Ткаченко, Иван Трофимович
Украина, Киевская область
Февраль 2007 г.
Многоуважаємi друзi!
З сердечним привiтом до Вас Ткаченко Iван Трохимович.
Поздоровляю всiх Вас з Новим 2007 роком. Бажаю усiм Вам крiпкого здоров'я, щастя,
радостi, миру, добра i згоди у Ваших сiм'ях. Чистого мирного неба i ясного сонця.
Листа вiд Вас одержав 23 сiчня 2007 року. Дуже Вам вдячний. Менi був лист з Бiлефельда i я
все описав i послав. Якщо Ви просите i цiкавитесь тим страшним життям, яке я пережив у
326 лагерi, я опишу i висилаю Вам.
Я, Ткаченко Iван Трохимович, народився 2 листопада 1920 року в селi Подiлля Баришiвського
району Київської областi. В сiм'ї було 10 дiтей. Двi сестри були у Нiмеччинi на примусових
роботах. Додому повернулися, але скоро померли обидвi. В 1940 р. я закiнчив 10-й клас
Подiльської середньої школи. 11 листопада 1940 року був призваний в армiю. Службу
проходив у городi Ломжi (Польща) у 130 арт. полку. 20.06.1941 року був направлений у
Смоленське арт. училище на навчання. 22.06.1941 року у 4 години ранку я з своїми двома
друзями погрузились у поїзд, який їхав Ломша – Бiлосток. Не проїхали i 20 кiлометрiв, як на
нас посипалися бомби. З Бiлостока почалася евакуацiя людей, крик, плач, вже були вбитi. Ми
звернулися до свого начальства, що нам робити. Нам сказали: одержуйте гвинтiвки i шукайте
свiй 130 полк.
На третi сутки ми знайшли свiй полк, але вiн був полурозбитий. Ми намагалися вирватися з
оточення, але нам не вдалося. Ми попали в полон пiд Волковськом. З Бiлостока в г. Остров.
Тут нас погрузили в вагони i повезли в Нiмеччину. Завезли нас в 326 лагер поблизу
Патерборна. Загнали в лагер, який був огороджений у три ряди колючою проволокою.
Примiщення не було нiякого. Ми знаходились пiд вiдкритим небом. До огорожi пiдходити
забороняли. Кругом на вишках стояла охорона. Проволока була пiд електричним током.
Погода була погана. Щоденно дощi. Дiватися було нiкуди. Ми руками рили землянки, бо не
було нiякого iнвентаря. Бiля лагеря недалеко був лiс. Ломали гiлля, перепилювали дротом.
Вириту руками яму накривали гiллям, землею. Заривалися в цi нори i спасалися вiд дощу i
холоду.
Були штрафники. З них дуже знущалися. Заставляли їх лазити ползком, пiднiмати непосильнi
камiння.
Давали нам 200 гр. хлiба i пiвлiтра супу. Вiд такого харчуваття люди вмирали. Кожний день
вивозили по 100 чоловiк, а то й бiльше мертвими.
Кожний день у 4 години ранку строїли в колони по 300 чоловiк. Приїздила СС група. Ходили
по цiй колоннi, вiдбирали по 15-20 чоловiк, євреїв, комунiстiв, полiтпрацiвникiв. Виводили з
лагеря i нiхто нiчого не знав, куди їх вiдправляють. Лише пiзнiше взнали, що лагер 326 був
постачальником Бухенвальда. Там у крематорiї закiнчувалось їхнє життя.

Все те, що я пережив у цьому лагерi, це був страшенний суд, який вiдбувався на моїх очах.
Яким-то Божим чудом нас 60 чоловiк забрали з 326 лагеря i привезли на торфорозробку. Ми
там працювали на торфяному болотi. Рiзали торф, скирдували у кагати. Так ми були
врятованi вiд смертi. Але тут були лише 2 мiсяцi. Нас 12 чоловiк з цiєї команди забрали i
знову привезли в цей смертельний 326 лагер. Сказали, що українцiв будуть вiдпускати
додому. Але це був обман. Нас 12 чоловiк погрузили у вагони i вiдправили у город Дортмунд.
Там ми працювали на залiзнiй дорозi.
Але через мiсяць наша команда захворiла тифом. Нас 18 чоловiк, що не захворiли,
вiдправили у госпiталь у Дортмундi. А хворих погрузили на машини i куди вiдвезли ми не
знаємо. Пiсля карантину знову працювали на залiзнiй дорозi. Город Дортмунд дуже бомбили,
щоденно, особливо вночi. Охорона тiкала в бомбосховища, а нас замикали i кидали на
призволяще. Спали ми на голих нарах в чому ходили. Життя було ужасне. Важко зараз
згадували, сльози на очах.
