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Вопрос: Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Шкреватовская  Устиния Яковлевна. 

Вопрос: Когда Вы родились? 

Ответ: В 1928 году. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Село Раскопинцы Сокирянского района на Украине. 

Вопрос: Жили в Раскопинцах до войны евреи? 

Ответ: Вони жили від нас 5 кілометрів, в Сокирянах. Ми в Раскопинцях жили, а они - в Сокирянах. 

Вопрос: И много там было евреев? 

Ответ: Було много. Вони торговлею  займались там, всі магазини їх були. Сокиряни – то був як 
городок. 

Вопрос: Вы знаете, что с ними случилось во время войны? 

Ответ: Во время войни їх розігнали, били, все їх поразбирали,  народ разбирал. Я, коли зайшла в дом, 
там все поскидане посеред хати. Я прийшла з мамою своєю, бо кажуть, розбирають євреїв. То мама 
каже: «Ідем і ми щось возьмем». І ми прийшли, там синька була пораскидана, і мама взяла там 

скільки-то пачок. Ми принесли додому, а тут обя'вляють, що, хто що брав од євреїв, то паліть, 
кидайте, а то будуть вас наказувати. То, що ми принесли, мама зібрала і в річку кинула…Була я там 
всередині, бачила: все поздирали люди…І після того вже їх збирали. Вони ховалися, хто де міг. Їх 
почали ловити. Після їх позбирали і десь тримали… в лагері там. Казали, що десь за Сокирянами був 
лагерь такий, але я не бачила.  

Вопрос: Кто их собирал? 

Ответ: Ну як, руководство. Приказ такий був. Собирали, шукали їх, бо вони поховалися. 

Вопрос: Это было в начале войны или позже? 

Ответ: Начало войни.  

Вопрос: Когда началась война, какие-нибудь солдаты зашли в Сокиряны? 

Ответ: Да. Румини зайшли раз – їх вигнали. Потому зайшли русскіє, а потому опять румини були, 
зайшли другий раз. А потому опять русскіє, і вже так і було. 

Вопрос: Евреев собирали долго или все было в один день?   

Ответ: То було долго! Це ж їх шукали, тримали в лагері, вони вмирали там в тому лагері. А потому 
вже прийшов приказ їх убивати.  

Вопрос: Вы видели, как их убивали? 
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Ответ: Я бачила тільки вбитих, ми ж повтікали. Там сусіда каже, що примарія наказала, щоб везти їх 
та закопувати, ями копати. А ми прийшли  - та стало нам страшно, бо там убиті були – та й повтікали 
назад.  

Вопрос: Разве  они и детей-подростков заставляли закапывать? 

Ответ: Ні, хто хоче. А я така була любопитна, сусіда іде – та й я з сусідою. Та й прийшла. Та 
побачили, що там так багато вбитих, то повернулися та повтікали. Ми не копали, нічого. Бачили, що 
люди там копали, але я нічого не копала. 

Вопрос: А где находилось это место? 

Ответ: За Сокирянами. 

Вопрос: Далеко от Сокирян? 

Ответ: Не дуже далеко. Там за Сокирянами кладбище їх є. Та я вже не помню, чи їх там на кладбищі 
закопували, чи де.  За Сокирянами зразу, на цій горі – там кладбище. 

Вопрос: И на той же горе Вы видели трупы? 

Ответ: Да, там на той горі. Але я не помню, чи то на кладбищі…видно, на кладбищі вони 
закопували…бо я не інтересувалася потом. 

Вопрос: Вы туда пришли с соседкой. Как ее звали? 

Ответ: Маланка. 

Вопрос: Вы пришли с ней туда, и что Вы увидели на том месте? 

Ответ: Бачили, що люди копали ями і що труп лежал – і все, ми повтікали. Стало страшно. 

Вопрос: Много трупов было? 

Ответ: Було-було трупів, там же ш їх постріляли. Та ми так лиш доходили,  повиділи це страшне і 
повтікали. Страшно. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что это евреи? 

Ответ: Ну то говорили всі! І прийшли з примарії і нам загадали, щоб ми йшли! Німці сказали 
взрослим, а я вже тоже вчепилася. Да гонили просто, гонили! Сказали: «Беріть роскалі [ph} і йдіть 

євреїв закопувати, бо їх цією  ноч'ю постріляли!» 

Вопрос: Поэтому Вы знали? 

Ответ: Да, гнали просто з примарії. Кажуть: «Йдіть, бо постріляли євреїв!» А ми були коло Сокирян 
близько. Отако лєс – і ми жили. І була через лєс тропинка до самих Сокирян. І ми так йшли туда тою 
тропинкою. Потом вийшли на гору, бо вони на горі, на рівнім, були. 

Вопрос:  Там были только мужчины? 

Ответ:  Були й  женщіни, й мужчини – було багато там, копали ями, закопували. Бо потом я вже чула, 
що казали, що закопали їх там всіх.  

