листами.

  Варіант 1
 Учні діляться на групи, їм видаються листи (кілька примірників на групу, залежно від 
кількості учасників) і таблиці для заповнення. Завдання команди — ознайомитися з листами 
та заповнити таблиці. Кожна команда може заповнювати всю таблицю повністю або стовп-
чики таблиці розподіляються між командами, і тоді кожна команда заповнює лише один із 
стовпчиків. В результаті кожна команда презентує свою роботу. 

  Зразок заповненого аркуша (матеріал 3)

Назва, дата і 
місце народ-
ження, дата 
відправлення 
листа

Спочатку багато днів не 
годували.

Замість взуття — колодки, 
харчування погане. 

Робота: очищення споруд, 
польова та господарська 
у фермера, на брикетній 
фабриці.

«Зібрали нас у величезний 
табір, а людей було багато, 
багато днів нас не годува-
ли».

«Своє взуття відібрали 
і видали колодки, де ми 
обмотали ноги онучами, 
ганчірками і так водили нас 
на роботу, ну а харчування 
—200 г хліба, юшка на котел 
для 100 осіб клали 5 брук-
вин. Це на день».

Державна перевірка, понов-
лення у колишньому званні, 
повернення додому в м. Озаричі. 
Вся сім’я розстріляна. Будинок 
зруйновано.

До травня 1946 працював учи-
телем. Одружився, переїхав до 
Гродно. Дали квартиру, з’явили-
ся діти. Важкий час, на роботу 
не приймали.

Визнали учасником війни, орден 
Вітчизняної війни.

У полоні зустрічав багато чуй-
них людей, завдяки їм залишив-
ся живий.

«Пройшов державну перевірку, 
відновили колишнє звання, дали 
на дорогу і я поїхав додому».

«Приїхав я додому в м. Озаричі. 
Містечко зруйновано; будинку, 
господарських будівель немає і 
вся сім’я розстріляна». 

«За час полону траплалося бага-
то хороших і чуйних людей, тому 
ми, євреї, залишилися живі»

Наприкінці липня 1941 р. по-
трапив у полон. Відправлений 
до табору в Німеччину (лінія 
Зігфрида).

З 1942 р. у Фрехені.

У 1943 р. перевели в інший 
табір у тому ж місті.

У полоні з 1941 р. по 1945 р.

«Нас людей 100 привезли до 
Німеччини і скерували в табір 
на заході на лінію Зігфрида».

«У 1943 році з цього табору 
відібрали 30 осіб і перевели в 
інший табір в тому ж місті на 
брикетну фабрику».

Ф. Юрій 
Арон-Мойсій-
ович.

Білорусь, 
серпень 2005

Цитата автора 
листа

Час перебування в полоні, 
місце розташування табору 
військовополонених

Спогади про військовий 
полон  
(умови утримання, робо-
та, переміщення тощо)

Життя після німецького поло-
ну і, можливо, саморефлексія 
про важливі життєві етапи
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матеріал 8; 

«Візит міністра пропаганди 
Йозефа Геббельса в Цай-
тхайн» – уривок з доку-
ментального фільму «Не 
товариші» 8

Відповідні 
джерела з 
матеріалів 
6–10

Відкриті 
запитання 
учнів

8 Не товарищи [Видеозапись, отрывок] / реж. Беате Лер-Метцгер. 2011 г. // Помнить несправедливость. По следам   
 советских военнопленных. URL: https://unrecht-erinnern.info/ru/orte/%d1%86%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%85%d0%b0%d 
 0%b9%d0%bd/ (дата звернення: 02.11.2020)

  Варіант 2

  ЗАВДАННЯ: 

1.

2.

Учні діляться на групи, їм видаються листи (кілька примірників на групу, залежно від 
кількості учасників) і таблиці для заповнення. Завдання команди ознайомитися з ли-
стами і заповнити таблиці (кожна команда може заповнювати всю таблицю повністю 
або стовпчики таблиці діляться між командами, і тоді кожна команда заповнює тільки 
один із стовпчиків). В результаті кожна команда презентує свою роботу. 

Учні порівнюють положення Женевської конференції (вчителю необхідно знайти само-
стійно положення, роздрукувати і роздати) та інформацію з листів про умови утриман-
ня військовополонених та поводження з ними. Обговорюють. Відповідають на постав-
лені питання. 

https://bit.ly/3rTwe1O
https://bit.ly/3rTwe1O
https://bit.ly/3rTwe1O
https://bit.ly/3rTwe1O
https://bit.ly/3rTwe1O
http://bit.ly/3rTwe1O
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 Роздаткові матеріали

матеріал 1, 2 – вивести на екран або роздрукувати один чи декілька примірників на клас.
матеріал 3, 4, 5 – роздрукувати один примірник на групу.

 Додаткові матеріали до уроку (матеріали 6–9)

 Використовувати виходячи з технічних можливостей вчителя, рекомендується роздрукувати.

 Шановні вчителі історії! Завдяки наведеному нижче зібранню джерел (матеріал 6) у 
Вас з’явилася можливість представити Вашим учням додатковий матеріал для аналізу умов 
життя в таборі для військовополонених. Всі фотографічні джерела відносять до колишнього 
табору військовополонених Цайтхайн9 (1941–1945 рр.).

  Зразок заповненого аркуша (матеріал 4)

Ім’я, рік і 
місце народ-
ження, на-
ціональність, 
освіта

1941–42 рр.
Табір у полі, холодно, 
спали спочатку на голій 
землі і в землянках. 
Пізніше – в бараках. 

Годували дуже погано 
(вранці чай, в обід 
баланда з брукви або 
трави і шматочок хліба).

Голод, побої, холод, анти-
санітарні умови. Багато 
людей помирали.

У 1942 тиф. Нарив, санча-
стина.

1943–45 рр.
У 1943 виписали з санча-
стини, повезли в м. Єна.

Робота з завантаження 
та розвантаження грузів 
на залізничному вокзалі. 
Розбирав завали після 
бомбардування.

У 1945 р. кілька діб го-
лодних, змучених гнали 
в невідомому напрямку. 
Втеча.

Друг військовополоне-
ний. 

Жителі селищ давали 
їжу під час маршу 
в невідомому напрямку.

Потрапив 
в оточення 
і в полон під 
м. Ніжином 
у вересні 
1941 р.

Батько зник безвісти. 
Мати і три сестри жили 
бідно. 

Спеціальності не було, 
працював у вечірній 
школі і навчався заочно 
у вчительському ін-
ституті, потім заочно в 
педагогічному інституті 
в м. Ульянівськ.

Робота вчителем фізики 
та математики в сільсь-
кій школі.

У 1955 р. одружився, 
переїхав до м. Тольятті. 
Двоє дітей.

Н. Григорій 
Григорович,

1920 р.н., 
Росія.

Школа, після 
війни — 
інститут.

Коли і за 
яких обста-
вин потра-
пив(-ла) в 
полон

Життя після війниУмови перебування у 
військовому полоні  
(побутові умови, харчу-
вання, місце роботи)

Взаємодія полонених з 
іншими людьми 
(військовими, охорон-
цями, цивільними)

9 Цайтхайн – комуна в північній частині землі Саксонія (Німеччина).
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 У рамках фази «Робота з листами» учні можуть використовувати ці джерела для за-
повнення робочих аркушів або посилатися на них. Крім того, нижче представлені інші додат-
кові матеріали, що стосуються поводження з військовополоненими. Їх можна використовува-
ти для доповіді вчителя про Другу світову війну і військовополонених.

