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Q:   Здравствуйте. 

А:   Добрий день 

Q:   Начнём ми разговор свой вот с чего. Я хотел бы, чтоб, прежде чем вы начнёте рассказывать про то 

что било назовите себя, пожалуйста, фамилию, имя. 

А:   З роду, з батьків я, Лупериба Емілія Михайлівна . Після замужества Войтович Емілія Михайлівна. 

Q:   Когда вы родились? 

А:   31 березня 1935 року 

Q:   Где? 

А:   Село Могильниця, Теребовлянський район Тернопільської області, Україна. 

Q:   Теперь приступим к самому разговору, потому что я хотел бы, чтобы вы рассказали все, что вы 

видели с момента, когда в ваших краях появились немцы, и началась война.  Где вы били в момент когда 

началась война? 

А:   Як почалася війна ми були вдома, в селі. 

Q:   В каком селе? 

А:   В Могильниці. В свому рідному сель де я народилася. А коли в нас був панський фільварок і там в 42 році, 

зимою, був німецький чи то штаб, чи то як…, чи гарнізон. Як то сє по‐німецьки називало я не знаю. Там на тому 

фільварку поселилися німці.  Але вже в селі були такі слухи, люди говорили, батьки попереджали, що як йдуть 

німці щоби… (Ми на санках возилися діти, знаєте, а фільварок був на одному горбі, то так було ніби колиска, 

фільварок на одному горбі, то тако ніби колиска і в село йде другий гобр. І ми з того горба возилися. Але ми 

так вже мали таку вдома школу, що як німці йдут чи їдут аби не переїжджати дорогу. Тому що 42 рік зимою, 

вже так пам’ятаю, дуже був голод на гуцулах. І ті гуцули ходили в село, просили милостиню, хто що дасть. Але 

вони були дуже бідні. Вони такі мали личаки на ногах, такі саморобні, чи то з лози плетені… Щось таке так 

пригадую, чи щось таким пообв’язані, якимись камашами, і ті рябі торби на плечах і хустки такі рябі зав’язані. 

Вони всьо самоткане мали. Мали вівціі з тої шерсті вони то виробляли. Я бачила, як ми з тими санками, ми 

бачимо що вже з горба. Нам видно з горба: йдуть німці, знаєте, до села. І ми ще так раз, два з’їдемо і 

скоренько тікаємо на горб, аби не їхати, аби не переїхати дорогу. Але йшла жінка і тих дві торбі так несла. 

Боже! Вона як побачила німця, вона звернула на чуже подвір’я. Но німець так нагайкою її бив що то нагнало 

ще більшого нам стаху. І ми вже знали що дуже треба боятися німців. Дуже. Ну і так. Але були і такі німці, 

знаєте що їхали бричками, дзвінки тут такі почеплені, а кожухи такі мали, знаєте, а ті ковніри, то тако на тих 

залубнях, тих санях на райсорах, висять такі довгі ті ковніри. То ми трошки за залуб’я вчепимся і їдемо. 

Q:   Ви катались? 

А:   Але в нас (ми так на горбі жили) мій тато забачив то, аж, знаєте, крикнув. Але німець, я не знаю, чи він не 

чув, чи він не дав тому значення. Але то, що ми їх боялися, і всі, не тілько ми, всі боялися… То я то добре 

пам’ятаю. За ті слова теж відповідаю, що не я одна можу то сказати. 
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Q:   Ви говорите, что вы боялись немцев. И что бил этот фильварок, это поместье, и там находились 

немцы. Ви видели этот фильварок, да? 

А:   Аякже. 

Q:   И что там происходило? Что вы видели? 

А:   Спочатку ще, як но німці вступили в село, між нашим селом Могильниця і таке є передмістя Семенів, там 

була така німецька база, німецький посьолок був. Але я не знаю через деякий час німці поселилися на тому 

фільварку. А до війни, до вступу німців, то ми ходили на той фільварок. Там був лісок панський і ми так квітки 

збирали, як діти, знаєте, віночки плели різні. Ну були такі свята, що ми йшли збирали там зілля різне і плели 

віночки і то ми в церкві посвячували. Але. Як вже як німці вступили і займили той фільварок, і на тім фільварку 

був гарний будинок, і такі були стайні, комори, буквою «Г» збудовані над ставком. І зараз затим ставком такий 

потічок протікав, міст був від того ставка, потічок протікав і за тим потічком був лісок панський. 

Q:   Лисок? 

А:   Лісок. Такий гай був. І вже як німці трошки побули… я не знала що до чого, але чую вже сусіди кажуть до 

мами, ой, кажуть, на фільварку зробили гетто. Зганяють євреїв з всіх і вся, з околиць. Там недалеко таке було 

село, після війни район був, але тепер знов район ліквідували. Там дуже було багато євреїв і з того села і по 

селах було. Зганяли їх туда на той фільварок. Вже кажуть що є гетто на фільварку. Ну і так. Гетто тай гетто. Тай 

ми біжимо тою стежкою, що німці ходять, бо вони все так через засів, на поля. Але ми вже так, знаєте, як німці, 

то ми сховаємся десь в жито, і біжимо,як діти, подивитися що ж то таке. І ми побачили. Я як дитина сприймала 

по‐дитячому, дорослі люди розуміли що то значить. А ми, як діти, ми бачили тих нужденних діточок як вони 

просили хліба. Ми біжимо додому і вкраємо кусок хліба, і сховаємо десь під паху, як кажуть, і біжимо з тим 

куском і тілько дивимся чи там вартовий з собаками ходит і так перекинемо той хліб і тікаємо. Але батьки 

побачили що діти то роблять і дуже бо там якби німец побачив то розстріл був би. Ну і дуже так і такі старі 

єврейки ходили, казали що то золото на шиї мали такі мішечки, а що там було я не бачила, чи гроші, чи золото, 

що там було я не знаю, але мали таке. Ну а білий день пан мав фільварок і бураків мав дуже багато. Так селяни 

не сіяли бураків. А цукрового бурака майже той цілий горб був засіяний і частина зимовими злаками. І гонили 

людей з того гетта на буряки сапати, проривати в певний час. 

