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− Здравствуйте.  

− Здрасце.  

− Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию.  

− Сурма Ефрасінья Нікалаеўна.  

− Какого года рождения Вы?  

− 19 аўгуста 22-ого года.  

− Хорошо. А где Вы родились?  

− Здесь, заўсегда. 

− Здесь. Это назовите, пожалуйста, вот… 

− Как назваць? 

− Как называется Ваша деревня. 

− Дзярэўня? Калдычэво. 

− Скажите, пожалуйста, когда война началась, в 41-ом году, Вы тогда где 

проживали? 

− Удома была. 

− В Вашей деревне, да? 

− Да. 

− В этой же самой деревне, дома. 

− У этом самом домі. У гэтом вайна началася. Яны только пастроілі. Ну, 

ужо за Польшчу строілі яго, гэтой дом. Ну, ужо сколько год і сейчас. 

− А как вайна начиналась и как немцы приезжали сюда, Вы помните? 
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− Ой! Мы ў лясу хаваліся, па лесі. 

− Это в сасом начале войны, да? 

− А потом ужо…Каровы тамака былі, там у нас у лясу, у бліндаже каровы 

былі, кароў глядзелі. З целай дзярэўні, усе людзі былі. Вот. 

− Скажите, пожалуйста, мы интересуемся, мы хотим узнать,  о том, что 

случилось с мирным гражданским населением во время войны. Если вы 

видели какие-то случаи, когда пострадало мирное гражданское население. 

Вы видели что-нибудь, связанное с этим? 

− Ну, тутака, дзе салдатаў там пабілі, то бачылі, ў вайну. А як ужо немцы 

тутака прышлі, то там у лагеры яны былі. То тамака я ўжо нічога не 

бачыла, бо я каровы даіла. У мяне гэтыка быў сасед, міліцыянер, глаўны ці 

нейкі начальнік. Забраў, завёў каровы даіць. Дык я ўтрам пайду падаю і 

тады прыходжу дадому. І ў абед хадзіла, і ў вечарам. 

− Так. Вы говорите, что там был лагерь. 

− Там быў лагер. 

− А расскажите, пожалуйста, как этот лагерь выглядел? Что он собой 

представлял, этот лагерь? 

− Хто работаў у лагеры? 

− Нет. Для начала скажите, что за лагерь это был? Как он выглядел? 

Лагерь. 

− Тамака быў яшче Шалевіча, польскі,гэтакі кароўнік. Ён жаж 

памешчыкам быў, у яго кароў многа было. І ён такі длінны. У яго было па 

200-ці  галоў кароў. 

− То есть, это коровник, было здание специальное … 

− І гэты кароўнік, ён стаяў. Патом яго агарадзілі, гэтыя немцы, яго, і 

зрабілі лагер. 

− А чем огородили его? 
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− Провалакаю калючаю, сеткаю. Вот. Он так во быў, 2 метры вышына. 

Была сетка, а патом провалака калючая паверсі. 

− И лагерь был большой или маленький по территории? 

− Ну не такі бальшы быў. Ну… Чорт яго знае. Пройдзеш там, тутака  я 

бачыла, як тут дарога была, тут палікініка, ужо зрабілі. Там было два 

яўрэі, жана яго, людзей лячылі. Тут дарога была. А туды, далей, я не знаю, 

як тамака, ва вадвор туды далей, як яны… 

− А поликлиника была снаружи? 

− Паліклініка пры самай дарозі была. Тут вот лагер (як мы ўсё казалі, 

гетто), а там кагда-то малочная была, панская. І яны ў том доміку зрабілі 

паліклініку. Вот, як урач знайшоўся, яўрэй быў, і яны абое – муж і жэна. 

Іхняя фамілія была, вот, я добра помню, Левінбух. 

− Левинбуг. 

− Да. Левінбух быў. 

− А они были только вдвоём или были дети с ними тоже? 

− Я не знаю, якія яны. Дзе ж тамака. Вот я карову даіла, мне сказалі давать 

ім малако, насіть. Я падаю карову, нясу малако. Там паставяць яны 

баначку, большу паставяць. Я наліла, колькі тамака, у вядры ўжо. А што 

не выліла, занясу ім ужо на кухню. Аддала гэтым да і ўсё. А тое малако 

яны, з банкамі ўжо ці з ведрамі, паняслі, то ўжо міліцэйскае, тое малако. 