  Для пошуку іншого цікавого матеріалу ми рекомендуємо онлайн виставку «Пам’ятати 
несправедливість. Слідами радянських військовополонених» https://unrecht-erinnern.info/ru/ 
(Будинок Ванзейської конференції).

https://unrecht-erinnern.info/ru/
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 Роздатковий матеріал

матеріал 1
Фотографії Федора Михайловича С., 1924 р.н. (під час Другої світової війни та в 2005 р.).

Права на фотографії належать KONTAKTE-KOHTAKTbI
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 Роздатковий матеріал

матеріал 2
Карта: німецькі табори військовополонених

Карта представлена в постійній експозиції «Німеччина і Радянський Союз у Другій світовій 
війні 1941–1945» музею Берлін-Карлсхорст.

Права на карту належать музею Берлін-Карлсхорст.
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матеріал 3
Робочий аркуш

Назва, дата і 
місце народ-
ження, дата 
відправлення 
листа

Цитата автора 
листа

Відповідні 
джерела з ма-
теріалів 6–10

Відкриті запи-
тання учнів

Час перебування в полоні, 
місце розташування табору 
військовополонених

Спогади про військовий 
полон  
(умови утримання, робо-
та, переміщення тощо)

Життя після німецького поло-
ну і, можливо, саморефлексія 
про важливі життєві етапи
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матеріал 4
Робочий аркуш

Ім’я, рік і 
місце на-
родження, 
національ-
ність, освіта

1941–42 рр.

1943–45 рр.

Коли і за 
яких обста-
вин потра-
пив(-ла) в 
полон

Життя після війниУмови перебування у 
військовому полоні  
(побутові умови, харчу-
вання, місце роботи)

Взаємодія полонених з 
іншими людьми 
(військовими, охорон-
цями, цивільними)
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матеріал 5
Таблиця 1

Запитання Пам’ять військовополоненого

Чому колишній військово-
полонений повинен (може) 
забути перебування в 
полоні?

Чому колишній військовий 
повинен (може) пам’ятати 
перебування в полоні?
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Таблиця 2

Запитання

Запитання

Пам’ять суспільства

Дії суспільства

Чому суспільство повинно 
(може) забути про колиш-
ніх військовополонених? 

Чому суспільство повин-
но (може) пам’ятати про 
колишніх військовополо-
нених? 

Яким чином суспільство 
може (повинно) забути про 
колишніх військовополо-
нених?

(Альтернативний варіант 
запитання: Що може (по-
винно) зробити суспільство, 
щоб забути про колишніх 
військовополонених?)

Яким чином суспільство 
може (повинно) пам’ятати 
про колишніх військовопо-
лонених?
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Таблиця 3

Запитання

Запитання

Пам’ять держави

Дії держави

Чому держава повинна 
(може) забути про колиш-
ніх військовополонених?  

Чому держава повин-
на (може) пам’ятати про 
колишніх військовополо-
нених?

Яким чином держава 
може (повинна) забути про 
колишніх військовополо-
нених?

Яким чином держава може 
(повинна) пам’ятати про 
колишніх військовополо-
нених?
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 Листи колишніх радянських військовополонених

 
 М. Григорій Григорович,                                                                                Росія, березень 2006 р.  
 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст

 <...> До війни пройшли мої роки дитинства і юності (народився я в 1920 році). Вчився, 
закінчив школу, вступив до Саратовського університету, але повчитися там не довелося, у 
квітні 1941 року мене призвали в армію і направили під місто Брест. 21 червня 1941 року нас 
розбудили артилерійська канонада, снаряди вибухали в самому нашому містечку. Так почалася 
для мене війна. Ми відразу опинилися в оточенні. Виходили з оточення кілька днів, йшли день і 
ніч, дуже втомилися, засинали на ходу. 

 Після виходу з оточення мене разом з моїми товаришами зарахували в окремий кулемет-
ний батальйон. Були атаки, відступи. З боями ми відступали до міста Ніжина в Україні. Тут ми 
опинилися знову в оточенні і потрапили в полон. Сталося це під містом Ніжином, назви населе-
ного пункту я не пам’ятаю, у вересні 1941 року. Так почалося для мене життя в полоні. 

 У полоні я пробув до квітня 1945 року. <...> Запам’яталося, як нас гнали етапом під посиле-
ним конвоєм по нашій території; до великої залізничної станції. Ослаблених, котрі не могли йти 
швидко й відставали, розстрілювали в кінці групи. Нарешті нас завантажили в товарні вагони 
так щільно, що можна було тільки сидіти впритул один до одного. У вагон кинули кілька буханок 
хліба, який ми розділили між собою порівну. Привезли нас до Німеччини і розмістили в таборі <...>. 
Це було чисте поле, загороджене колючим дротом, зі сторожовими вишками вздовж усього пери-
метру огорожі. На цих вишках цілодобово чергували вартові. На вишках були прожектори і куле-
мети, спрямовані в бік табору. Підходити близько до огорожі не можна було, відразу відкривали 
вогонь. Далеко виднілися гори, говорили що це Судети, поруч з табором було розташоване село. 

 Запам’яталася перша ніч у таборі. Голе поле, температура повітря низька, змучені дов-
гою дорогою люди лягали спати прямо на землю. У нас з другом була військова каска. З її допом-
огою ми вирили окоп і лягли спати всередину окопу; мій друг, пам’ятаю тільки його ім’я, Костя, 
заплакав, я його заспокоював, він був трохи молодший за мене. Вранці ми вилізли з окопу і побачи-
ли, що весь простір всіяно лежачими поруч людьми, вони вже не могли встати, хоча були ще живі. 
Поліцаї з числа військовополонених стягали таких до воріт в одну купу. <...>

 До воріт під’їжджали криті фургони, запряжені парою коней; людей, що лежали перед 
воротами, складали в ці фургони і відвозили. Так пройшла перша ніч у таборі. Далі нас розмісти-
ли в землянках, побудованих наспіх силами полонених. Спали там також на голій землі, але було 
тепліше. Поступово з землі нас перемістили в бараки. Це були збірні щитовидні приміщення з 
двоповерховими нарами. 

 Годували дуже погано. Вранці шикування і гарячий чай, в обід – кухоль баланди з брукви 
(якщо попадеться шматок картоплі, то це пощастило) і шматочок хліба, казали, що з буряка. 
До весни 1942 року запаси брукви і картоплі, мабуть, скінчилися і баланду почали варити з тра-
вою. Люди слабшали, деякі вже погано рухалися, таких відділяли в окремий блок, називали «блок 
слабких»; звідти була одна дорога – в могилу. <...>
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 Голод, побої, холод, антисанітарні умови і, як результат всього цього – воші зробили 
свою справу, люди слабшали, хворіли. У 42 році, восени в таборі почалася епідемія висипного 
тифу. Спочатку захворіли одиниці, і я був серед них, що і врятувало мені життя: ще були 
вільні місця в бараках, де лежали хворі. Мене поклали в одному з бараків на верхню полицю, 
де я перехворів тифом, був без свідомості більше тижня, але криза пройшла і я залишив-
ся живий. Остаточно знесилений, ходити вже не міг, став схожим на скелет, обтягнутий 
шкірою. Так і валявся на верхній полиці; подавали мені в кухлі вранці чай, в обід кухоль балан-
ди і шматочок хліба. Слухав я розмови двох санітарів; до нашого санітара прийшов санітар 
з іншого барака. Наш санітар сказав іншому, вказуючи на мене, цей вже не жилець, скоро 
звільнить місце. 