Q:   Это где? На фильварку или около? 

А:   На фільварку. Тако фільварок був, потім така доріжка. Засіяні спочатку були чи жито чи пшениця не знаю 

що там було. Та то величезне поле. А далі знов доріжка проходила і буряки вже були ближче до села так 

знаєте. І там на тих буряках євреї працювали. Але такво як то люди старші, там така Кушнірка жила, в нас в 

сусідстві померла вже. Тай каже: чуєш, вже стілько вивело, каже, вже чують люди постріли в тому ліску, 

знаєте. То чоловіки євреї копали ями такі, і там їх розстрілювали. 

Q:   Ну вы этого не видели? 

А:   Я не бачила тілько я чула. Я вже то розуміла, знаєте. І я чула як та прийде сусіда і каже, чуєш, так і так що 

вона бачила, йшла бо вона поле десь мала там за тим ставом. Йшла і каже копають рови. А потім вже чули 

вистріли то розуміли вже розуміли люди що то є. 

Q:   А скажите, вот я немножко вернусь про гетто. Ви видели само гетто, вы видели этих людей, евреев? 

Как они выглядели? 

А:   Я можу вам сказати. 

Q:   І дорослі і діти? 
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А:   Дуже обшарпані. Немічні. Старі. І діти, як я сьогодні вже розумію, вони були кучеряві маленькі діточки, але 

були дуже брудні. І я тепер розумію. Може тоді я, як дитина не розуміла цього але тепер які вони там були. І 

тілько їсти просили. Їсти. Хліба. Хліба. До тої… колючий дріт такий був, але спочатку йшла така сіта, а потім 

колючий дріт з таким нагином в три ряди той дріт йшов… 

Q:   А вы не знаете вот этот… проволоку вот эту, кто это натягивал? Кто это делал? Ведь фильварок 

этот до войны не имел этого? 

А:   Нє, там був мур. Звідси від ліска мур змурований теж так буквою «Г» а відси від поля вже то там… Знаєте я 

шось не пригадую. Там була якась загорода, але така делікатна, акуратна. Знаєте там і квітки дуже росли. Ми в 

селі де бачили, хто в селі дуже квітками займався. Там були дуже такі квітки і ми йшли в лісок з кошичками 

збирати зілля на віночки плести. А там заглядаємо на ті огрудки, то казали. А хто потому тото, в який час 

підготовка була до згону того народу я не знаю. 

Q:   Понятно. А скажите, пожалуйста, это гетто охраняли? 

А:   Аякже.  

Q:   Кто охранял? 

А:   Я не знаю. Вони були в німецькій формі і мали собаки коло себе. 

Q:   То били немцы? Полицаи? Свои? 

А:   Я не знаю. 

Q:   Там бил один вход? Ворота одни били? 

А:   Так. 

Q:   Вот там, на воротах вы видели охрану? 

А:   Навкола. Вони ходили такво, кругом. 

Q:   Они ходили, ходили да, с собаками? 

А:   Так вони ходили кругом. 

Q:   І на воротах тоже кто‐то стоял? 

А:   Ворота були замкнуті. А вони ходили кругом. І там не один ходив, там ходив я не знаю скільки, але там їх 

було більше. Не один там ходив. 

Q:   Так и люди работали в поле, как вы говорите з буряками. Это какое время года било? 

А:   Ну то був 42 рік. Весна 42‐ого року. 

Q:   Холодно было? Ранняя весна? 

А:   Рання весна так. Десь був так початок травня що я пам’ятаю. Буряки посходили і люди ходили туда їх 

сапали. 

Q:   Ви что‐нибудь знаете? Кто‐нибудь из евреев бежал из гетто? 

А:   Я не знаю. 

Q:   Из этих условий, от этой работы? 
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А:   Цього я не знаю. Як навіть,то такі… Я тілько пам’ятаю Миндлів, бо вони з нами дружили. 

Q:   Кто это?  

А:   То такі були… Ну вони мали свій магазин. І два сини було, і дочка. Ото шо я пам’ятаю. Стару Миндлиху 

пам’ятаю. 

Q:   это фамилия? 

А:   Чи Миндиль чиМендель бо я вже в книжці десь читала то Мендель пише. А чи вони були Мендель чи 

Миндель то я то вже не знаю так. І хлопці до нас приходили. Тато мій мав добрі коні. Віз порядкований. Новий. 

А їм треба було товару все привезти. Перед святами, перед празниками. Серед жнив не було. Вони вже навіть 

знали де наше поле є. Коли вже котрийсь з хлопців приїжджає і каже татови що вот так і так. То тато зразу коні 

запрягає і їхав. Лишав на полю маму (нам все хтось помагав жати а чи шось робити). Лишав і їхав до 

Трембовлі, а то 15 кілометрів. Тре’ з Трембовлі привезти товар. То тато приїхав, привіз товар і ще приїхав 

забрати нас з поля, бо часом далеко. Я хоч була мала, але грабельки тягнула щоби жодний колосок не пропав. 