Гэта ўжо сколькі ім уліць. Ну, але ж яны, ім па літру назначано было. Я 

баначку налью, то яны ўжо зналі па скольку наліть, каб ужо часам 

праверыць, каб ведалі, сколька малака ім уліла. 

− То есть Вы какое-то молоко оставляли врачу, да? Я правильно поняла? А 

другую часть полицаям носили? А Вы говорите, что на кухню. Кухня где 

была? 

− Кухня была ўжо збоку, за тым гетта, туда далей. 

− Внутри или снаружи? 
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− Не. Яна аддзельна, не была да таго гетта. Там загароджана кругом, там 

варота былі. Там пад замком заўсёды тыя заключонныя ўсе былі. 

− А кухня была отдельно. Далеко от гетто? 

− Аддзельна. Дзе гэтый іх міліцей, там самы глаўны іх немец сядзеў. Некі 

паўкоўнік ці хто, чорт яго ведае. І там міліцейскіх многа было. Немцоў, 

мусіць, трох ці чартырох было іх. А гэта ўсё здешнія былі, з усіх дзеравень 

паназбервалі, ды былі ў міліцыі ў гэтай. А як іду ўжо кароў даіць, урано, 

вазьму з дому які кусок хлеба там чы што. Ды прыткну так, каля сябе. Дык 

як, бывае, няма нікога, падыдзе там каторы, я падам праз гэту сетку. Там 

паломіш па кусочку. А ўжо каторыя каровы пасвілі, яны даверанныя былі 

яўрэі. Яны мяняліся: дзень адныя там пасуць, дзень другія. Гэтак па-дваіх. 

Ну і міліцыянеры ж з імі былі. Так я ім, калі яны ўжо прыгоняць каровы, 

дык я прынясу і палажу. А яны, калі выганяюць, ды самі возьмуць. Але і 

тож, даеш і баішся, каб не замецілі. 

− То есть были какие-то евреи из лагеря, которые пасли коров каждый 

день. 

− Да. Бралі іх, каб яны пасвілі каровы. Там нямнога было, мусіць, шэсць ці 

сем кароў усёга. 

− А где все эти коровы находились, вот, ночью? 

− Там па балоці. З лагера гэтых возьмуць, і там міліцыянер з імі ходзіць, і 

каровы там. Недалёка. 

− То есть, пасли их возле лагеря. 

− Ну яўрэі гэтыя паслі. Потым бралі і беларусаў. Там многа людзей было. 

А патом, калі яўрэі ўшлі, там хто-то ім памог: падкапалі пад провалаку 

гэту, што яны агароджаны былі. І яны за ноч уцяклі ўсе. І ў тую ноч гэты 

ўрач уцёк з жонкаю. Но гэты врач, гаварылі, што ён пайшоў сюда, на 

Крэсявічы, туды на Моўчадзь зразу, на Гродзенскую вобласць яны пайшлі. 
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А каторыя пайшлі ў балота, каб не ўсе ўмейсце яны ішлі. Іх тут многа 

было. І ўжо тагды яны скора, па-моему, наступілі рускія. І яны ўцяклі. 

− А откуда Вы знаете про этот побег из лагеря? 

− Так усе тагда гаварылі, што ўцяклі яны. 

− Кто говорил? 

− Я прыйшла туды, прынясла малако. Так, кажуць, ты знаеш… Нашых сем 

чы восем чалавек… Не, чакай, колько: дзве гэтыя, две, Ніна − тры, Маня − 

чатыры, пяць… Шесць чалавек з нашай дзярэўні рабілі там на кухні 

паварамі, афіцыянткамі. Дак вот, я прыйшла. Ты,кажа, знаешь, што сёння 

ўсе яўрэі ўцяклі. Так я, вот, знала, бо яны мне сказалі. А так дзе ж я б 

знала? Я падаіла дый пашла. Яны мне сказалі. Але ўсе чыста паўміралі 

ўжо, няма ні аднае. Адна, мая падруга, даже з аднаго года мы з ёй, на 

нейкія два месцы разніцы, 8 марта, год было, як умерла. 

− Скажите, пожалуйста, а когда этот лагерь строили, Вы видели, как его 

строили? 

− Я не відзяла тагды. Мяне забралі даіць кароў ўжо, як усё там было 

пастроена, калі ўжо там і кухні рабілі, усе гэтыя дзяўчаты рабілі. Сталі 

людзей грабіць, сталі забіваць, забіраць, арыштоўваць заміж парцізанаў, 

разводзілі кароў. Тады ўжо меня ўзялі. 

− А в каком это году было? 