 Я також чув як санітар з іншого барака розповідав, що він подивився в барак куди 
звозять тифозних хворих з табору, їх стало дуже багато, кожен день їх привозили все більше, 
класти їх вже було нікуди, тому вони валялися купою в холодному бараку, повзали; там вони 
вмирали і звідти їх відвозили на кладовище, яке було за кілометр або трохи далі від табору. 
До весни табір практично спорожнів, тих, котрі залишилися живі зібрали в один блок, це 
були переважно поліцаї і кухарі. Я чув цифру: за зиму від тифу померло сто тисяч осіб. 
Тих, хто перенесли тиф і вижили, зібрали в окремий барак, всі ми були знесиленими, брудни-
ми, вошивими (воші були навіть в бровах), годували як і раніше дуже погано. Можливо я б не 
вижив, але допомогла одна обставина: на правій руці у мене з’явився нарив і мене перевезли 
в іншу санчастину, розташовану за межами табору. Там мене віднесли (ходити я не міг) в 
лазню, білизну прокалили, отже з вошами було покінчено, потім перенесли у велику теплу 
кімнату, було тепло, хворих було осіб шість або вісім і я почав одужувати, спочатку сідати, 
а потім і ходити по палаті. Влітку мене виписали в табір, а звідти незабаром, з групою то-
варишів відправили в робочу команду, повантажили у вагони і повезли. 

 Привезли нас у місто Єна, і я там працював до кінця війни. Основна робота була з 
завантаження та розвантаження грузів на залізничному вокзалі міста. Основними ванта-
жами були різні бочки, камінь, рідше картопля та інші продукти харчування. Американські 
літаки почали бомбити місто, після бомбардування нас ганяли розбирати завали, допома-
гати жителям шукати їхні речі. У 1945 році бомбардування ставали все частішими. У бе-
резні 1945 року нас помістили в одному з бараків військового містечка, де ми жили кілька 
днів нічого не роблячи. Потім вивели і приєднали до великої групи, також полонених, мабуть 
з усього міста. Під конвоєм нас погнали в невідомому напрямку. Були чутки, що женуть в 
Чехію, в якісь гори. Так нас гнали кілька діб, голодних, змучених. Годували жителі селищ, біля 
яких нас зупиняли на відпочинок. Місцеві жителі привозили борошно, конвой ділив його між 
усіма і ми варили борошняну баланду і рухалися далі до наступної зупинки. Всі були втомле-
ними, змученими, голодними, гнітила невідомість: куди женуть, що будуть з нами робити? 
Наша група, вісім людей, ми йшли весь час разом, вирішили сховатися і відстати від натовпу, 
що йде. Коли ми проходили місцевість, де вздовж дороги росли кущі, ми вибрали момент, коли 
відстань від одного постового до іншого була побільшою, звернули з дороги в кущі і затаїлися 
там. <...>

 Коли я приїхав додому, то дізнався, що батька в 1943 році взяли в армію, на фронт 
і він пропав безвісти. Мати і три сестри жили тоді в селі Білий Яр. Жили бідно, працювала 
лише старша сестра вчителем початкових класів, двоє інших навчалися. У мене спеціаль-
ності ніякої не було, влаштувався на роботу у вечірню школу і одночасно вступив навчатися 
на заочне відділення вчительського інституту, а після закінчення його продовжував навчан-
ня на заочному відділенні педагогічного інституту в м. Ульянівськ. 
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У 1954 році закінчив інститут і почав працювати вчителем фізкультури і математики 
в одній із сільських шкіл. У 1955 році одружився. Незабаром з села переїхав до міста Тольятті, 
де я і пропрацював вчителем фізики та математики до пенсії, тобто до 1980 року. Маю двох 
дітей: сина і доньку. <...> Дружина – вчителька російської мови та літератури. Після виходу 
на пенсію з Тольятті переїхали жити в місто Волгоград (Сталінград), де і живемо дотепер. 
Два онуки – вчителі в інституті, внучка вже закінчила інститут, правнучка скрашує жит-
тя, живемо їхніми інтересами, радощами і турботами. 

 До побачення. Бажаємо Вам успіхів у Вашій благородній і потрібній справі. 

90

95



24

New Views on History

1

5

10

15

20

25

30

35

 Х. Костянтин Іванович,                                                                                   Білорусь, лютий 2007 р. 
 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст 

 Вітаю, шановні панове! <...>

 Я перебував у німецькому полоні з 1 липня 1941 року по 6 квітня 1945 року.

 У Радянську армію мене призвали в жовтні 1940 року. Служив на річці Буг (кордон ра-
дянський і німецький) у м. Володимир-Волинський. На кордоні будували дзоти – укріплення.

 І ось 22 червня 1941 р. рівно о 4 годині ранку нас бомбили і обстрілювали німецькі війсь-
ка. З батальйону нас вижило 12 осіб. Був легко поранений в ногу. Але і так ми протрималися 
на кордоні до 1 липня 1941 р. Згодом нас оточили, взяли в полон та погнали в місто Хелм (Поль-
ща). Гнали гірше, ніж худобу – били, пристрілювали тих, хто не міг йти. Табір знаходився біля 
міста, на полі, оточений колючим дротом, укриттів не було ніяких – голе поле. 

 У таборі перебували 105 000 осіб, їжу давали 1 раз на добу – 200 г хліба з тирсою, 
0,5 літри баланди. З голоду військовополонені вмирали сотнями на день. Не голилися, не милися, 
страшна вошивість. До жовтня 1941-го залишилося 16 000 осіб, яких вивезли в табір <...> біля 
Варшави, помістили в колишніх панських стайнях, за зиму в цьому таборі залишилося 1,5 тис. 
живих. У травні 1942 р. вивезли до Петрикова і потім через деякий час до Ченстохова (Польща). 
Через два місяці вивезли з Ченстохова до Німеччини в якийсь табір, який існував з 1914 року. 
У цьому таборі нам зробили санобробку, тобто помили в лазні, постригли, побрили. 

 З цього табору розподілили на роботу кого куди. Я потрапив до команди вантажників 
зі 100 осіб у м. Бремен розвантажувати вагони. Після прибуття в табір нас розмістили в ко-
лишній стайні. Тут нас одягли. Видали спецодяг, зважили на вагах, завели картотеку. Я тоді 
важив всього 48 кг, в армії важив 80 кг. Які з нас могли бути вантажники. Ледь існували. Про-
тягом місяця водили на роботу до млина, де мололи зерно. Праця була легкою і годували добре. 
Тут ми швидко поповнішали, почали водити на роботу розвантажувати вагони, в основному 
вугілля, залізо. Господарі, які брали на роботу по 3–4 людини, давали щось поїсти. Правда, не 
все і не завжди, але не секрет, де можна було щось красти – крали. Життя було на виживання. 
Страшніше і болісніше немає смерті, ніж голод. 
 
 У січні 1945 р. нас вивезли під м. Ахен копати окопи (відкрився другий фронт і з заходу 
наступали американці та англійці). Але тут ми довго не були. Наблизився фронт, нас еваку-
ювали в Зоєст, де ми були оточені американськими військами і звільнені з полону. Перед звіль-
ненням німецькі солдати (охорона) хотіли нас всіх розстріляти, але на наше щастя налетіли 
літаки, чиї не знаю. Назустріч нашій колоні йшла колона французьких військовополонених. 
Їх стали бомбити, під цей шум всі розбіглися хто куди, і згодом були звільнені американськими 
військами і направлені в табір звільнених в м. Ліппштадт. Ось тут ми і пожили дуже добре, 
гарно годували і гоже ставилися. 
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 Згодом нас відправили на батьківщину. З Магдебурга до Бреста пішки. Після прибуття в 
Брест стали проходити спеціальний відділ. Сталін нас військовополонених вважав запроданця-
ми, зрадниками батьківщини тощо. Після спеціального відділу сформували робочий батальйон 
і відправили на роботу в копальні м. Бакал (Урал). І тут ще проходили спеціальний відділ <...>, а 
потім передали в рудне управління як робітників. Там я пропрацював до грудня 1946 р. У грудні 
1946 р. мене відпустили додому за сімейними обставинами. Батько загинув в 1943 р., мати з чо-
тирма малолітніми дітьми вивезли в 1944 р. в Литву. Після закінчення війни повернулися у своє 
колишнє село, якого вже не існувало. Село двічі спалили німецькі війська при наступі і відступі. 