Q:   То било до войны?  

А:   Нє. 

Q:   А когда это било? 

А:   А то було до війни, до війни. 

Q:   А я спрашиваю как у вас с Мендлями било во время войны. 

А:   До війни. Мій тото возив товар до війни. Потому, коли вже вступили німці, коли почали заганяти вже в 

гетта, ті робити. Ну тоді вже Миндель, який мав товар? Навіть одна жінка така… Я її за свідка мала коли мала 

суд, знаєте, про встановлення, то її тато як їхав з поля він був таксамо такий багач, називали його 

Вишнятовский. В опавку, знаєте що таке опавок? То такі дві жердини таких, що коням їсти давали, чіпали до 

дишли. То він йому кидав пірнаки. Він кого менше‐більше знав добре. Зналися, в селі люди зналися, щоби 

перетримати той товар бо не знали який буде кінець. Як то буде. Що то буде. Але по тому, як вже почали то 

зганяти то я так пам’ятаю я не знала що там в нас в господарстві робиться. Я знала Брамку, я не знаю, чи вона 

була така як я, але може була старша рік‐два, чи може молодша… не пам’ятаю того так. Але я йшла до бабці, 

моя бабця від них недалеко жила, і я мала йти другим боком, через цегельню, але я йшла селом, там через 

кладку перейду і з Брамкою побавлюся. А стара Миндлиха все сиділа, мала таку літрову поливану кружку і 

пила чай. 

Q:   Брамка это тоже из Мендлєв, из их семьи?  

А:   Дочка. 

Q:   Они жили где? 

А:   В селі нашому. 

Q:   Понимаю что в селе. Но где‐то по соседству от вас? 

А:   Трошки від нас так дальше в нашому селі. 

Q:   И вы ходили к ней играться, с Брамкою? 

А:   Я ходила до бабці. Бабця жила трохи дальше. 

Q:   Бабця их? 
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А:   Моя. 

Q:   А, это ваша бабця… 

А:   Моя бабця. Мамина мама. Я ходила до бабці і вступала до Брамки трошки побавитися з нею. 

Q:   А Брамка то жила рядом с бабцєй? 

А:   Ну недалеко. Вони мали свою хату. І я там в Брамки трохи побавилася і йшла до бабці. А під час війни, я так 

пам’ятаю, що я пригнала з поля корову. Я гонила пасти. Я жену корову а дивлюся, Боже, а то шо таке? В нас на 

подвір’ї повно людей. І німці. Корова йде вперед. Я такий з блавату вінок сплела на роги корові. А мама… 

Сестрича моя маленька була. Вона з 41 року з серпня місяця. А то був десь тако червень. Маленька була. Мама 

з сестричкою і брата і мене і каже: тікай! І мама вперед а я за нею. Але мама якби була перейшла річку (річка 

була неглибока), і йшла другим боком, то може би була втікла. Але мама не перейшла річку, йшла тим боком 

від села, знаєте, і нас було видно. І хтось німцеві показав, що во, тікають. І німец почав стріляти. Встрілив і 

мене ранив в ногу. І мама вже сестру поставила, і брат сидить і мама зара хустину з голови і мені ногу зав’язує і 

мені витягнула кулю. Але вона була неглибоко та куля і мама її вишпортала. І ногу мені зав’язала, але за той 

час вже були німці коло нас. Ми таке коло робили. А мама з переляку. Можна було по‐іншому тікати. Так 

сталося. І нас вже забрали, і ми дивимося то я вже криваю і йду. Мама несе сестру на руках і я криваю, плачу, 

скачу, тримаюся маму за руку, не годна на ногу стати і Шіця ведут. 

Q:   А кто такой Шицьо? Откуда Шицьо? 

А:   Шіцьо то був Миндлів син. І Замко був в нього син. І коли вже німці зганяли євреїв в гетто вони в нас 

заховалися. Замко і Шіцьо були Мендлеві сини. І я не знаю. Я знала шо вони в нас є. Я не знала з якого часу 

вони в нас були. Бо я рано вставала пасти корову. Але я чула що старші жінки так казали. Пастухи були старші 

бабці такі казали, що як пасти корову з робою буде багато молока. Дуже хотіла аби корова напаслася з робою, 

молока аби було багато. А я зраненька встану і ще звечора горшки були такі глиняні, спеціальні для молока. І я 

зверха цідилко і в дійничку корову скоро тако кулачками вміла дояти, навчилася тако кулачками, кулачками. 

Видою корову. Корову випускаю і на то цідилко несу, переляла, сама напилася і пігнала корову пасти. І як я з 

тою дійничкою ввійшла, я бачила що мама клала на раз кружку в дійничку і хліб і дійничку накривала 

кришкою. А я кажу: мамо, нащо кришкою накриваєш дійничку? А мама каже: а буду вертати з молоком аби 

ніхто не видів кілько молока є в нас. В нас бабця жила, через коридор, але бабці то не було в голові тото але 

так мені мама відповідь таку дала. То потім, як я йшла з дійничкою до стайні дояти корову, а Шіцьо наставив 

голову. Він думав шо то мама. 

Q:   А он бил там, что‐ли?  

А:   А він на вишці був. В нас були стайні. Одна частина була, тепер кажуть гараж, тоді казали «шопа» там стояв 

літі віз а взимі сани. Друга частина – коні були. І та шопа не мала дверей. А де стайні то вже двері були. І такий 

отвір був. І в тій шопі був той отвір і в тій стайні був отвір і ще була одна стайня. Бо на зиму сіно з тої шопи 

кидали на горище. А взимі в стайні знов через отвір на долину худобі. І він з того отвору наставив голову. Але 

то була не мама то була я. 

