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Вопрос: Здравствуйте! Представьтесь, назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ: Кучерява Валяна Андреевна. 

Вопрос: Какого Вы года рождения? 

Ответ: 1915. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В Згурице. Тут,у Згурі. 

Вопрос: Когда началась война в 1941 году, где Вы находились? 

Ответ: Були  вдома, а  коли все почалось, як  з’їжджалися війська, то  побігли ми. Германія йшла цим 
шляхом, а Руминія – цим боком. І  народ  звідти двигнув. Коруцами [ph} народ  двигнув. І начали 
розбирати євреїв. І як начали розбирати, то начали стріляти…солдати. Не в людей стріляти, бо там 
повна Згуріца людей була. І євреїв там було багато, а ми повтікали звідти, бо боялися. І коли народ 
побіг туди, то там розбили касу. І як розбили касу, то солдати почали стріляти, і народ поразлетівся.  А 
вночі ходили люди, брали від євреїв. Це будь-хто розкаже. І возили каруцами. Но наші люди євреїв не 
зачіпали. Ну й як зачепити, коли вони у нас не раз були, а ми до них ходили. Брали в них,коли щось 
треба: пшеницю або гроші…. вони давали. Ну як іти його і вбивати? Цього в нас не було. Уночі я не 
знаю,що там було, бо ніхто із наших людей там не був вночі. Мій чоловік пас вівці,він  і ногою не був у 
Згуріци. А як прийшли вже румини, то ходили до кажної хати. До кажної хати йшли і провіряли. І якщо  
ви не хотіли, щоб вони  шукали у  вас,то ви самі б призналися, потому що воздух. От принесли відти від 
них  відте [ph}, шо приніс.  До нас як прийшли три жандарми, подивились в одній кімнаті, другій-нічого 
немає. А у сусіда нашого забрали корову та пару коней. І розбирали,забирали все від них. Вони, можна 
сказати, голі були. І вони сиділи на долині. Коли ви їдете,  там є великий став. Їх випроваджували на ту 
долину,і люди там сиділи…. А як було,що знайшли в одного чоловіка  молоду жінку, дівчину молоду, 
та привели її до сусідів,а там в той час був жандарм. А та жінка почала кричати та просити,щоб повели 
її туди,де їхні. Ми з сусідкою коло неї плачемо-не дай Бог, що було! І він (жандарм) її відвів. А вже 
потім,коли євреї повернулися,і та жінка також була. Вона сказала,що той жандарм її дорогою не бив,не 
зачіпав, просто відвів і все. 

Вопрос: А жандарм хотел привести ту женщину в дом? 

Ответ: Ні, вона йшла. Вона була схована в одного чоловіка на долині. По стузі  [ph} переховувалась. 
Вона вже вийшла,та як раз він її надибав. Та він ішов сюди,а тут був в той жінки жандарм. Просто так. І 
вона начала просити того … просити,щоб її не вбили. І не зачепив!Так,відвів. Бо вона як прийшла 
другий раз,сюди ж прийшли, і тоже всілися по хатах своїх опісля як уже повернулися всі звідти. 

Вопрос: А Вы помните имя той женщины-еврейки? 

Ответ: Як Вам  сказати… знаю її. Знакомі  ми, близько  коло больниці вона жила. От  Гершка [ph}  
Професа [ph} знаю.  Знаю фамілію - Профес  [ph}. А хлопці (в нього два хлопці), вони, наверно, в 
Америці. А де вони… два хлопці. Вони вже  музиканти були. Вони робили в Кишеньові.  Вайнберг  тоже 
знаю фамілію. Потому що він був в млині [ph},  опісля їм дали  роботу тут. Як прийши вони, то й дали їм 
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роботу. Гершку дали у млині,щоб він завєдущим робив. А Вайнбергові далі у млині, щоб він робив,то й 
вони  й робили. А ті й не знаю де, так… 

Вопрос: А кто собирал евреев из домов- немцы или румыны? 

Ответ: До купи?  Я не знаю. Але румини як брали їх, то нічого їм не робили. Нічого. 

Вопрос: А Вы видели то, как их собирали? 