 Мати викопала землянку. І багато інших жителів також. Ось так і жили. Коли приї-
хав додому з Уралу, я почав будувати житло, побудував невеликий будиночок з бункером 
(дерев’яним бліндажем). Згодом побудував кращий будинок, обзавівся сім’єю. Маю трьох дітей, 
всі живуть окремо, мають свої родини. <...>

 З привітом.
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 Я. Зоя Вікторівна,                                                                                          Білорусь, жовтень 2007 р. 
 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст  

 Шановні Хільда Шрамм і Еберхард Радзувайт!

 Я отримала від Вашого товариства 300 євро. Дякую за розуміння і співчуття. Я також 
вдячна жителям Німеччини, які взяли участь у цій гуманітарній допомозі. Минув вже 61 рік 
після закінчення Вітчизняної війни, а я досі не можу забути той жахливий час перебування у 
фашистських катівнях. 

 Я потрапила в полон з групою товаришів у лютому 1942 року під містом Ржевом. У цей 
день був сильний снігопад, і ми не помітили, як підійшли до лінії оборони противника, що розта-
шовувалася в лісі, і потрапили під обстріл. Там мене поранили в ногу і забрали в полон. У першому 
населеному пункті у мене відібрали валянки, дали мішковину, якою я обмотала ноги. Зима була 
люта, під 40 градусів морозу і мені дивом вдалося уникнути обмороження ніг. Спочатку нас 
утримували в школі в селі Мануйлово, допитували безперервно і вдень, і вночі, били і через кілька 
днів привели в госпіталь для військовополонених міста Ржева <...>. Там російські лікарі видалили 
з ноги осколок, але через кілька днів я захворіла на висипний тиф. Умови утримання полонених 
були жахливими. Ми спали на нарах, на льонтресті, яка від вошей ворушилася, годували запліс-
нявілим і обгорілим хлібом, та й того було мало. Я була дуже слабка, лікування ніякого не от-
римувала, вижила тільки завдяки молодому організму і жадобі до життя. Полонені помирали 
щодня десятками. Перед госпіталем була вирита траншея по всьому периметру будівлі. Вона 
була заповнена закляклими голими трупами. Спочатку я думала, що в цю траншею звезли 
скульптури з усього міста, а виявилося, що це померлі військовополонені. Після того як я стала 
потроху пересуватися, мене перевели до Ржевського табору. Умови в таборі були не кращими. 
Нас утримували в дерев’яному бараку, спали на голих нарах, годували баландою, в якій було кіль-
ка неочищених картоплин, поїли чаєм з хвої. Баланду давали раз на день. Нас, жінок, іноді водили 
перебирати запліснявілий хліб і мерзлу картоплю, і ми мали можливість взяти цих продуктів, 
але це траплялося рідко. Полонені в таборі були доведені до виснаження і багато хто не витри-
мував – помирали. Незважаючи на те, що ми були слабкі, нас ганяли на роботу – розчищати 
завали, сортувати речі вбитих євреїв. <...> 

 З Ржевського табору нас перевели в місто Вязьма, утримували в неопалюваній зруйно-
ваній будівлі. У таборі, за доносом зрадника Д. Микити, мене посадили в карцер, сильно били, на-
магалися домогтися визнання, що я розвідниця. На останньому допиті сказали: «Якщо я не зізна-
юся, то мене розстріляють». При допитах я ніколи не плакала, а в той день, коли мене привели з 
допиту в карцер і залишили одну, я розридалася, мені було дуже прикро, що я нічого корисного для 
Батьківщини не зробила, і повинна померти. Досі не можу зрозуміти, чому мене не розстріляли, 
мабуть повірили мені, а не зрадникам. 

 З Вязьми мене перевели в Смоленську в’язницю, потім в табір села Гранки, Смоленської 
області. Там я працювала на торфорозробках і звідти бігла до партизанів, де брала участь у 
боротьбі з фашистами, за бойові заслуги маю урядові нагороди. Наш Смоленський партизансь-
кий полк з боями дійшов до Вілейського району Мінської області і під час розформування полку 
мене залишили на роботі. 
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 Я працювала у Вілейському облвиконкомі, який був перейменований на Молодечненсь-
кий, у відділі соціального забезпечення (15 років), потім на партійній роботі, профспілковій 
роботі, тепер на пенсії. За національністю я росіянка, народилася в Калінінській області, а 
Білорусь – це моя друга Батьківщина, де я живу вже понад 60 років. Я дуже люблю свою другу 
Батьківщину. Уряд Білорусії виявляє велику турботу про ветеранів і призначив пристойну 
пенсію, надав ряд пільг, створив всі умови для спокійного і забезпеченого життя. 
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 Т. Володимир Фомич,                                                                                      Білорусь, квітень 2007 р. 
 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст 

 Вітаю!

 Пише Вам колишній курсант танкового училища Т. Володимир Фомич. З перших днів по-
трапив у полон, був контужений в районі Пружани, недалеко від Бреста. Добре пам’ятаю, як нас 
збирали, а потім гнали до табору 304. Це знущання надовго залишилося в моїй пам’яті: як ван-
тажили у вагони і били чим попало, ми лізли один на одного, довго стояли на ст. Брест, просили 
пити, стогін і крик. Як звільняли вагони і скільки залишилося не живих, <...>, як нас слабших гнали, 
навіть води не давали, і що робили з тими, хто падав і не міг встати. Як був побудований табір 
просто неба, і поділений на частини і вишки. Як було з’їдено все живе, і залишилася чорна земля, 
як руками діставали воду, смоктали вологий пісок. <...> 

 Як з табору дивом виживших і змучених гнали по вулиці м. Лейпциг, а потім табір IV В 
[Мюльберг (Ельба)]. Як рятували від вошей, мазали нас. Як нас змушували стояти. Як гинули 
наші, підвішені за руки, за втечу і непокору. 

 Як була з’їдена сира картопля, і від злості, що її не знайшли, нас били, а потім рахува-
ли, одягали і готували до відправки на роботу. Як нас забрав господар до с. Кростіц недалеко від 
Лейпцига на меліоративні роботи чистити зарослі канали. Він сказав: «Добре працювати, добре 
їсти». Спали на голих дошках, на роботу о 6 годині ранку і до вечора. Одна булка хліба на 6 осіб і 
кава без цукру, а ввечері літр супу, нечищена картопля і бурякове бадилля. Рятувала маленька 
рибка в каламутній воді, відразу з’їдена.

 Як нам, особливо в суботу і неділю, п’яні солдати чи офіцери з пістолетами в руках крича-
ли «смирно» і били тих, хто їм не сподобався.

