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Добрий день панi доктор Хiльде Шрамм, пан Еберхард Радзувайт.
З повагою до Вас звертається колишнiй вiйськовополоненний Чернишов Василь
Олексiйович.
Менi дуже прикро, що я не змiг Вам вiдписати перший лист. Я дуже Вам вдячний за такi
зворушнi листи, i за значну матерiальну пiдтримку. Велике спасибi за Вашу увагу i чуйнiсть.
Я не мiг повiрити, що через стiльки рокiв, в далекiй Нiмеччинi є люди, якi згадали про мене.
Зараз менi 81 рiк, дружина померла, i я знаходжусь на доглядi в дочки. До речi, вона пише
Вам цей лист, через те, що я погано бачу i чую. Потрiбна операцiя на очах, але на це потрiбнi
великi кошти. Менi дуже важко згадувати про своє минуле, але я постараюсь.
В 1944 роцi в мiстi Коломия мене було поранено. Я лежав непритомний, а коли опритомнiв,
почув нiмецьку мову. Розмовляли нiмецькi солдати. Господи, я думав мене вб'ють, через те,
що я чув раз по раз пострiли. Вони добивали тих солдатiв, яки не придатнi були для роботу.
Коли дiйшла черга до мене, я знав, що це все, але той нiмецький солдат мене помилував. Я
йому вдячний за життя. В 1944 роцi в червнi мiсяцi я потрапив в полон. Мiсто Ейзенах. Боже,
це були пекельнi муки, краще було вмерти, як так жити.
Ми розвантажували вагони з вугiллям, рубали лiс, носили камiнь. Робота була дуже важкою,
а їжи давали дуже мало, давали шпинат i брукву. Менi весь час хотiлося їсти. Голод томив в
день в ночi. Але хочу вiдмiтити, що два рази я все ж таки наївся.
Перший раз – коли давали собацi вермишель i вiн її не з'їв. Менi так хотiлося їсти, що було
всерiвно, краще вб'ють, нiж нести такi муки. Я пiдбiг до собачої миски i почав хватати
вермишель. Мене помiтили. Солдат пiдiйшов, махнув автоматом, я впав. Вдруге мене смерть
обминула стороною.
Другий раз я добре наївся, коли мене вiдправили до хазяїна на роботу. Дуже хороша була
людина. Вiн мене нагодував до схочу i дав з собою. Я всiм подiлив потроху, а один солдат
побачив i почав мене дуже сильно збивати, до кровi. Вiн би мене замордував, коли б не
прибiг другий солдат, i почав сильно по-своєму на нього кричати.
Я не розумiю, за що така жорстокiсть? За те, що я всiх обдiлив крихтою хлiба. I втретє мене
смерть обминула. Ми дуже каторжно робили. Хто не витримував, того на мiсцi убивали. Я не
бажаю тяжкому ворогу такої каторги, яку терпiв я, адже кожну хвилину чекаєш смертi.
Ще хочу розповiсти один епiзод, який менi дуже запам'ятався.
Наш друг виготовив компас, для того, щоб втекти з полону. Коли в нього його знайшли, нас
вистроїли всiх в одну шеренгу, а на нього пустили голодних псiв. Вони його рвали на дрiбнi
шматочки. Я не мiг дивитися, повернувся назад. За це мене кинули на землю i дуже сильно
били. Один нiмець на росiйськiй мовi сказав: „Дивись, бо завтра це буде з тобою“.

Господи, я весь час думав, коли мене вже вб'ють, коли закiнчаться мої муки, за що Господь
Бог мене так карає.
В 1945 роцi настав кiнець. Нас визволили американцi.
На цьому буду закiнчувати свого листа.
Вам дякую за увагу, придiлену особисто менi.
Бажаю Вам щастя i мiцного здоров'я.
Чернишов Василь Олексiйович