Q:   Он там прятался?  

А:   Він там ся прятав. І я видояла корову і прийшла. А мама вже встала. І кажу: мамо, я бачила Шіцьо в нас є. 

Мама каже: дитинко, най тє Бог боронит, аби ти кому сказала. І я, знаєте, зробилася вже не та дитина. Я вже 

не була такаво, як дитина а я вже була якась ніби… боялася все. Я вже була інша дитина. Я не знаю як то 

сказати, але я була інша дитина. Я знала же в нас Шіцьо є. І коли я пригнала корову ту з поля і бачила що Шіцьо 

там, а вже знала що робиться. Я вже знала. Мені був восьмий рік, я вже розуміла що то робиться. В хаті тато з 

мамою говорив і , напевно переживали за то, що всьо може статися. І мабуть що Шіцьо, як я пам’ятаю, як я 

його побачила що він був босий, в пальто вдягнутий штани разом з кальсонами загнуті тако, закочені. І я собі 
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так думаю що він, або проводжав Замка. Замко кудись пішов, бо Замка не було, зняли з вишки тілько Шіця. 

Або ходив десь або що і хтось в той момент його мусив побачити. Бо на ньому ще не були висохли ті кальсони 

з болотом. 

Q:   Кальсони? Сколько лет ему било? 

А:   Йому як було 25, більше не було. 

Q:   А Замко старше? Ви говорите его кто‐то, наверно, увидел? 

А:   Напевне хтось побачив. Ну і ми тоді вже, як мені прострілили мені ногу, поранили.  

Q:   И вот это из‐за того что побачили, были люди у вас на подвиру, были немцы и мама увидела… 

А:   Як но німці прийшли на подвір’я … 

Q:   А мама где била в это время? Как мама могла вас предупредить? 

А:   Мама була в хаті, бо дитина маленька, сестра. 

Q:   И она выскочила вам навстречу? 

А:   Я пригнала корову з поля. А мама як побачила що прийшли німці і до шопи тої. І мама дитину, брата а я 

надігнала на той час корову з поля… і мене, і ми почали тікати. 

Q:   А теперь расскажите мне что било после того как вас немцы вернули и у вас нога прострелена. 

А:   І нас разом з Шіцьом забрали туда на панський фільварок. А тато на той час вже був в полі. Тата не було 

вдома. І там такий один чоловік‐односельчанин потрафив сказати щоб піти, хто знає де його поле, знайти, 

вбити, як пса! Але ніхто не йшов. 

Q:   Откуда вы знаете что он такое сказал? 

А:   Тато так казав і мама то дуже часто повторювала. О, каже, Пахолок Пахолок… Як в нас Шіця зняли то він 

казав… (він був поліцай) зняти і вбити як пса. Але тим часом, Бог так йому дав, що кості на ньому гнили і він так 

життя скінчив. Але Бог суддя йому. Але люди гонили… їхали в поле, худобу гонили тай кажуть до тата: Сяньку, 

в тебе Шіця знайшли. Мій тато розумів що то значит. І лишив коні на полі. А в нас був такий Головатий, він вже 

помер, хлопець. Вони не мали поля, ні коня, але завжди нам помагали в роботі. Тата як не було то він був 

господар. Він всьо знав що де в нас є, був дуже такий порядний. Бідні були, але порядні були ті хлопці. Було 

два їх. І тато прийшов і каже до нього: Зюна, там, (не знаю на якому полі тато був, бо кожне поле мало свою 

назву: Корташі, Лозівки до Кирничок. Поля мали свої назви) бо так і так в мене сталося. І він поїхав до тих 

коней, вже ті коні навіть не гонив до нас додому. А привів де бабця жила через дорогу з тим хлопцем. Я не 

знаю де тато скрився де шо, але хлопці дружили і такий там був татів колєга. Я не знаю як то… Його кликали в 

селі Дисько, певно Теодозій був, він так коло церкви близько мешкав. Він робив секретарем в сільраді. І тато 

підійшов до нього і каже: Диську, хтось там казав, мене викликають до сільради, ти не знаєш чо?А він каже: 

тікай, там смерть. І тато мій зник. А ми в гетто. Нас вже загнали в гетто. Але Шіця як зняли, я не знала того, але 

свідок казав що Шіця як зняли то Шіцьо почав зразу по‐німецьки говорити з німцями. Що він їм там сказав то 

не знаю. Він показува як він виліз на вишку. Що стояв віз. На возі драбина, борони, тато для пола зрихтував, а 

там ще було таких 2 кулка. Тато, щоби ми дуже нікуди не йшли, а на подвіру бавилися, чіпав таку шлею від 

коня і робив таку гойдалку і ми на подвіру гойдалися. 

Q:   Качели? 

А:   Ага. А він злапався за ті кулка і підскочив, молодий бо. Так він показував німцям. Шіця відразу взяли туда 

на фільварку в будинок. Його в гетто не загнали. 
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Q:   А в «будинке» что било? 

А:   Панський. 

Q:   Я понимаю. Управление какое‐то? 

А:   Там було управління. Там німці. Там жили. А нас загнали в гетто. Казали так люди, що він був переводчик. 

Хто там в селі знав німецьку мову? А він був переводчиком там. Поки ми були на фільварку в гетто ми Шіця не 

бачили. Потім нам перегнали до Трембовлі – ми Шіця не бачили. І ніхто не знає де подівся Шіцьо. 