 У зимовий час працювали на господаря, рятувалися як могли. А потім нас перегнали в с. 
Різа, річка Мульде, будували дамби, спускали воду із затоплених місць, робили будь-які роботи, 
розподіляли по господарствах. Восени 1942 року нас перевезли на цукровий завод Цорбік (Біттер-
фельд). Основна робота – розвантаження вугілля, вивезення золи з печей, приготування вапняно-
го молока, розвантаження буряків. У будівлі заводу працювали полонені французи, які в небезпеці 
допомагали нам. <...> 

 Мені довелося працювати столяром. Я робив все: склив вікна і фарбував, робив рами, 
будь-які роботи, навіть всередині заводу. Мій майстер Отто Торенд ставився добре. Велике 
йому спасибі, якщо він живий, і його дружині, і дітям. Мене називали Вальда. У майстерні я 
працював один. У майстерню навіть заходив директор заводу, і на верстак клав сигару. Синові 
майстра заводу я робив іграшки. Спасибі їм за те, що я живий. У лютому 1945 року відправили 
до табору. З табору звільнили наші 27 квітня 1945 року. Вже солдатом закінчив війну в Празі 
(Чехословаччина).
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 1946 році був демобілізований і приїхав на батьківщину. Матері і брата так і не поба-
чив. У Краснолуках був дитячий будинок, де я почав працювати. Білоруси пережили невитрав-
не горе, яке важко забути. У Краснолуках, де я народився, розстріляно 300 осіб. Там стоїть 
пам’ятник з чорного мармуру і написано: «Тут фашистами по-звірячому розстріляні діти і 
мирні люди». Про це знають навіть діти.

 Спасибі за лист, який я отримав від членів товариства «Контакти» доктора Хільде 
Шрамм і керівника проекту Еберхарда Радзувайт.

 З повагою.

 Прошу Вас вибачити за неграмотний лист, недотримання тексту, крапок, ком і пропуще-
них букв, а писано точно, що мені довелося пережити. Не очікував, що через 66 років у мене попро-
сять вибачення. Мені 85 років, дуже схвилювало. <...>

 До побачення

 Т. Володимир Фомич
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 С. Федір Михайлович,                                                                                       Україна, лютий 2005 р. 
 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст 

 Доброго дня.

 Я одержав Вашого листа та повідомлення про право отримати триста євро. Не знаю, 
якими словами виразити Вам мою подяку за Вашу допомогу та повагу до мене. 

 Коли я читав Вашого листа, сльози текли з моїх очей, заважаючи мені читати. Мене дуже 
здивувало, що німецька сторона так піклується про колишніх військовополонених, особливо після 
того, як рідна радянська сторона так жорстоко повелась з тими, хто перебував в Німеччині під 
час війни на каторжних роботах.

 Народився я в 1924 році на Кіровоградщині с. Голованівськ в бідній селянській сім‘ї. Дитин-
ство було нелегким, голодним, холодним. <...> 

 В 1938 році я за рекомендацією батькових друзів був прийнятий до музичного взводу вій-
ськової частини як музикант, де і пробув до страшного 1941 року. Коли почалась війна, я разом 
із своєю частиною був направлений до Білорусії. Там в 1941 році був поранений в руку та стегно. 
Мене залишили в селі Задняя Гряда, де і забрали німецькі солдати в полон. З іншими полоненими 
привезли до Мінська, а звідти пішки погнали до лісового табору за 7 км від міста, мені, поранено-
му в крові допомагали йти товариші, тому що тих, хто не міг йти, стріляли на місці – тілами 
розстріляних була вкрита вся дорога до табору. 

 В таборі були сотні тисяч полонених, умови жахливі, тиф, воші, офіцери заради забави 
стріляли в людей. Годували один раз в день, але не всім перепадало – посуду не вистачало, отри-
мували їжу в пілотки, в пряжки, а той просто в руки… Мертвих пачками скидали до загальної 
ями за табором.

 Так перезимували і навесні 1942 року тих, хто лишився живий, як скотину завантажили 
до вагонів та повезли до Німеччини. В Німеччині нас посилали на найважчі роботи – заміна шпал 
на залізниці, потім на льотному заводі, а вже в 1943–44 роках я потрапив до шахти м. Ванне-Ай-
кель Рурської області, де працював до 1945 року – голодний і безправний раб під номером <...>. Го-
дували так, щоб лише ноги тягнув, правда, німецькі шахтарі допомагали, чим могли, ризикуючи 
потрапити на очі гестапо за допомогу полоненим.

 В травні 1945 року нас звільнили англо-американські війська, з‘явились харчі, ми змогли 
набратися сил і здоров’я. Потім приїхали радянські офіцери-чекісти <...> 

 В вересні ми сіли в вагони, які повезли нас на територію радянських військ. Перше, що ми 
почули, були слова: «Что, господа предатели, … прибыли?!» Тоді ми зрозуміли, що вирвавшись з 
одного пекла ми потрапили в інше. Нас погнали на півострів Рірик [імовірно м. Рерік на півострові 
Вустров] біля Балтійського моря. Там нас розбили на взводи, роти, почалась стройова підготов-
ка, хоча ми були ще дуже слабкі фізично. Потім почалися арешти, допити. Мене звинуватили в 
тому, що я добровільно працював на німців <...>.
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 Почалися нічні допити, били. В камері не давали спасти – наливали воду, приходив 
наглядач з собакою. Знищували як фізично, так і морально. Після закінчення «слідства» мене 
судила трійка чекістів по статті 58 I б на 15 років каторжних робіт, та на 5 років я був поз-
бавлений політичних прав, яких і так ніколи не мав (на початку війни мені було лише 17 років). 

 В грудні 1945 року нас погрузили в вагони для перевезення худоби у Франкфурті на Одері і 
повезли до м. Воркута, що в Комі АРСР, на нашому вагоні було написано «Зрадники і вороги наро-
ду!» – з такими словами ми в’їхали на рідну землю. Дорогою нас годували сухарями та солоною 
тріскою, а води дали лише один раз по кухлю. <...>

 В таборі проводилась система морального знищення людей, ніякого зв’язку із зовнішнім 
світом (листи, радіо, газети) – багато хто не витримував і накладав на себе руки, калічив 
себе.

 Я розказав це для того, щоб застерегти молоде покоління від того, щоб ви не допу-
стили такого геноциду проти власного народу. Згадуючи все, що мені і таким як я, довелось 
пережити я не можу повірити, що я досі живий, що людина здатна таке перенести.

 Дякую Вам за те, що приділили мені увагу, вислухали та намагаєтесь допомогти. 
Висилаю Вам свою фотографію, яким я був до війни. Зараз я вже далеко не такий – інвалід 1-ї 
групи війни, ходити дуже важко, як інвалід маю право на безкоштовний автомобіль, за яким 
стою в черзі уже 8 років, але перспектив його отримати поки я ще живий не бачу – у влади 
немає грошей. Хотілося б в останні роки мого життя мати можливість пересуватись.

 С. Федір Михайлович
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 Г. Олександр Георгійович,                                                                            Білорусь, січень 2006 р.  
 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст 

 Шановні Докторе Хільде Шрамм і Еберхарде Радзувайт!

 Велике спасибі Вам і жителям вашої країни за те розуміння, яке ви надаєте колишнім ра-
дянським військовополоненим. Я, як і наш народ, поважаємо народ сучасної Німеччини і бажаємо 
працьовитому, справедливому і гордому народу вашої країни всіх земних благ і подальшого про-
цвітання вашої країни. Перебуваючи в полоні, я познайомився з традиціями і побутом німецького 
народу. У листі намагатимусь це описати.

 Війна застала мене на службі в Червоній Армії у Воронезькій області в місті Острогорську 
[йдеться про Острогожськ]. На початку липня у складі 479-го стрілецького полку я був мобілізо-
ваний на фронт для захисту міста Смоленська. До 10 липня ми почали оборону південних під-
ступів до Смоленська. Бої були жорстокі. Земля гула, спалахували зірниці, вітер приносив димні 
клуби попелу. Під час кожного залпу дерева поруч з великими гарматами трусилися і гойдалися, 
ніби під ураганним вітром. <...> На початку серпня ми були оточені щільним кільцем, боєприпаси 
закінчилися. Вийти з оточення не змогли, оскільки горіли поля з житом, де ми ховалися. Четвер-
того серпня 1941 року я і мої товариші потрапили в полон. Нас пішки погнали до міста Борисова. 
У дорозі сотні поранених і ослаблених військовополонених солдатів розстрілювали. У таборі вій-
ськовополонених м. Борисова я перебував до кінця осені 1941 року.