Пiсля города Дортмунд нас 3 чоловiк забрав конвоїр i привiз у город Бiлiфельд. Тут я
працював на проволочнiй фабрицi на станку. Крiм нас на фабрицi робили i нiмцi. З ними в
мене були дружнi стосунки. Вони мене поважали i продуктами допомогали. Нiмецька жiнка,
яка працювала на кухнi, допомогала менi продуктами. Я її i зараз згадую добрими словами, i
нехай її Бог хоронить, якщо вона є на цьому свiтi. На цiй фабрицi був фабрикант Вольф. Це
був чоловiк хороший, людяний. Заходить уранцi на фабрику, до всiх поздоровається. А
головний iнженер i майстер цього заводу були деспоти. Нас робочi нiмцi попереджали, що
вони обидва нацiоналiсти, будьте з ними обережнi. Я Вас дуже прошу, якби Ви узнали, чи є
ця фабрика i цей чоловiк Вольф, а може його рiднi. Я б хотiв знати, i добрим людям
поблагодарити.
Але так менi не пощастило дожить у цьому городi до закiнчення вiйни. Знову мене привезли
у 326 лагер, де я зустрiвся з своїми фронтовими друзями, ще й з одного району, Армаленко
Андрiй i Якубовський Микола, з якими разом повернувся додому. Ми були не лише друзi, а
рiднi брати, бо разом пережили таке страшне горе. Але зараз їх вже немає. Вiчно спочивають.
Це був 1943 р. З полоненних поробили команди по 60 чол., переодягли нас у голандську
форму i держали при вiйськовiй частинi, як робочих. Ми будували лiнiю в 32 проводи Берлiн
– Париж. Так нам говорили нiмецькi солдати, якi нас охороняли.
4.06.1945 р. нас 4 чол. зробили втечу. Жили в лiсi. Їли що попало. В одного бауера вночi
вiзьмемо картоплi, спечемо. А другi днi голоднi були. Досидiли в лiсi поки нас американцi
визволили. Американцi до нас вiдносились добре. Давали нам їсти. А нашу команду, уже без
нас, нiмцi завезли у Чехословакiю. Там наша армiя визволила їх, обмундировали i хлопцi
дослужували в армiї.
Коли ми будували лiнiю Берлiн – Париж, ми переїхали всю Нiмеччину. Зустрiчалися з
нiмецькими селянами. Вони до нас вiдносилися з добротою, допомагали нам харчами.
Комендант нас у вiльний час вiдпускав допомагати селянам убирати сiно.
Полоненнi, яка помирали в лагерi вiд холоду i голоду, їх вивозили з лагеря i хоронили
неподалiк, в заготовленi ранiше могили. З нашої команди забрали 3 чол., в тому числi, мого
друга з мого району, Ярмаленко Андрiя i повезли в концлагер. Мабуть, звiдти вiн нiколи б не

повернувся. Але неподалiк 326 лагеря на станцiї Петербон англiчани бомбили, i в цей час цi
хлопцi втекли. Про їх втечю менi повiдомив нiмецький солдат, що їх конвоїрував. Я хочу цим
сказати, що i серед нiмцiв були хорошi люди, яких забути не можна.
I ще один епiзод, яий менi запам'ятався в тому життi. Коли одного разу вистроїли нас в 326
лагерi в 2 колонни. Мої друзi були в однiй колоннi, а я був у другiй. Куди вели нас ми не
знали. Мiй друг мене схватив i перетяг у свою колонну, а тi пленнi хто зна де дiлися. А я
залишився живий. Повiрте дорогi друзi, як важко згадувати тi страшнi днi, пережитi в
молодостi в смертельному лагерi. Не вiриться, що ще живу на бiлому свiтi.
Повернувся я додому 6 листопада 1945 року. Село зруйноване, спустошене. Життя важке.
Спочатку до мене вiдносились погано, що я був у полонi. Але потiм усе владналось. Там
генерали були, а що я, двадцятирiчний хлопець. Зараз менi 86 рокiв, а дружинi 83 роки. Було
2 сини. Один помер 3 роки тому. Йому було 55 рокiв, а один залишився 56 рокiв. Здоров'я моє
слабеньке, болячок багато, а лiкуватися дорого коштує. Спасибi Вам дорогi друзi, що ви за
нас турбуєтесь. Одержанi грошi, хоч вони i не великi, пiдуть на лiки, а може i на операцiю. Я
все думав, що не встигну одержати цi грошi. Одержав. Сердечно дякую Вам. Для мене це
буде допомога.
Приїжджайте в гостi, поки я ще живий. Я буду дуже радий. Пишiть менi, що потрiбно. Я дам
вiдповiдь на Ваш лист.
Ще раз Вам усiм сердечно вдячний.
Усiм Вам бажаю здоров'я як вода, багатства як земля, а тепла як сонце.
З привiтом Iван Трохимович.