Q:   Ви попали в гетто. Сколько там било евреев, вы так не можете примерно сказать?  

А:   Ой я не знаю. 

Q:   Там евреи били? Кроме евреев там никого не било? 

А:   Може ще були інші. Я не знаю. Мені трудно відповісти. Але так якби на зараз, на нинішній час, на 

фільварку, то там було десь до 300 людей. Так я прикидаю собі наприклад, як якийсь мітинг, чи ше якась така… 

Водосвяття, така кількість людей і як би то могло виглядати.  

Q:   Как они выглядели там? Вот вы с ними, вы находились, где там? Ви говорите не в будынку… 

А:   В тих стайнях. Ті стайні були під голим небом. І на дворі стояла бочка, як хтіли пити. А їсти? Не давали. Не 

давали там їсти. Но то шо мали при собі, я не знаю. То шо люди перекидували. Люди перекидували. Бо хоть 

вдень перекидували. 

Q:   Эду перебрасывали? 

А:   Так. Хліб. 

Q:   Селяне украинские? 

А:   Перекидували хліб. Вмачали в ту воду. А мама, Боженьку, вже теж пішла на ті бураки. Ввечер пренесе мені 

такої «бабки», якихось листочків. Ту ногу… А та нога така стала напухла. З тої ноги, з тої рани отакого тіла 

вилізло, такого білого чогось. І мама то прикладає. Візьме тої води з тої бочки помиє. І бачите ні загаження 

ніякого не було. І того листя мені наложить аби трохи температуру зняти. І так ми там були. Я не знаю скільки 

часу ми там були, я негодна зорієнтуватися бо я була дуже зболена. А ще сестричку маленьку… То , мама, як 

конюшина цвіла, то мама того цвіту нарве і каже мені: натовчи і в шматинку і сестричці цілий день даю. І 

кавальчик хліба сухого, змоченого і я їй в ротик запихаю. Ото ми так жили. 

А:   А по тому через який час то було я не годна вам сказати але з’явилося дуже багато німців коло воріт. І там 

щось кричали, кричали і відкрили ті ворота і нас переганяли в Теребовлянське гетто. 

Q:   Может бить до того как ми перейдём к Теребовлянському гетто я ещё хочу вас про фильварок 

спросить. Ви говорите, что жили в стайнях, под открытым небом. Это какое время било? 

А:   То було літо.  

Q:   А лето било. 

А:   Але всяко було. І дощ був. І зимно було. 

Q:   И всё открыто било?  

А:   Так. 

Q:   Еды, вы говорите, никакой не давали? Немцы не привозили? Суп, может, какой? 
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А:   Нє. На фільварку я не знаю як ми жили, я не знаю. 

Q:   А вот когда вы там били, немцы ходили там между вами,? Как они относились к вам или к этим 

евреям? 

А:   На фільварку німці в середину не заходили. Я не бачила. Тілько то шо охорона була, ті собаки. А в середину 

німці на фільварку не заходили. 

Q:   Ви когда били на фильварку, мама и вы с мамой… Мама, вы говорите ходила на буряки? Ви ходили? Ви 

тоже ходили? 

А:   Нєа. 

Q:   То‐есть вы не видели, что на работах делалось? 

А:   Нє. Того не бачила. Я була там, всередині. І мама все казала щоби я сідала десь з дітьми бо там люди були 

як одне ціле. І хтось до тої дитинки подивився, бо такі зовсім старі, немічні то лишалися там. А молодих… 

Жінки, а що чоловіки робили я не знаю. Казали люди що копали рови і там їх розстрілювали. 

Q:   Это только «казали»?  

А:   Так казали, а чи так було. 

Q:   Это было в то время, гаварили ето, корда ви єщо били в фильварке? 

А:   І говорили коли я ще була навіть вдома. І люди чули навіть постріли, але я не бачила цього. 

Q:   С того периода, про который вы говорите, ещё даже до фильварка вы упомянули Брамку. Тоже девочка 

из семї. А что с ней било? 

А:   Зараз вам скажу. От бачите я тото упустила. Ще зараз вам скажу, що я забула. Кажуть в селі люди: Миндлів 

побили, Миндлів побили. Біжу  я до бабці. Біжу я, бо хочу подивитися що там сє стало, де Брамка. То я 

прийшла і Миндлів я не бачила. Кажали, що порізані в хаті. Але я бачила Брамку. В них була така стайня, вони 

мали коня і більше нічого. І для коня жолоб такий, що там січки насипали. То вона під тим жолобом була і в 

грудях її був ніж і так той ніж торчав. І Брамка під тим жолобом. Сховалося дитя під той жолоб і там її зарізали. 

Хто то зробив – я не знаю. 

Q:   А сколько ей лёт было? 

А:   Ну я кажу, вона могла бути від мене 2 роки старша, но не білише. А може така як я. А може рік менше. 

Q:   То‐есть 7‐10 лет. 

А:   От така вона була. Такі дві коси мала. Все такі червоні банти на косах мала зав’язані. Кучерява спереду 

була, але мала коси. Заплітала коси. Ото я бачила. 

Q:   Ну а теперь вернёмся. Вас выгоняют и отправляют в Теребовлю.  

А:   Вигнали нас за фільварок так якби Тернопіль то я би вам сє зорієнтувала який кусок дороги, а тут я негодна 

вам сказати, але може, я знаю… 500 метрів. Так як я на теперішне розумію. 

Q:   Что 500 метров перегнать с фильварка в Теребовлю? 

А:   Нє. На таку широку дорогу. 