 У листопаді нас повантажили у вагони і відправили залізницею до Литви в місто Вільнюс. 
Я опинився в загальному таборі, де прожив всю холодну зиму 1941–1942 років. Жили ми у великому 
бараку, даху і вікон не було. Взимку було дуже холодно. Годували один раз на день, але були дні, 
коли нам не видавали їжу. Убогий раціон складався з картоплі та води з соломою. Брудну карто-
плю з соломою брали з буртів, кидали в котел і цією юшкою годували. Від голоду і холоду бага-
то військовополонених пухли і вмирали. Щодня литовські есесівці підбирали мертвих на вози і 
викидали в заздалегідь заготовлені рови. Довжина рову була 30 метрів, ширина – 2 метри. Коли 
рів був заповнений мертвими, його засипали і ставили хрест з написом, скільки людей поховано. 
Потім рили новий. 

 Наприкінці березня 1942 року нас усіх здорових військовополонених відправили до Німеч-
чини. У табір Шталаг-М-SL-304 (ІV) я був доставлений 13 травня 1942 року. До 22 червня 
1942 року утримувався в таборі військовополонених Шталаг ІV-C <...>. З цього табору в червні 
1942 року мене і кількох людей звільнив шеф целюлозної фабрики, яка перебувала в Судетській 
області за 25 кілометрів від міста Авсік [совр. Усті-над-Лабем, Чехія] на річці Ельба, куди нас 
і привезли. Нам надали гуртожиток, в якому було 27 осіб. На фабриці я працював помічником 
коваля, інші чорноробочими. Ми виконували різні види робіт: обробляли деревину, ремонтували 
несправні механізми. Керували нами літні німці. Їх було п’ять осіб: майстер з деревного цеху, 
майстер ковальної майстерні та три німця різноробочих. Їхнє ставлення до нас було добре і до-
брозичливе. Ділилися з нами всім, що у них було. Вони не винні в тому, що нас годували погано і мало 
платили за роботу. Щомісяця отримували по три марки, які витрачали на купівлю картоплі.
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Робочий день тривав 8 годин, але якщо приходили вагони, працювали по 12 годин і більше. Ро-
боти велися до кінця березня 1945 року. Через брак сировини фабрику закрили, і ми опинилися 
в місті Авсік. У квітні 1945 року це місто було звільнено, і я був призваний польовим воєнко-
мом на військову службу в 214-й стрілецький полк. 

 Після війни повернувся додому. Працював у сільському господарстві. Як до війни, так і 
тепер, любив, люблю і буду любити нашу рідну землю. Щасливий, що ми вистояли і перемогли, 
врятували не тільки свій народ, але і ваш, все людство від «коричневої чуми». Я і тепер прошу 
Бога, щоб ніколи на нашій землі не повторилася страшна трагедія сорокових років двадцято-
го століття.

 З повагою,

 Г. Олександр Георгійович

45

50

55



34

New Views on History

1

5

10

15

20

25

30

35

40

 Ф. Юрій Арон-Мойсійович,                                                                         Білорусь, серпень 2005 р. 
 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст 

 Шановні панове: докторе Хільде Шрамм і Еберхарде Радзувайфт, панове добрі і шановні, 
незнайомі друзі!

 Отримавши від Вас листа, я здивувався, як це через 60 років, після жахливої війни знай-
шлися серед Вас добрі і чуйні люди, друзі, які вирішили нам, колишнім військовополоненим, у чо-
мусь допомогти. Спасибі Вам, друзі!

 І так я Вам напишу детально про все моє минуле і нинішнє життя.

 Закінчивши середню школу і 2 роки педінституту, в 1939 році послали у військове учи-
лище, де 2 роки провчився до 14 червня 1941 року, став офіцером у званні лейтенант. Навчався в 
Ленінграді. Направлений був в м. Дубно, західна Україна. До військової частини прибув 19 червня, 
і тут 22 червня почалася війна. <...> приблизно наприкінці липня потрапили в оточення, і, під 
час виходу з оточення, контужений потрапив у полон. Зібрали нас у величезний табір, а людей 
було багато, багато днів нас не годували, і тут почали організовувати команди для відправки 
до Німеччини, я вирішив поїхати. Нас чоловік 100 привезли до Німеччини і скерували в табір на 
заході на лінію Зігфрида. Працювали на очищенні споруд, своє взуття відібрали і видали колодки, 
де ми обмотали ноги онучами, ганчірками і так водили нас на роботу, ну а харчування — 200 г 
хліба, юшка, на котел для 100 осіб клали 5 бруквин. Це на день. Пожили ми до квітня 1942 року і 
нас перевели у Фрехен на захід від Кельна. Нас прийняв фермер, де основна робота була влітку в 
полі, а взимку господарська, а харчування таке ж і не більше.

 У 1943 році з цього табору відібрали 30 осіб і перевели в інший табір у тому ж місті на 
брикетну фабрику. На шахті я потрапив у бригаду із завантаження білої глини у вагонетках з 
кар’єру, де вони йшли на завод. 

 На початку 1945 року, коли американські війська відкрили 2-й фронт, нас погнали вглиб 
країни. У березні 1945 року американські війська нас звільнили, і незабаром військовополонених і 
цивільних переправили до радянських військ.

 Пройшов державну перевірку, відновили колишнє звання, дали на дорогу і я поїхав додому.

 І так другий період мого життя. Приїхав я додому в м. Озаричі (там під час війни ор-
ганізували на болоті табір смерті для євреїв та інших негідних для вермахту людей). Містеч-
ко зруйновано, будинку, господарських будівель немає і вся сім’я – батьки, бабуся, 2 молодших 
брата, сестра з трьома дітьми – була розстріляна. Постояв я на попелищі (а це було в грудні 
1945 року), знайшовся добрий чоловік і забрав мене в хату, де переночував, а наступного дня я 
зайшов в управління освіти. Мене призначили вчителем двокомплектної школи одного селища 
до травня 1946 року. Зустрів випадково дівчину однокласницю. Одружилися і поїхали в м. Грод-
но. Дали квартиру, з’явилися діти.
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 Був важкий час, мене навіть на роботу не приймали, але світу без добрих людей не буває – 
все обійшлося.

 Після смерті Сталіна нас, колишніх полонених, визнали учасниками війни. Вручили орден 
Вітчизняної війни другого ступеня і надалі кожні п’ять років вручали медалі як учаснику війни і 
вітали від президента, місцевої влади і суспільства, видавали мізерну премію. 

 І що я хотів наостанок сказати. За час полону мені траплялося багато хороших та чуй-
них людей, тому ми, євреї, залишилися живі. 

 Спасибі Вам за подарунок. З повагою до Вас,

 Ф. Юрій

45
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 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст 

 Високоповажні Готтфріде Еберле, Еберхарде Радзувайт, Дмитре Стратієвський, всім 
Вам велика подяка. Лист я Ваш отримав і поспішаю відповісти. Мені 25 вересня виповниться 
88 років. Я зараз хворію, погано бачу. <...>

 Потрапив у полон 26 червня 1941 р. Був поміщений у табір м. Вітебськ, Білорусь. З цього 
табору нас перевели до великого табору. Це було жахливо, били, травили собаками, давали ба-
ланду, 45 г хліба. Полонені почали вмирати від голоду і холоду, спочатку по 50 осіб, і з кожним 
днем все більше. Грудень, січень і лютий – 180–200 осіб на добу. Навіть ще живих кидали в рови. 
Воші заїдали, зграями лізли по тілу випиваючи останню кров. Варто нам було трохи оговта-
тись, як вони з’являються знову. За які гріхи ми страждали? Якщо ті, хто нас конвоював і охо-
роняв, ще живі, нехай згадають [нас]. Я пройшов великий нелегкий шлях, просив бога померти, 
але вижив.