− А я не помню. Гэта я Вам не скажу. Гэта было, можа… Мне было нейкія, 

хай, дваццаць, дваццаць два было. А ўжо, дзякуй Богу, мне восемдзесят 

дзевяць лет. Гэта я ўжо не помню. 

− Не помните, да? Ну, Вы не помните, Вас забрали зимой или летом доить 

коров? 

− Я, летам, я толькі летам даіла кароў. 

− Только летом, да?  
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− Да, толькі летам. Былі каровы у мяне. Гэта, лічы, паследні год. Бо 

потым, як іх сталі бамбіць, сталі ганяць, то яны ўжо гэтыя каровы парэзалі, 

паелі. І я ўжа тагды не даіла гэтых кароў. 

− Но Вы только одно лето доили коров? 

− Адно. 

− Всего лишь одно лето, да? 

− Што? 

− Одно всего лишь лето, да? 

− Да. Адно  лета ўсяго ліш. А потым, як іх тутака сталі больш бамбіць, і 

парцізаны сталі блізка падходзіць сюды, ўжо тады не было кароў. Не было 

паследні год. Ўжо я тагды  не была, не даіла кароў. 

− А где именно Вы доили коров? Вот, утром. Вы два раза в день их доили? 

− Тры разы даілі. 

− Три раза доили? 

− І ўтрам даілі, у абед і ў вечары. 

− И где именно Вы доили этих коров? 

− Што? 

− Вот где именно, где эти коровы находились, когда Вы их доили? 

 − Дык яны, каровы, там быў сарай такі. Яны іх заганялі туды тожа, на гэту 

сторану, як на пашу выганяць. З гетта ж яны не выганялі каровы. Там 

сарай быў за гэтым гетта, усё гэта панская пастройка была. 

− Был какой-то сарай и он был снаружи. 

− Да. Там быў сарай такі. Там за бокам, за гетта быў сарай. Кагда-та там 

сена клаў пан і ўсе, і яны зрабілі там сарай. А потым… Хазяйка… 

Дзярэўняй попел сабіралі, на гарод сыпаць. 

− Что собирали? А, пепел собирали. 
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− Залу гэту сабіралі. Што могуць жэншчыны старыя, не толькі нашы, а па 

ўсёй дзярэўні, на калхозе. Напякуць картошкі і туды накідаюць, у гэта, і 

гэтак разам атдавалі ім, гэту картошку. Яны ж ужо занясуць на гарод, да 

высыпаюць, і ім гэта картошка дастанецца. Яна ж яшчэ цеплая. Яны 

абатруць яе. 

− То есть, я хочу понять, каждый день Вы приходили в этот сарай, чтобы 

доить коров. 

− Кажды дзень, кажды дзень. І тры разы на дзень хадзілі. 

− Оттуда, из этого сарая, Вам видно было, внутри лагеря? 

− Ну дык канешне, я ж каля лагеря ішла. А там, за лагерам, можа, метраў 

дзесяць, сарай стаяў гэты. 

− То есть, вы видели всё, что происходило там, внутри? 

− Ну што там, відзіш: ходзяць людзі. А там жаж паставыя ходзяць: тры-

чатыры міліцыянеры ходзяць па гэтаму. Людзі там ходзяць, і яны ходзяць 

там, кругом гэтае загарадзі ходзяць. І ходзяць тамака, па гэтаму. 

− А Вы никогда не видели, чтобы этих заключенных внутри, чтобы их 

били, убивали. 

− Не, не відзяла. Гэта не хачу гаварыць. Не відзела ні разу, бо яны ж 

тамака… А яны бальшынство да іх прыдзіраліся ноччу, як не ходзяць 

пастароннія людзі. 

− А Вам случалось, иногда… 

− Яны іх і ўвазілі, і вывозілі. Ці, там, яўрэяў, ці рускіх. І яны нікагда не 

вазілі днем, але ноччу. І, вот тамака дарога, за нашаю дзярэўняю, прама з 

таго лагера. І гэтак дарогаю на самы асфальт і ў лес, куды яны іх там 

вазілі. 

− А откуда Вы знаете, что их вывозили ночью? 

− Так, людзі гаварылі, каторых, хто ўжэ знаў. Ноччу вывазілі тожэ. 

− А Вы никогда, днем, не видели, чтобы вывозили? 
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− Не. Днём яны не вазілі, я не відзяла, каб там яны іх білі ці што. 

− Не видели, ни чтобы их ввозили, ни вывозили. 