Ответ: Ні, не відела з того дня,як їх забрали з долини,що я буду казати. 

Вопрос: А туда, на долину, как их водили,видели? 

Ответ:А на долину,конечно:, впіймуть чи с хати виведуть та й туди на долину брали.  

Вопрос: И как водили их? Можете рассказать? Кто водил? Сколько людей? 

Ответ: Хто водив? Це не люди  вели , це  просто вже воєнні … воєнні. Люди не зачипали, щоб вони….  А 
іного й віділи коло вулиці. Ну не знаю,чи його вбили,чи, може, він з досади вмер. Бо старий чоловік 
лежав вбитий. 

Вопрос: На земле лежал? 

Ответ: Да, на землі лежав. 

Вопрос:  А кто он был? 

Ответ: А кто- не знаю, бо сам лежав він там. 

Вопрос: Но из Вашего села, из Згурицы или нет? 

Ответ: Із Згуріци,конечно.  Як….  що його вбили? 

Вопрос: Нет, тот человек, мертвый. 

Ответ: А, тот человек, конечно, згурицкий був. 

Вопрос: А он был еврей или нет? 

Ответ: Еврей. 

Вопрос: Вы знали точно? 

Ответ: Ну конечно. Як не знати, як село було не год і не два,ще ж года були відколи…Але ніхто їх нікода 
не зачіпав до войни. Бог спасі! 

Вопрос: А во время войны?  

Ответ: А вже во время війни,як їх виїхало,виїхало звідси. І от ті двоє, що були тут, у млинах, виїхали 
самі. Ніхто, Боже борони,ніхто не хотів ,шоб їх вбивали. 

Вопрос: А Вы видели, как горела Згурица?  
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Ответ: Ну конечно, видела. Вночі підпалив, та хто підпалив? Та й горіло. 

Вопрос: А что случилось со всем имуществом евреев, с тем, что было в домах? 

Ответ: Народ брав. А вєщі народ забрав. С Кетросу  люди ходили. То там коруца [ph} в коруцу[ph}, 
коруца [ph} в коруцу[ph} їхали відти. З Високої, з Поперст. Но з Поперст люди не так, но з Кетросу… З  
Кетросу більше. Даже воєнні йшли вперед, а вони ззаду коруцом… а вони ззаду коруцом йшли. І тоді 
не дивилися чи дверці замкнуті,чи заперті,чи шо – трахнули у двері та   зайшли і витаскували. Це я 
бачила. І зразу ми повтікали. І вийшов тут на долині чоловік старий,каже: «Де ви були?».-« Були у 
Башти» [ph}. Він каже: «Шо там? Щоб я не відів, щоб ви йшли туди. Ще, не дай Бог,щось збирати. Во 
время революції та від пана як позабирали, то їх постріляли.» 

Вопрос:А Вы ходили на долину,  где евреев собирали? 

Ответ: Ні, не ходила. Да і хто туди пускав…Туди нікого не пропускали. 

Вопрос: А Вы видели с расстояния, что там было? 

Ответ: С расстоянія…там же луг великий.Та там повно їх,людей було. Вони самі сиділи. 

Вопрос: Они просто на земле находились или там были какие-то  постройки? 

Ответ: Ні, не було нічого. Отак під небом сиділи. Під небом сиділи на долині і трусилися там. 

Вопрос: И была охрана? 

Ответ: Да, охрана сиділа кругом них. Потому шо вийшов чоловік Профес Гершко і каже «Філіппе [ph}, 
принеси хоч кусочок хліба дитині». Він каже: «Гершко,як? Бо я боюся». Бо сиділи німці. 

Вопрос: Немцы охраняли? 