 У квітні 1942 р. мене відправили разом з цивільними до Німеччини. Ешелон прийшов у 
розподільчий пункт міста Ульм. З Ульма 80 осіб потрапили в м. Фрайбург. Там я працював на 
фабриці. Дуже важка робота. Смолу вантажили у вагон, возили тачками. У 1943 році Фрайбург 
бомбили, мало не загинули. 1945 році війна скінчилася, відкрився проклятий табір. У серпні аме-
риканці передали нас радянським військам. Я потрапив в запасний полк міста Веймар, Бухен-
вальд. З Веймара в Ерфурт, з Ерфурта в Котбус, і з Котбуса я був демобілізований додому, тому 
що я знову був в армії. А хто був замішаний, тих прямо відвозили в північні краї, і знову каторга. 
І вдома я вважався «другим сортом». Працював тільки на чорній роботі. Я працював на шахті, 
з’явилася сім’я, четверо дітей – три сини і дочка. Молодший син трагічно загинув, вбило струмом. 
Йому було 42 роки.

 Я не хочу згадувати цей кошмар. У 1933 році голод пережив, війну, полон, а зараз вже жит-
тя минуло, пропали сили, притупився розум. Тепер я вдячний за минуле. Звичайно, у Фрайбурзі 
були і хороші люди. Нехай ніколи не буде такого кошмару, нехай люди під мирним небом жи-
вуть дружно. Привіт всім німцям, молодим мирної дороги, літнім шана. Щоб не бачили ні воєн, ні 
насильства, любили один одного. Я нікого не ображав, і не грабував, і не ґвалтував. Вибачте, що 
погано написав, погано бачу.

 До побачення, здоров’я всім і довгих років життя.

 З повагою, Г. Сергій Степанович.
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 Л. Володимир Борисович,                                                                                 Росія, жовтень 2007 р. 
 архів KONTAKTE-KOHTAKTbI  
 та музею Берлін-Карлсхорст 

 Панове доктор Хільді Шрамм і Еберхард Радзувайт. Щиро дякую за надану мені ма-
теріальну допомогу. <...>

 Після закінчення в 1939 році десяти класів навчання в школі, вступив до інституту, 
повчився два місяці і мене забрали в армію, не враховуючи, що мені ще не виповнилося 18 років. 
<...>

 На початку війни наші війська в складі західного військового округу вже зайняли пере-
дові позиції, неодноразово вступали в бій з колосальними втратами, весь час відступаючи під 
тиском фашистських військ, оснащених передовою технікою і перевагою в повітрі. Зрештою 
був оточений і потрапив у полон.

 У полоні була майже одна молодь віком 20–21 рік. <...> Спочатку ми перебували в кон-
цтаборі району м. Брест (Білорусь) на площі, загородженій колючим дротом. Люди рвалися на 
свободу. В одному відсіку військовополонені вночі втекли через колючий дріт і зникли в лісах. 
На знак протесту, вранці російська поліція спільно з німецькою вишикували нас у стрій і по-
чали шукати євреїв.

 Під час огляду поліція запропонувала мені вийти зі строю, ти, мовляв, єврей. Але в цей 
момент один військовополонений українець, земляк з м. Первомайська, з яким я стояв в одній 
шерензі, почав обурюватися, що я не єврей, ми один одного знали, ми з одного міста. Звичайно, 
земляк не знав, що я єврей, тому що я чисто без акценту розмовляв українською. Ми з ним ра-
зом спали у виритій в землі землянці. Виведених зі строю двох євреїв повели на розстріл. 

 Ще одну подію хочу описати. В одному концтаборі в Білорусі, який був загороджений 
колючим дротом, раніше була зарита картопля для зберігання. Але в результаті військових 
дій своєчасно не встигли прибрати картоплю, вона згнила і перетворилася на крохмаль, а го-
лодні військовополонені наїлися гнилої картоплі, і виникла у них спрага. У цьому таборі було 
дуже багато військовополонених. На привезену ємність води ринув великий натовп військо-
вополонених. Охорона злякалася, що станеться втеча за межі табору, відкрила кулеметний 
вогонь по натовпу і знищили його. Були вбиті і поранені.

 Після перебування в багатьох концтаборах нас відправили в Брестську фортецю. Фор-
теця була розбита на кілька відсіків, і перебувало в ній 128 тисяч військовополонених. Перебу-
вали без їжі, заїдали воші. Щоранку робоча бригада виносила із приміщень з цементної підлоги 
мертвих і напівживих. Їх клали в штабель, знімали з них одяг, пересипали хлорним вапном, 
вивозили на візках за фортецю і скидали в заздалегідь викопані траншеї. Тепер це місце увіч-
нено пам’ятником. Той жах, який коївся в концтаборі, важко висловити словами. Тільки одне 
підтверджено, що з 128 тисяч військовополонених за короткий час серед живих залишилося 8 
тисяч осіб. Мені вдалося вдвох з товаришем здійснити втечу з концтабору, але були спіймані і 
знову відправлені в Брестську фортецю, тільки в інший відсік з нечисленною кількістю військо-
вополонених, яких водили на сільськогосподарські роботи.
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 Військовополонених, які залишилися живі, пропустили через санітарний пропускник для 
знищення вошей і відправили в сортувальний концтабір Німеччини, а звідти відправили в Нор-
вегію водним транспортом, завантаживши всіх у трюми корабля, як оселедець у бочках, без 
їжі і повітря. Не допливаючи до Норвегії мертвих витягали з трюмів і скидали в море. У Норве-
гії також є багато братських могил військовополонених. В одному з концтаборів Норвегії один 
військовополонений здійснив втечу, і знову почали шукати євреїв. Мене з німецьким охоронцем 
відправили в німецьку поліклініку на визначення єврейства. Німецький лікар подивився на мене, 
а я виглядав, як живий скелет, обличчя ні мертве, ні живе. Запропонував роздягнутися, оглянув, 
заповнив надіслану картку і віддав німецькому охоронцю, і ми повернулися назад до концтабору. 
Я зрозумів, що лікар пошкодував мене, врятував він мене, приховавши мою національність, завдя-
ки йому я залишився живий.

 У Норвегії охорона ставилася до нас не так суворо. Деякі охоронці з повагою ставилися до 
нас, дозволяли піти з робочого місця до сміттєвих контейнерів для пошуку їжі, а також дозволя-
ли приймати їжу від громадян. <...>

 Відразу нас відправили в північну частину Норвегії, недалеко від м. Нарвік в заздалегідь 
побудовані концтабори з фанерних наметів колоподібного типу, вкритих шифером. У кожному 
наметі перебувало 15–20 осіб, в середині намету стояла металева піч для обігріву. Йдучи з робо-
ти, кожен військовополонений у міру можливості приносив дрова і всю ніч топили, тому що були 
морози до 40 градусів. <...> 

 Після закінчення війни норвезькі профспілки створили для нас чудові умови життя, від-
мінне харчування. Ми поправилися, навіть не було бажання повертатися в СРСР, знаючи заздале-
гідь, що нас зустрінуть там, як зрадників Батьківщини, хоча в цьому ми зовсім не були винні. Але 
все одно ми рвалися на батьківщину. У 1945 році були звільнені англійськими військами і репа-
трійовані в СРСР, де органи НКВС ретельно перевірили і відправили на роботу в торф’яну промис-
ловість, де добували торф для електростанцій. 

 Більшість моїх родичів були розстріляні фашистами.