− Не-не, не бачыла. Адно раз уцёк нейкі там, не знаю хто. І хадзілі па ўсёй 

дзярэўні, траслі. І прыйшлі да нас. А я, як той дурэнь, млая ж яшчэ была, 

да кажу: “ Што ж вы думаеце, што мы яго пад кравацю схавалі?” А другі 

на мяне кажа: “Што ж ты гаворыш?! Зараз забяруць і цябе!” Тады я 

спалохалася. 

− А они в Вашем доме искали? 

− У доме, прыйшлі. Правяралі ўсю дзярэўню, па ўсёй дзярэўні правяралі. 

− Это были полицейские? 

− Паліцэйскія былі. 

− От того лагеря полицейские были? 

− Да, ад гэтага лагера, паліцэйскія, каторыя там ахранялі. Іх жа ставяць 

дзяжурыць. І яны ўцякалі проста, дзе-катоыя. А патом, то, мусіць, адзін 

малако збіраў па дзярэўні. Гэта яны збіралі малако, людзі давалі, а яны 

ўжо збіралі ў міліцыі. 

− А кто молоко собирал? 

− Ну нямецкі, гэты, камендант заказваў. І яны сабіралі малако па вёсцы. 

Дык яны гэта малако, як сабіралі, і гэты, каторы малако збіраў, прывёз 

туды малако недзі. Гаварылі, што там кароў, разве што не было. І ўзяў 

уцек! І тожа шукалі, но яны яго не найшлі. Казалі, што ненайшлі нідзе яго. 

− А Вы не знаете, как звали этого человека, который собирал молоко? 

− Не, не знаю. Што не знаю, то не знаю. 

− Он тоже был из лагеря? 

− Ён уцек. Там лошадзь у іх была. Ён недзі лошадзь паставіў на дарозі, 

падвёз куды. А сам пайшоў у лес, казалі. Малако, там, кажа, і банка стаяла, 

і конь стаяў, і ён ўцек сам. 

− А Вы не знаете, кого именно собирали внутри, в лагере? 
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− Не, не знаю. Гэта, што я не знаю, я і не хочу казаць. Бо я не бачыла. 

− Вы знаете, их там кормили? Внутри лагеря? 

− Гэтакая там кармёжка была! Ой! Хто там іх карміў? Ім жаж не на гэтай 

кухні, дзе паліцыя ела і ўсё начальство. Ім гэты не давалі. Там у іх была 

некая кухня, варылі. Назначалі, каторы эты заключоны, ды варылі. Да ім 

давалі там нейкую пахлёбку, што ім там давалі. А гэты, дзе паліцыя ела, то 

ім тут не давалі. 

− А Вы видели, когда-нибудь, чтобы оттуда вывозили мёртвых? 

− Не бачыла, не хачу гаварыць. А як я буду бачыць, што яны там мёртвых 

вывазілі, як я там не рабіла? Падаіла карову, прайшла каля гетта, паставіла 

вёдра і пайшла дадому. Я не была. Мне не разрашалі там быць, бо я ж не 

лячылася, я не была работніца там, на кухні. Толькі карову падаіць. 

− А когда лагерь расформировали, Вы видели, как они уже всё 

заканчивали там? 

− А хто ж там бачыў? Яны ж целую ноч, гаварылі людзі (мужчыны), 

залазілі на чардак ды пільнавалі. Яны ж не вазілі па нашай дзярэўні, а 

тудэю, во, па той дарозі вазілі. Ніхто тут не бачыў. А з гарадзішча, тутака 

былі две яўрэячкі, яны шылі тут. Яны іх прыехалі забралі. Сказалі толькі 

паспарты вашыя праверыць. Пабралі із гарадзішча. Там незде памятнік 

стаіць, пад гарады. У лес у казённы ўсё вазілі. І тут тожа ніхто не бачыў. 

− А Вы этих евреек по имени знали, помните? 

− Не, ніякіх я не знала. Толькі гэтых урача і ўрачыху. А хто яўрэяў? 

Яўрэяў ніхто ня знаў. Там жаж з імі не станеш гаварыць. Бо такм, калі 

яўрэя выпусцяць куды, то там міліцыянер стаіць. Адно зналі, што яўрэі 

там падкапалі. Ну, ім нехта памог, з пастаронніх людзей, яны самі не 

выйшлі. 

