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Q:   Так, я хотел бы продолжить наш разговор. Ви начали говорить про то, что папа помогал евреям, должен 

бил доставить корову и до этого хлеб ещё давал, и что с папой произошло после этого?  

А:   Тоді тато так домовився що він повернеться за годину чи за скільки часу і забере шкіру. Шкіру треба було 

виправити і зробити дітям якісь чоботята, бо не було в чім ходити. І якраз оголосили німці (я не знаю чи то була 

акція чи то що). Тато прийшов за грішми, за тою шкірою. Двоюрідний брат його чекав з саньми. Так трошки 

під’їхав там а тато вже біг забрати ту шкіру. А в хаті гестапівці. І тата заарештували. Я не знаю чи хто доніс за ту 

корову, чи просто німці так прийшли там до хати, я вже того не знаю. І тата заарештували. То було в Бучачі. 

Завели тата в гестапо і замкнули. Ну і тато вже чує що вже тихо, що нема німців, но ходить тільки постовий і 

застукав у віконечко до него і каже: «Послухай, я маю дома троє маленьких дітей. Що тобі з того прийде як мене 

тут застрілять? На тобі ті гроші, пусти мене.» А він каже до тата: «Чоловіче, як я тебе пущу, то мене застрілять». 

Тай запер віконечко. І думає тато: «Аж тут вже мені кінець». Але десь так за якийсь певний час відкриває 

віконечко той постовий і каже: «Знаєш що, за 15 хвилин приходить друга зміна. Буде мінятися. І вот коли буде 

бракувало тих 15 хвилин я відкрию двері і ти тікай. Але я буду стріляти. Через 10 хвилин буду стріляти. Влучу в 

тебе – так і буде. Нє – щастя твоє». Тато йому віддає гроші. А то тепер кажуть куртки, а тато мав таке футерко. 

Воно було на кожусі, але з рукавами. І тато то футерко застібає на один ґудзик, руки звільняє і тікає. А Бучач добре 

знав. А Бучач – то таке місто дуже гористе. Я як там приїхала, то я гадала що в лісі щось горит, а то дерева і хати, 

так ніби на сходах. І тато давай тікати, але вже чує постріли. Вже бачить: ракети! Пси! І тато – під місток. Я була на 

тих місцях. Не знаю чи на тому місці була… І ліг в воду. І як він ліг в воду… І тато каже: «єно тако трошки голову 

підніму, щоб дихнути повітря і знов опускаю голову в воду». А там то не річка, а то такий потік. Там такий «викіп» 

‐ рів такий і стоки течуть. І зарослі такі, як то взимі. Але тато каже: в воді собаки слід втратили. І тато чує вже 

недалеко ті пси, над мною. І каже: «Боже, Боже, рятуй мене, Господи» «Я, ‐ каже, ‐ так в ту воду ліг, лежу… і 

німці… і пішли з тими собаками далі». Полетіли далі з знов туди з тими собаками вертаються. А стріляють… А 

ракети світять… Не знаю скільки там пролежав в тій воді. Чує – тихо. Ні собак, ні ракет ні німців нема. Вилазить з 

тої води і знає де чекає двоюрідний брат на него і так мокрий (зима!) прибігає туда. Той зобачив тата і каже: 

«Сяньку, що ж робити?» Але мій тато все фірманив. Такі були «бунди». Знаєш що таке «бунди»? 

Q:   Нет 

А:   То таке довге‐довге пальто. Але воно довге‐довге, тако сє закидає і під ноги бере. І наверха таке, як монахи. 

Але воно було чисто суконне, тепле. Він, той двоюрідний брат, знімає з себе калісони, сам вдіває тілько штани. 

Татови дає сухі калісони. Той одяг всьой мокрий з тата зняв, завиває тата в ту бунду, прикриває троха соломою. В 

черевики насипав січки, запхав ноги туда, і сам свої ноги запхав в опавку таку і додому. А коні… цілу ніч. А тато 

казав все до коня «братчику». «Братчику, ратуй мене, братчику швидше», казав. Приїхав додому, я так пам’ятаю, 

ми з мамою не спимо. Мама пряде кужіль, чекає що тато має приїхати. Але ввона вже знала, як він їхав за скільки 

вертається приблизно, а то задовго нема. А горів ще такий каганець. Я вже заснула, а мама ще пряде. Її сон не 

береться. Нараз чує жи коні… І мама то вибігла, відкрила стайню. А він живо тата з тої бунди і з мамою до хати на 

ліжко. І каже: пар молоко, що маєш і давай йому щось гаряче пити. Мама там… А тато тілько сказав накрити коні 

веретками. А мама потім казала що на конях така була піна, що згорнула, як милиння, шума така. І в стайню. Дали 

їсти, понакривали коней і вже стрий додому не йшов. Бо то татів двоюрідний брат був. Але мама там розпалила. 

А чим палили? Соломою. Молока, чи що там мала гарячого, дала напитися. Але до ранку мого тата було не 

пізнати. Лице було таке багрове і на очі не бачив. Всьо мумія. І мама, знаєте, настрашилася. 

Q:   Это от того что он в воде бил? 

А:   Напевне… 

Q:   А его потом уже не арестовывали? Вот это он пришёл и уже бил с вами после этого? 
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А:   Був з нами до Шіця. То було ще перед Шіцьом то всьо. То було перед Шіцьом. 

Q:   Это было перед Шицём? 

А:   Перед Шіцьом.  

Q:   После Шиця… Ну, ми знаем. Он бил на поле и, слава Богу, его не взяли. А корда он ещё бил в Гестапо? 

А:   Перед Шіцьом. 

Q:   А чего он бил в Гестапо? 

А:   За ту корову. Через ту шкіру.  