Q:   Это 500 метров до дороги? 
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А:   Так. Бо то такі були польові дороги. І ми тою дорогою увійшли вже в село. То була така стара дорога. Така 

вбита, засипана землею, стара дорога. І так по боках німці на мотоциклах з собаками були а нас зігнали ігнали 

до Теребовлі. Але поки ми ще йшли тою дорогою з фільварку, ну може 3 кілометри ми вийшли за село і там 

така було дорога, називали ту дорогу Цісарська. Не знаю чого так. 

Q:   Королевская? 

А:   Цісарська. В селі казали цісарська дорога. Але вона така була… ну, засипана щебенем і більше нічого. 

Товчений камінь і засипана та дорога була. Але були дороги польні. Можна було йти на ту польну, на м’яку 

дорогу, але нас гонили тим щебенем. То було невитримане. То не порівняти ні з тим фільварком, ні з тим 

голодом, ні як мій брат хотів їсти. Він настілько плакав їсти, але то було незносимо. Повірте мені.ю що не в 

мене одної, але я за себе скажу, на ногах, на тих дитячих п’ятках, на тій каліченій нозі той камінь, знаєте який 

він дзьомбатий, залізе в ту ножку, в ту м’якеньку шкірку. То такі були задирки шкіри, кровоточили, до котиків. 

Так було. Мама з дитиною на руках і брата тягне. І я каліка. Але так люди зжилися, здружилися, що брали на 

плечі, бо як ти не міг – застрілили і на тому був кінець. А хто там ті люди підбирав, то я не знаю. Так не лежали 

ті трупи, хтось їх мусів підібрати. То брали хто на плечі, хто як помагали і так тої дороги цісарської, як казали 

може було з 8 кілометрів. Десь такво. Бо з того фільварку до Теребовлі 15 кілометрів. То є куда йти.  А потім 

вже ми вийшли на Макову гору. Там таке поле було, називали його Макова гора. І там вже була знов польна 

дорога. І вже була знов така стара дорога кам’яна, але вже стара. Але ще по польній як йшлося то ще, а вже як 

пішли на ті камінці то ті рани, Боженько! А вже як ми перейшли Семенів, то таке село то ж там був такий луг, в 

тому Семенові (так тато мій повідав, я не пам’ятаю), що там колись ще довоєнні, ще польські вояки різні 

робили воєнні свідчення, на конях їздили і таке далі. Велике‐велике таке поле було, травою заросло. І люди 

через то поле ходили до Трембовлі, бо якщо йшли дорогою то знов таке знаєте коліно величезне. Можна було 

йти тою травою, м’якенькою дорогою – неа, ми йшли тою битою дорогою. І так нас загнали в гетто. 

Q:   А когда вы шли и у вас били больные ноги, проколотые щебёнкой, вы говорите, что люди помогали, 

несли.  

А:   Несли мене на плечах. 

Q:   А кто вас брал?  

А:   Євреї. Я не знаю. Ті люди що йшли. Чоловіки. 

Q:   Кто‐то из них вас тоже носил и брата? 

А:   І брата. Мама сестричку несла на руках. Трошки перемінювали. Брали від мами дитину на руки. Там вже 

були всі одно. Ви знаєте, там так вісі одне за другого слідкували, переживали, оглядалися чи хто не впав, 

тягнули, помагали доки годен було то робили. 

Q:   І чтоб закончить с дорогой. Ви говорите, что кто упадёт  ‐ то пристрелят. Кто охранял? Немцы? 

Шли с вами тоже? 

Нє. Мотоциклями їхали. І собаки. Німці їхали помаленьку, потихенько.  

Q:   А где собаки находились? Рядом с мотоциклом?  

А:   Так. 

Q:   Это они стреляли по дороге, немцы? Полицаев там не было? 

А:   Нє. Вони всі були в формі. Я негодна була розуміти.  

Q:   Наверное, если с собаками. С собаками скорее всего. 
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А:   І з собаками. Так. 

Q:   Вот теперь я хочу дальше.  Значить вы пришли. Кончилась дорога. Куда вас загнали? 

А:   Нас загнали в гетто. В Теребовлянське гетто. Ну правда я давно вже не їхала, два роки. Але два роки тому 

все ще дві хатки там стояло, що вони були… То вже була така площа огороджена знов колючим дротом але 

вже були з будиночками. Там були такі єврейські хатки. Ну такі, як колись були хати. Хоть Трембовля було 

місто, але там не було таких будинків як тепер є. То були такі як звичайні, сільські хати. Але сільські хати були 

глиняні а вони були, видно, муровані. Но такі, знаєте, низенькі. Ще тих дві хатки було, але чи є я не знаю. Того 

року поїду, то гляну чи вони є. І там вже було огороджено, ті хатки, тото всьо і там були люди, і нас там всіх 

зігнали докупи. І знов була та охорона і так далі. І ми десь так після обіду, бо ще день був, ми туда зайшли. Але 

там вже євреї жили там в тих доміках. Ну то як жили то вони щось мали, знаєте. І така там були чи то помпа.. 

но була вода. Що там була вода, така помпа, по‐моєму, якась була. І ми вже там спочили. А рано нас вже там 

підкормили потрошки. Води, сухариків. Ми вже трошки підживилися. Вже ті євреї що там були, знаєте. А рано 

маму забрали на роботу. І мама видно зустріла там знайому, бо люди з Теребовлі там були і теж багато євреїв. 