− Из посторонних, из кого? Вы имеете в виду из полицаев или другие 

люди? 
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− З паліцаеў, пэўно. Бо паліцаі ж кругом хадзілі, каля гэтаго. І як яны маглі 

незамеціць. Далі добра ім “у лапу”, гэтыя яўрэі. Ды вот табе і выпусцілі іх. 

Казалі тады, што ўсе ўцяклі яны. То адныя, гаварылі, што пайшлі у балото, 

у лозу. А каторыя пайшлі на Красявічы, на Моўчадзь. 

− А полицаи были из вашей деревни? 

− Із нашай адзін быў. І того забілі. А ўсё былі з другіх дзеравень, з 

дальшых. 

− А как его звали? Полицая из Вашей деревни, не помните? 

− А, знашай? Гэты… Ломжа, чы як яго фамілія была? Я ўжо забылася. 

− Повторите, пожалуйста, как Вы сказали? 

− Ломжа была. Але ўжо нікога з іх няма: ні бацька, ні сястры – нікога. Усе 

паўміралі яны. Гэта ён адзін з нашай дзярэўні быў, і того яго сілаю ўзялі. А 

потом ён нешта правініўся, і яго забілі. 

− А кто его убил? 

− Што? 

− Кто его убил? 

− Самі гэтыя паліцыянты ўбілі яго. 

− Какие полицейские? 

− Ну, гэтыя, з СД гэтыя, каторыя ахранялі лагер. Нешта ён там правініўся, 

і яго ўбілі. 

− То есть, те же самые полицейские из лагеря, они его убили? 

− Казалі, што гэтыя убілі яго. А хто там знае? Уцемна ўсё рабілася, там 

ніхто не бачыў. 

− То есть, это не советские убили его. Это еще во время войны… 

− Не, савецкія яго не ўбілі. Яго яшчэ за немцамі ўбілі. 

− Понятно. А вот Вы про этот лагерь говорили «гетто». Его тогда так и 

называли, гетто или лагерь? Как его называли? 

− Не. Ніхто не казаў на яго лагер, гетта дый усё. 
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− То есть, всегда люди говорили «гетто»? 

− Да. 

− Понятно. Скажите, пожалуйста, пока война была, где-нибудь Вам лично 

случалось видеть мёртвых людей, как убивали или как стреляли? 

− Не. Яны ж тут не убівалі. Яны вазілі гдзе-та ў лес. Яны ж тут, па центры, 

не ўбівалі. У машыны, у машыны, завязлі, у ямы згрузілі. Пабілі дый усё. 

− А Вы не видели никогда, как били людей? 

− Не, не бачыла, не хачу гаварыць, не бачыла. Тута ніхто не бачыў, не 

толькі я, ніхто ў нашай дзярэўні не бачыў. 

− А, вот, говорят, что у Вас где-то повесили людей. 

− Тута, гаварылі, у Баранавічах, з нашай дзярэўні. Ён быў жанаты. Жонка 

стала гуляць з немцам, там, ці што. І што-та там, цераз жонку яго. 

Прывязлі яго ў лагер. Тут з яго здзяваліся, патом завязлі ў Баранавічы. І 

там, на самым центры, дзе людзі ходзяць на базар, там яго павесілі. То 

матка шла і ўгледзела, што ён павешаны. То гэта з нашае дзярэўні. 

− А как его звали? 

− Саша, звалі. У іх было два браты. Пачакай жэж… ці двух? Шура і, як 

гэтый? Валодзя чы як ён зваўся, гэты другі. 

− Так за что его повесили? Я не очень поняла. Почему его повесили? 

− А хто знае із-за чаго? Гаварылі, што цераз жонку павесілі яго. 

 − Немцы повесили его? 

− Немцы яго павесілі. 

− Помните фамилию его? 

− Шэрко быў, Аляксандр. 

− Но Вы не видели его повешенным?  

− Я яго некалі то відзяла, як ён быў гэты. Бо жыў тут у дзярэўні з жонкай. 

А патом выбраліся ў Баранавічы, пры немцах. Выбраліся ў Баранавічы, але 

ж я знаю? То жонка тая ўжо тожа памерла. А дзяцей у іх не было з ім… не, 
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не было ў Сашы з ім дзяцей. Бо і жонка Сашай называлася, і ён. Ён Шура, 

а яна Саша. 

− А с женой, с ней что-то случилось? 

− Забалела яна што-та. Грудзь адную аднялі, патом другую аднялі, і яна 

памерла. 

− Скажите, пожалуйста, у Вас в деревне до войны были евреи? 

− Хто? 

− Евреи. Жили у Вас в деревне? 