Q:   О! Вот я про это. Ви хотели сказать, что било после коровы. 

А:   Ото тепер я кажу. Він тікав, розігрівся добре, а тоді в річку. 

Q:   Это вы рассказали. А в Гестапо, вы говорите, где ж он бил в Гестапо? 

А:   В Бучачі. 

Q:   Он «тікал» откуда? 

А:   З Бучача. 

Q:   С Гестапо это он бежал? 

А:   З Гестапо, так. Його замкнули в Гестапо. І вартовий ходив. І тато тоді попросив вартового. 

Q:   Это то, что вы час рассказали. Это я всё понял. Кроме этого он в Гестапо уже не бил? 

А:   Нє Але в нього таке лице червоне було. Ніхто не знає шо сє стало, де тато мій був. Бабця, там ще така була 

жінка Терлецка, каже: рожа. О, ‐ кажуть, ‐ дістав Сянько рожу. Десь провіяло його. І спалювали там свяченим 

зіллям, спалювали тим клоччям ту рожу. Але то не помогло. Моя мама побігла до свої двоюрідної сестри, до 

бабиної рідної сестри, до свої цьотки побігла. А вона мала 5 синів і сини були всі вчені. А один був аптекар. І вона 

побігла до него і каже: «Цьотко Бронько, так і так щось з Сяньком таке сє стало». Вона розповідає що. Але каже, 

що такий страшний. Може би прийшов Ясько (вона на Івана так казала), і подивився що з ним таке є. І він 

прийшов подивився. Розповідати? 

Q:   Ну… Вылечили его? 

А:   Вилічили. Але в мого тата лице стало як то струп. Потиснеш – а там гній тече. А він тогди хату замкнув. Тата 

посадив, тазік поставив і то всьо здирав. А потому примочкою. Така синювата примочка була. Синьо‐зеленкувата. 

Потому чимось припудрював то лице і так. І знаєте мій тато і вмирав, але він не мав лиця такого як з роками 

міняється лице.  

Q:   Да, у него била обновленная кожа. 

А:   Було лице гладеньке таке, як яблуко. 

Q:   Теперь я хочу чуть‐чуть 2‐3 вопроса вам задать по тому рассказу, что вы вначале говорили. Когда вы били в 

гетто, ещё  в первом в том, в фильварке, то там вы видели, или знаете, что там происходило с евреями, кроме 

того что они ходили на работу. 

А:   Такі молоді хлопці то тоже ходили на бураки. А вже такі, як я тепер собі уявляю, що їм було 50 і дальше, я собі 

уявляю тепер вік, бо я так як бачу тих людей. Вони копали такі ями. То що вони копали, я знаю. Як ми ще не були 

в фільварку в тому, ми йшли збирати квіточки і люди кажуть: «Ой, нагнали знов євреїв».  
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Q:   Это кто говорил? 

А:   Люди в селі. В селі то знаєте так пошта йде. І ми бігли, буцім з кошичками за квіточками, бо плели віночки на 

свята, певний ритуал. Ми йшли і бачили як ті чоловіки копали ями. 

Q:   Ви этих людей видели когда они копали? 

А:   Так, ми виділи. Я бачила. Що чоловіки копали ями. Але для чого? А потому в селі казали, що вони самі для 

себе копають ями і там їх розстрілюють. І коли ми вже були в гетто тому, що постійно, може 10, може 8, може 12 

виводили чоловіків, але я не бачила, щоби ті, що їх виводили, поверталися назад. Люди з поля поверталися, а 

окремо тих, кілько там взяли чоловіків, я не бачила щоб вони поверталися. А постріли було чути. 

Q:   А вот сейчас, корда вы это припоминаете, вы не можете прикинуть, вы часто видели, как их уводили. Вы не 

можете примерно сказать, сколько их там убили? 

А:   Ну я знаю… Так за мої пам’яті може 50. 

Q:   Ви думаете, что это било раз там 5‐6. 

А:   Ну може. Так я собі думаю. Бо я так не знаю чи їх було чи 8, чи 10, чи 12. Так виведут купку людей. 

Q:   Теперь второй вопрос. Ви рассказываете, как гнали вот эта страшная дорога. Гнали в Теребовлю. И вы 

говорите что те, кто упал, тех убивали. Кто стрелял? 

А:   Німці. Ті, що їхали на мотоциклах. 

Q:   Ви видели? На ваших глазах? 

А:   Так. Хто впав і вже не було сили піднятися. 

Q:   І вы видели чтобы немец… 

А:   Я так бачила троє людей. 

Q:   А кстати ети собаки, они били с собаками. Ети собаки что «бігли» рядом с мотоциклом? 

А:   Так. Мотоциклі їхали тілько одним боком бо була польна дорога, а собаки йшли двома боками. Бо одна була 

та кам’яна дорога і такий був рів. І зараз же було поле. 

Q:   Собаки не привязаны били? Просто сами бежали. Охраняли. Как стадо охраняли. 

А:   Охороняли як стадо. Гонили як стадо. Ото дуже влучне слово: «стадо». 

Q:   І может последний, самый страшный эпизод. Вот с этой маленькой девонькой, которую конфеткой поманили, 

она рот раскрыла. Что он сделал после этого? 

А:   Він витягнув… не знаю як то сє називає, пістолет чи наган і вистрілив їй прямо в рот. І та дитинка навіки… 

Q:   Тяжёлый рассказ. 

А:   Знаєте, мені аж такаво голова. 

Q:   Я вам сочувствую и приношу свои извинения. 

А:   То тако перевернулося в мені всьо. Я так думаю, може є найстрашніші речі. Їсти, страх, але то були 

найстрашніші речі. 

Q:   Ещё раз извините и большое вам спасибо. 

А:   Дякую вам. 
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