І люди ходили. Чи то була Теребовлянська жінка, мама «Софцю» їй казала. Софцю, я діти лишаю на тебе. І ми 

так з тою Софкою були, трималися тої Софки. Там вже можна було до хати забігти. Тай дасть нам кавальчик 

того сухарика і ми з водою попили. Але вже вдень німці, ну не німці, але то видно були поліцаї німецькі. Боне 

були подібні на німців, бо німці то ходили і мали такі чоботи, а заді такі стальки, шапки такі. А ті не були. 

Форма німецька але таківо солдати. Не знаю хто то був. Чи то були німці чи не німці, не знаю. Принесли суп.  

Ну і вже розряди того супу трошки по горнятках порозливали. І ввійшов німець. Вони тако тримали руки назад. 

І йде. І побачив там така дівчинка була, така кучерява, дитятко таке. І він до тої дівчики. А то дівчатко підбігло, 

а він цукерок виймав. І показує, щоб вона відкрила ротика. І вона відкрила. А він її пістолетом. І обернувся і 

пішов. 

Q:   Пистолетом куда? 

А:   В горло. І то дівча вже більше  не встало. 

Q:   Сколько лет девочке било?  

А:   Аби 5. 

Q:   А совсем маленькая… 

А:   Маленька. Аби 5. Аби. Кучеряве. Чорненька головка. Дитятко. І цукерку побачило. 

Q:   Ви всё это видели? 

А:   Я всьо то бачила. Я бачила. Я кажу тільки то що я бачила. Жах. Ми боялися вийти з тих хаток. А потім 

ввечері теж приносили той суп. І тако йде… і ніби ненароком вертається і той суп переляв. І кличе хто там є. І 

єврея кличе:лижи! Лижи, бо то їжа. Лижи! І вклякав і лизав. Боявся смерті. 

Q:   Евреи лизали? Скажите, а кто это делал, переворачивал суп? 

А:   Ті, що носили їсти. 

Q:   Это кто били? 

Ну, вони були всі в формі німецькій. 

Q:   Немци? 

А:   Німці. Вони були в формі. 

Q:   Так они всё‐таки приносили суп? Кормили? 
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А:   Приносили. Там вже в гетто приносили суп. 

Q:   А где эта сцена происходила, когда разлил? В хате? 

А:   На подвіру. На землі. 

Q:   И они лизали с земли? 

А:   Так. Вклєк на коліна і лизав. 

Q:   Один человек? 

А:   Так один чоловік. 

Q:   Это он его позвал? 

А:   Так, і той лизав. Так було. Але вдень, котрі мали силу ще. Брали до роботи. А діточок маленьких і старі такі 

немічні ходили. Старість. Голод. Знемагали. Може ще не настільки були старі як вони вже були немічні. Вони 

вже ледве на ногах стояли. А охороняли не німці. Не німці. Чи то поліцаї були. Які вони були, я не знаю, але 

були в такій солдатській формі. Але люди, що там, бувало навіть запускали в середину. І лахи міняли на хліб. 

Всьо на хліб міняли. 

Q:   Куда в середину? 

А:   В гетто. 

Q:   А… в гетто украинцев, селян запускали? 

А:   Ну вже як не було там нікого, знаєте, ворота відкриті, тай забіжить жінка. А тут вже наскладано тих 

торбинок. І ота Софка мене навчила ті торбинки шити. Дала мені голочку, показала. А то що засилити нитку… 

то не шилося, а так щоб воно купи трималося. І що мали. Вони ж мали склепи там, магазини. Всякий одяг був, 

всяке було: панчохи, хустина, капці. Дорослі розуміли що то кінець, що їм вже того не треба. То і через верх 

кидали… 

Q:   В тех торбочках они выкидывали? 

А:   В тих торбочках кидали. А звідтам кидали хліба. Коли ся розглянуть що нікого нема, то через верх. Раз 

тільки було, що були відкриті ворота. А люди підбігають. То видно було що мають люди хліб. А найбільше мені 

було, смерть тої дівчинки і та цісарська дорога. Найболючіше, найстрашніше. То ми йшли по тій цісарській 

дорозі то біль був, страху не було, бо я не розуміла. Йдемо до Трембовлі, а що то з нами буде, я не розуміла. 

Але я побачила ту дівчинку, ввечері мамі розповідаю. Боже, мама так ту Софку просила, що як зобачить що 

німець, аби дітей не пускала. 

Q:   Ви говорите, что вот Софка шила ети торбочки и наполняли вещами и перекидывали туда и их там 

люди забирали. Ну перекидывали для того чтобы получать оттуда еду. А вам кидали много еды? 

А:   Ну як… хто кинув кусок хліба, хто кусок сала, навіть кусок масла було. 

Q:   Тоже селяне приходили и перебрасывали? 

А:   Так і так само вже сє оглядали. Єдні стоять на атазі. Люди привчилися до всього.  

Q:   А не било случаев чтоб их карали за это, били? 

А:   Не було. Бачите, так люди стереглися, так життя вчит, що не було щоб когось там під тими дротами 

зловили і покарали чи розстрілили. Такого я не бачила не пам’ятаю. 
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Q:   І сколько вы там били? 

А:   Я не знаю. Мені здається що ми були… Вже в Трембовлі?  

Q:   Да‐да. 

А:   Так мені чось здавалося що ми там були чи три, чи чотири дні. Бо потім ми втекли. 