Вопрос: Вы сейчас говорите о людях, которые копали? 
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Ответ: Да. То вже в Сокирянах народ казав, що закопали вже євреїв. Казали, що кидали і по два їх, не 
лише по одному закопували. 

Вопрос: Я хочу спросить про убитых: там были мужчины, женщины? 

Ответ: Усі були! Я ж кажу, що ми тільки їх повиділи, що то труп, то й повтікали! 

Вопрос: А сколько примерно трупов Вы видели? 

Ответ: Я не можу сказати. Я бачила, що трупи лежать,  скільки…Стало страшно, та й повтікали. 

Вопрос: Там вокруг находились военные? 

Ответ: Я не помню. 

Вопрос: А яму Вы видели там? 

Ответ: Виділи, що копають, а щоб я до ями дойшла – я не доходила. Я ж кажу, що ми так побачили, 
що таких трупів лежать багато, і що копають ями, і повтікали! 

Вопрос: Ваши родители не пошли? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Люди копали ямы руками или техникой? 

Ответ: Руками!  

Вопрос: Вы говорили, что люди сказали, что евреев расстреляли ночью. Вы слышали выстрелы? 

Ответ:  Ні, то ж п’ять кілометрів! Даже ще більше, бо п’ять кілометрів - то до города, а це ж за 
городом, десь шість кілометрів. Нічого не чули. 

Вопрос: Вы с мамой ходили в еврейский дом за вещами до этого  или после? 

Ответ: После того. Їх тоді ще збирали в лагерь. Я лагерь не бачила, але казали, що там їх усіх 
зібрали,зробили проволоку таку  і там тримали їх. Але я не виділа того. 

Вопрос: Значит, Вы пошли в дом с мамой уже после того. А сколько дней прошло? 

Ответ: Я не помню. Я чула, що євреї в лагері, ті, що позбирали їх, шмаття їх все з хатів позабирали і 
їх позбирали. Хто повтікали, то їх ловили. Таке я чула.  

Вопрос: Вам известны случаи, когда кто-нибудь из евреев спасся? 

Ответ: У нас в селі один чоловік переховував єврея. 

Вопрос: Вы можете рассказать об этом? 

Ответ: Я чула, що він з Кишиньова  приїхав. Був у нас там лагерь, і його призвали в лагерь, щоб він 
розповів дітям, як він переховувався там. А той чоловік у нас його переховував. 

Вопрос: Вы знаете, кто это? 

Ответ: Він уже помер. Дід Михайло був. 

Вопрос: Вы помните его фамилию? 
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Ответ: Не помню   фамілію. 

Вопрос: Сколько людей он прятал? 

Ответ: Одного. Один чоловік у нього переховувався. Він потому  пішов у Кишиньов. І потому він 
вже дітям у лагері розказував, як він переховувався у нього. Він визвав того діда, отдав єму подарок. 
Це я чула, що люди говорили. 

Вопрос: Вы всю войну находились в Раскопинцах или эвакуировались? 

Ответ: Евакуіровалась. Ми були в Грінауцах , тікали від войни. Ми сиділи дві неділі там.  Вдома 
залишився лише тато, а я з мамою, корову і коня ми забрали, ми дві неділі сиділи у Грінауцах, у 
молдавському селі. 

Вопрос: А в том селе евреи были? 

Ответ: Коли ми прийшли  там у церкву, там хрестили дівчинку. То кажуть: «От хрестять єврейку ». 
Найшли в глинищі дитину, дали їй звати Марія. Пройшло время, я попадаю туда на храм. І розказую 
там чоловіку: «Я була тут,у церкві, ми переховувалися, і христили тут дівчинку». А він каже: «А 
вона тут сусіда, рядом зі мною».  І призиває мене до хати. Я її бачила. Вона вже вивчилася на 
вчительку, і мала дєті. Я бачила її. 

Вопрос: И как она выглядела? 

Ответ: Така чорненька. Вона, навєрно, ще живе зараз. Марія її звати.  

Вопрос: Фамилию не помните? 

Ответ: Ні. Її тут всі знають в Грінауцах, бо вона вихрістка.  

Вопрос: Откуда люди знали, что она еврейка? 

Ответ: Бо тоді євреї кидали дітей! Вони їх як гонили, а вона повернула і кинула дитину, бо їй тяжко 
було з дитиною. Знали, що єврейка кинула, чи, може, хтось бачив. Потом той чоловік пішов  і забрав, 
і вигодував її. Перехрестили її, при мені хрестили.  

Вопрос: Еще какие-то случаи Вам известны, когда во время войны убивали или преследовали евреев, 
мирное население? 

Ответ: Ні, більше нічого. 

Вопрос: А сколько лет было той девочке? 

Ответ: Маленька, на руках її несли. Десь кілька місяців, 2-3 місяці. 

Вопрос: Вы знали тех людей, которые ее взяли? 

Ответ: Да. Вони не мали дітей. І рішили взяти ту дитину за свою. Пішли вихрестили її на свою вєру і 
дали звати Марія. І я її бачила: така чорненька, невисока, красива була женщіна.  
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