 У 1946 році запропонували вчитися в інституті, і після закінчення мені присвоїли 
спеціальність інженер-механік. За розподілом відправили на роботу в Північну Осетію 
м. Владикавказ [сьогодні столиця Республіки Північна Осетія –Аланія]. Одружився з місцевою 
співробітницею, з якою ми живемо спільно вже 53 роки. <...>

 Я оптиміст, не занепадаю духом, і поки продовжуємо вести веселий спосіб життя, 
робимо собі настрій. Дорогі панове, ще раз щиро дякуємо за Ваше співчуття і бажаємо Вам 
міцного здоров’я та успіхів у праці. 

 З повагою, Раїса і Володимир, і син Євген.
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 Додаткові матеріали до уроку 
матеріал 6 (історичні фотографії)

Фотографії з архіву Меморіалу Еренхайн Цайтхайн (Німеччина, федеральна земля Саксонія).

Життя просто неба: гігієнічні умови утримання приблизно 32 000 ув’язнених, про яких пові-
домлялося в серпні 1941 року, були катастрофічними.
Права на фотографії (6.1–6.8) належать архіву Меморіалу Еренхайн Цайтхайн (Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain).

6.1 Тимчасові туалети

6.2 Боротьба за харчові відходи
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6.3 Будівництво табору радянськими військовополоненими 1941 р.

6.4 Бараки з дерева та каменю
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6.5 Хворий радянський військовополонений на ношах, Цайтхайн 1941/42 рр. 
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6.6 Похоронна команда взимку 1941/42

6.7 Сотні випадків смерті від тифу

З грудня 1941 року по березень 1942 року від дизентерії, черевного тифу та епідемій висипного 
тифу померло 7 000 в’язнів. До кінця війни в Цайтхайні загинуло близько 35 000 радянських 
військовополонених.
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6.8 «Особиста карта I» Степана Бородуліна 
База даних Саксонського меморіального фонду.
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матеріал 7

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ПОВОДЖЕННЯ З РАДЯНСЬКИМИ 
 ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ У ВСІХ ТАБОРАХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

 08.09.1941

 Більшовизм є смертельним ворогом націонал-соціалістичної Німеччини. Вперше перед 
німецьким солдатом стоїть противник, навчений не тільки у військовому, але і в політичному 
сенсі, в дусі руйнівного більшовизму. Боротьба з націонал-соціалізмом прищеплена йому в кров 
і плоть. Він веде його всіма наявними в його розпорядженні засобами: диверсіями, розкладаю-
чою пропагандою, підпалами, вбивствами. Тому більшовицький солдат втратив будь-яке право 
претендувати на поводження з ним, як з чесним солдатом відповідно до Женевської угоди. <...>

 Найсуворішим чином німецькому солдату слід уникати співчуття, а тим паче підтрим-
ки. <...> Непокора, <...> опір повинні бути негайно і повністю усунені за допомогою зброї (багнет, 
приклад і вогнепальна зброя). <...> Щодо радянських військовополонених <...> слід досить різко 
вдаватися до зброї. <...> 

 Застосування зброї до радянських військовополонених, як правило, вважається пра-
вомірним.

 Слід завадити будь-кому спілкуванню військовополонених з цивільним населенням. <...>

 <...> За порядок використання на роботі радянських військовополонених тут несуть від-
повідальність установи вермахту.

 Тому в першу чергу військовополонені повинні бути задіяні на роботах, підвідомчих 
вермахту. Місцеві органи з використання робочої сили можуть звертатися з пропозиціями 
про використання військовополонених у цивільному секторі, але рішення про порядок вико-
ристання військовополонених приймають установи вермахту. На тих цивільних підприєм-
ствах, де відсутні всі необхідні передумови для забезпечення постійної охорони та обов’язко-
вої ізоляції від цивільного населення, використання військовополонених дозволено бути не 
може10.
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10 Распоряжения об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях военнопленных // Веремеев Ю. Анатомия  
 армии. URL: http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml (дата звернення 02.11.2020).

http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml
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матеріал 8

Текст перекладено колективом авторів плану уроку.

 ЗІ ЗВІТУ НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОДТА В БЕРЛІНІ, 
 МІНІСТЕРІАЛЬРАТУ ДОРША11.

 10 липня 1941

 Райхслейтеру Розенбергу про порушення в шталазі 352 в Мінську.

 У таборі військовополонених в Мінську, на території розміром з площу Вільгельма [пло-
ща в колишньому урядовому районі Берліна] утримуються приблизно 100 000 військовополо-
нених і 40 000 цивільних ув’язнених.

 Ув’язнені туляться на обмеженій території, ледве можуть ворушитися, і змушені справ-
ляти природні потреби там, де стоять. <...> Військовополонені, проблема харчування яких на-
вряд чи може бути вирішена, перебувають іноді по 6–8 днів без їжі. У тваринній апатії, викли-
каній голодом, у них є тільки одне прагнення – дістати що-небудь їстівне. <...> Цивільні в’язні з 
Мінська та його околиць харчуються завдяки родичам. <...> Вночі голодні полонені нападають 
на тих, кому приносять передачу, щоб силою добути собі шматок хліба. Єдиним доступним 
засобом слабкої охорони, що стоїть на посту день і ніч, є вогнепальна зброя, яку вона нещадно 
застосовує.12
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11 Франц Ксавер Дорш, з 1941 р. начальник організації Тодта (ОТ).

12 Bericht des Chefs der Organisation Todt-Zentrale Berlin Ministerialrat Dorsch an Reichsleiter Rosenberg vom 10. Juli 1941 //  
 Rüdiger Overmans, Andreas Hilger, Pavel Polian (Hrsg.), Rotarmisten in deutscher Hand. Dokumente zu Gefangenschaft, Repat 
 riierung und Rehabilitation sowjetischer Kriegsgefangener des Zweiten Weltkriegs. Paderborn, 2012. S. 256–257.  
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матеріал 9

 З НАКАЗУ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАННЯ ВЕРМАХТУ 
 ВІД 24 БЕРЕЗНЯ 1942 РОКУ ПРО ПОВОДЖЕННЯ З РАДЯНСЬКИМИ 
 ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

 ОКВ номенклатурний № 2473

 Управління загальних справ Головного штабу збройних сил 
 (загальний відділ у справах військовополонених) – 1-а

 Берлін, Шьонеберг 24.3.42 Баденштрассе, 51

 Секретно                                                                                                                                        № 389/42

 Необхідність посиленого використання радянських військовополонених у роботах по-
требує нового врегулювання питання про поводження з ними. <...>

 Використання на роботах і продуктивність праці радянських військовополонених по-
винні перебувати під найсуворішим контролем. Усяке ухилення від роботи слід суворо карати.

 Низька або середня продуктивність праці, не викликана слабкістю конституції, пе-
ревтомою тощо, повинні негайно призвести до відповідних каральних заходів.<...>
 
 За радянськими військовополоненими втікачами слід стріляти негайно без поперед-
ження.<...>

 Цивільні особи, а також військовополонені інших націй нагороджуються за привід ра-
дянських військовополонених втікачів.<...>

 Якщо радянський військовополонений здійснює в таборі вбивство іншого військовопо-
лоненого або скоює злочин, не передбачений німецьким кримінальним кодексом, <...> то зло-
чинця віддають у розпорядження таємної державної поліції.

 При інших караних діях радянських військовополонених (наприклад, при втечі) комен-
дант табору повинен передати злочинця таємній державній поліції.<...>

 Начальник Верховного Командування Збройних Сил.

 За дорученням підписав Рейнеке (підпис)13
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13 Приказ Верховного Главнокомандования вермахта 24 марта 1942 года об обращении с советскими военнопленными //  
 Веремеев Ю. Анатомия армии. URL: http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml (дата звернення 02.11.2020).

http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml
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