Q:   А … Так вы там только несколько дней были? И уже успели навидаться вот этих ужасов? То как раз в 

ети дни произошло с супом с … 

А:   Так. То було щодня. То було щодня щось нове. Ну видно тато наш не сидів склавши руки. А мій, мамин 

двоюрідний брат. Один був вчитель німецької мови, а другий був священик. І, видно, тато поїхав до них за 

поміччю. І одного разу, як нас тілько пригнали до тої Трембовлі, видно що з фільварку не годен було дати 

ради. В своїм селі ми на фільварку були довго, може два‐три тижні. А тут якось мама прийшла з роботи і нас 

пообмивала водою чистою, хустину переполокала, трошки себе привела до порядку і каже до мене, що я 

старша, і як зранку будуть на роботу гонити, щоби я йшла в гурт людей. Не збоку десь, а в гурт людей і тягнути 

з собою (мій брат Йосип називається, а в селі казали Юзьо), тримай коло себе Юзя і від мене далеко не йди. 

Так дивися, щоби ти далеко від мене не була, але щоби ти була в гурті. І я була в гурті. І більше нічого мені не 

сказала мама. І ми так робили. Але там, тако як но вийти з гетто і буква «Г». Через міст на желізній дорозі мама 

робила. І там на тому куті стояли оба мамині брати. І тілько ми підійшли. І мама з дитиною стала. А він один 

одну дитину, а другий другу дитину і зі мною пішов. А той що по‐німецьки говорив – лишився. Щось німець 

сказав, а він йому по‐німецьки відповів. І ми пішли. І на тому сє скінчило. Якось німці не придали значення що 

то ми втекли, що ми там в купі були. І так нам вдалося втекти. 

Q:   И всё? После этого вы уже нечего с евреями, с немцами… 

А:   Євреїв вже не було в селі. Але ми додому не пішли. Нас завезли в село там далі. Були віз і коні. То так 

називали плянта. І нас завезли в Плебанівку. Знайомі чиїсь були. Не знаю чиї. З наших.  

Q:   И вы там уже жили?  

А:   І ми там жили в Плебанівці.  

Q:   І до конца войны вы там?  

А:   Нє. А потім з Плебанівки нас забрали в Ласківці. Ми жили в Ласківцях, ми тата не бачили і ми но діти були.  

Q:   Немцев там не било? 

А:   В Плебанівці? Може й були. Ми нікуди не ходили. Ми були в хаті, бавилися в хаті. А потому в нас така була 

в Ласківцях жінка, син її був туберкульозний, ми то не знали, а дорослі знали. Мій брат дістав туберкульоз. І аж 

скінчилася війна і ми прийшли до свого села. 

Q:   На том скинчилось? 

А:   І на тому скінчилося. Але ще що я забула вам сказати. Я все з татом кудась їздила. Я була старша, вже брат 

гонив пасти. А тато як коні лишити, мене на возі лишить. Щось би я там помогла, якби хтось ті коні хтів взяти? 

Але тато мене лишав з тими кіньми. І ми їхали з Трембовлі і вот там де я кажу, що то луг такий, де ті вояки 

польські свідчення робили і там так на такому піввкрузі, то я бачила, і тато мій каже: бачиш, каже, туво побиті 

євреї. Там ще є живі, бо земля, такво ходила. 

Q:   І вы видели как земля ходила? 
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А:   Я бачила. І думаю, Боженьку, який то страх живому там. А я не знала що нас чекає. То ще було до нашої 

трагедії. А нас як забрали, господарство підпалили. А сестра татова хотіла випустити худобу. Свині стояли там і 

вона хотіла випустити. Але її обхопив вогонь і вона обгоріла сильно і за пару днів померла. 

Q:   Это било когда вас арестовывали? 

А:   Коли нас брали з подвір’я . і татова сестра обгоріла досить. А що тоді? Чи лікар який був? І лишилося двоє 

дітей. Але вже повмирали. Василь і Марія. Вона за пару днів померла, а лишилося двоє дітей. Марійка старша 

була. І хлопчик Василько. І так вони прийшли вже після війни, після всього, жили з бабцею в другій хаті. Але 

тато мій вже був так як опікун. 

Q:   Спасибо вам большое. Тяжолиє воспоминания. 

А:   Якби була якась фотографія, або що. Я пам’ятаю як тато приїхав додому. Розказати? Як мій тато був в 

Гестапо. Не треба того? Також возив євреям хліб.  

Q:   За то, что давал хлеб его забрали в Гестапо? 

А:   Так. Але євреї заказали корову. М’яса. І мій тато з своїм двоюрідним братом, купили корову. Мій тато мав 

таку жилку до гендлів. І то до Бучача. А в нас через поле, ми вже потім з чоловіком не раз їхали з Бучача до 

мами, то 40 кілометрів. І то люди зимою, саньми. І мій тато один возив хліб. Мама вночі спече хліба 

свіженького. Тато на сани і поїхав через поля, через поля. Але заказали татови корову. І тато з двоюрідним 

братом повіз ту корову. Була дуже біда. Не було в що взутися, вдягнутися. Мама пряде з коноплі ті нитки а я 

сиджу в’яжу. Панчохи, хустину, спідницю, камізельку. Так навчили мене тою голкою в тими спицями і я так 

дотепер з тою голкою сиджу і з тими спицями. Таке як моє хобі то. Маю роботу єнчу, але бодай трошки щось 

там собі пороблю. І тато домовився що забере шкіру. Корову, вони м'ясо заберуть а їм нащо шкіри? І на котру 

годину точно. Але я забула як то називалося що була… «комендантна» година чи якось так. 

Q:   Комендантский час. 

А:   Щось таке було. Що до тої години євреї ходили, і нічо не було. А після тої години на вулиці зустрів і убивав. 

Q:   Евреев или любого? 

А:   Нє. Євреїв. Наприклад, оголосили комендантська година, з такої до такої. Ну добре як ти був…. 
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