Ответ: Да. «Та я,боюся»,-каже. Каже: «Як я буду йти, то зігнуся і кину хліб і бринзи кусок ». Він каже: 
«Добре, Філіп». Та він тоді, як прийшов,вже як вернули їх, каже: «Філіп,ми  мали на дві неділі дитині  
по крихті давати». Я ж вам кажу,шо ми ходили до них,бо треба було. Брали й на пшеницю, й на 
соняшник. Той давав. Та він лиш прийшов та Філіп( мій чоловік)  сказав: «Іди винеси хліб і тарелку 
бринзи Гершкові». А той каже : «Філіпе,тоді я до тебе йшов і ти не боявся, а тепер ». А Філіп каже: 
«Гершко, хіба я Вас боюся? Йдіть до хати!» І він пройшов і скрізь по комнатах подивився, чи може їх 
нема нічого. Й тряпки не було! Я Вам кажу чесно й правду. Навіть хтоб щоб не казав, я знаю,що так 
було. Як би взяли,то взяли би. Він був на полі,а я з дітьми лишалася… так було. А вони….як їх забирали, 
може й бачив хто, але їх вночі забирали. Їх вночі і забрали. А так сиділи німці – охрана. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что именно немцы там были охрана? 

Ответ: Як йшли люди, то вони кричали по-своєму. То вже молдованський язик ми понімаєм,руській 
понімаєм, а той хто понімає? По-німецькі шо ми знаєм? Ми не знаєм цієї мови. 

Вопрос: А после того, как их увели, Вы ходили на это поле в долину смотреть, что там было? 

Ответ: Конечно,ходили на поле,там же була дорога, шлях на поле. То й шли. 

Вопрос: А то место, где евреи были, что там осталось? 
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Ответ: То мєсто… Трава така була, а як їх забрали-така. Шо говорити [ph}. Тут в голодовку шо люди 
мали? Той мав, той не мав -  та їли бур’яни, а вони ще й там…повели їх на наказ такий. Страшно. Не дай 
Бог нікому. Лучше, шоб  вбили, а не так,як вони. Та той Гершко розказував : «Філіпе,я свою дитину 
кинув у Дністер. Вона мені  пальці,руки кусала, та я її взяв та й кинув у Дністер». А жінка не прийшла. 
Він прийшов сам і ці хлопці. Він зараз другу жінку взяв, бо тої не було. Чи вбили,може,чи вона умерла – 
Бог її знає. Бо я ні   разу в хаті в них не ходила,не була у тої жінки. 

Вопрос: Это другой Гершку, не Профес? 

Ответ: Профес, Гершку Профес. Та йому саракул [ph}, став він до роботи та й заслаб. То не можна 
заслабнути,і йому відрізали ногу доктора. Оце я знаю і кажу. Може прийдуть доб’ють мене. Скажуть:  
«Що баба гавкала там,що вона казала?» А я казала те, що бачила і чула. 

Вопрос: А после войны много евреев вернулось в Згурицу? 

Ответ: Вернулись, но мало… мало вернулось. Вернулися люди,даже  ті вони не знали,що казати та 
йшли в поле працювати йшли также  дівки [ph} такі. Мучилися люди. 

Вопрос: А сколько времени держали евреев на той долине, на поле? 

Ответ: Тримали їх,доки усіх не позбирали. 4-5 днів, а бо  й тиждень.  

Вопрос: А Вы знаете случаи, когда  кто-нибудь спрятался и спасся? 

Ответ: А щоб спрятався – це не чула. Ховалися вони, але… Ховалися, но…. Так не знаю. А тоді, во время 
того буклку [ph}, то конечно,поросходилися  в село до нас та поховалися. Та й пішли самі туди, на 
долину, після того, як побачили, що там всі збираються. На долині у одного чоловіка сиділа ота 
дівчина, про яку я Вам розповідала. У пахурі [ph},у річці там сховалася та сиділа. Він взяв її до хати, 
сиділа вона у нього, та потім її привели. ЇЇ нема, тоже вмерла.  

Вопрос: А вот  у того  мертвого еврея, старика, которого  Вы видели на дороге, были следы крови или 
что-то подобное? 

Ответ: Ми бачили, що він там лежить, пройшли і все. Нічого такого не бачили,але він був мертвий. Це 
було тут, коло больніци. 

Вопрос: И это было в то же самое  время, корда евреев  собирали в долине? 

Ответ: Так,ми побачили його в той день. Ми повтікали звідти, бо там стріляли. Ми  тікали та бачили, що 
він там збоку лежав. Оце я бачила. 
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