− В дзярэўне не. В дзярэўне я не помню. А яны тутака, на две нядзелі, чы 

на сколько, вон там, ва ў хаці былі жэншчыны. І тое яны мала пабылі, гэта 

ўжо пры немцах было. Немцы прыехалі і іх забралі, сказалі, гэта мы 

паспарта правяраць. І як забралі, так і забралі. І больш яны не былі тутака. 

− А рядом в других деревнях?  Были, рядом с Вами евреи, в других 

деревнях? 

− Па  дзярэўнях не было яўрэяў. 

− А где они были? 

− Яны ўсе ў лагеры былі. 

− А в лагерь их откуда собрали? 

− З Гарадзішча прывозілі ў лагер. Можа, яшчэ з адкуль. Я ж не знаю, дзе 

яны іх прывозілі. 

− А до войны, Вы знали тех евреев из Городища? 

− А, як да вайны, то яны ў Гарадзішчы жылі. 

− Вы знали кого-то из евреев? 

− Не, не знала я там нікога, хто ў Гарадзішчы жыў з яўрэяў. 

− А не знаете, когда их уже забрали в гетто, то что случилось с их домами, 

имуществом? 

− А я не знаю. Там пазаймалі дама, некатарые дама паразварачвалі.  

− Спасибо Вам, мы остановимся здесь. 
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− У меня есть еще несколько вопросов к Вам. 

− Гаварыце, пажалуйста. 

− Скажите, пожалуйста, Вы когда-нибудь встречались с кем-то из евреев 

из этого лагеря?  Потому что мы знаем, что некоторые евреи выходили 

оттуда, чтобы помогать или делать какие-то работы у Вас в деревне. Вы 

встречались с евреями из гетто? 

− Ну, так як встрэчалася? Там была швейная фабрыка. Шылі яўрэі. Я 

насіла сабе такую жакетку сшыць. Встрэчалася. 

− И много там евреев работало, на этой швейной фабрике? 

− Кажэцца, чалавек дваццаць рабіло, тых яўрэяў. Але ж там тры-чатыры 

міліцыянеры стаіць. Там жаж ты прыйшоў. Скажуць, калі на прымерку. 

Ты прыйшоў, так яны памералі. І міліцыянер стаіць, нічога ж ты перад ім 

не скажаж. 

− А ещё с какими-нибудь другими евреями встречались? 

− З другімі, калі па дзярэўні хадзілі. Калі кароў даіла. Ну але ж тожа. Яны 

не казалі свае фаміліі, а я і не спрашвала ў іх. Але дзе ж уже. Старыя былі, 

а некатарые і маладыя такія, харошыя яўрэі. То я ж гавару. Ну, а я ж калі і 

не шла, то я так заўсёды не шла. Тамака было ў адным месьці кусок не 

сеткай, а толькі провалакай было загароджана. Туды ўжо, пад кароўнік. 

То, як дзе-каторый на дварэ тамака, то ўжо падасі кусочак і то паглядзішь 

ва ўсе стораны, каб нідзе не было паліцэйскіх.  

А адзін раз папалася. Вот іду. І так быстро іду, бо троху апаздвала. Іду. А 

стаіць такі, ну, мужчына стаіць. Ну, я ж бачу, яўрэя ж пазнаеш. А я от так 

во з кармана дастала кусок хлеба, укручаны у бумазе, і падала. Гі! Як хэк 

наробіць, крыку гэты міліцыянер на мяне. А я не замеціла, дзе ён стаяў. А 

ён стаяў за сталбом тамака. Так я кажу: “Слухай…” Так ён пайшоў патом 

у кароўнік на мяне ругацца. А я кажу: “Слухай, ты не ругайся. Я цябе не з 

сення знаю, ты ўжо сколька раз стаяў. А калі чалавек хоча паесці? Як гэта, 
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то можа мне грэх будзе, што я не дала чалавеку? Ты ўжо не гавары нікому. 

Хай будзе ціхо”. “Ну, раз ты мене ўжо просіш так, то я табе ўжо 

прашчаю”. І ён мне тады прасціў. 

−  А полицейский этот на каком языке с Вами разговаривал? 

− Ён быў дзе-та з-пад Гродна. Яго фамілія была… чакай… Грыб! А Сашай 

зваўся ён. 

− Грыб? 

− Грыб Саша, паліцэйскі, ён быў з-пад Гродна.  

− Из-под Гродно. 

− Да. Гэта ён даў мне знаць. Потым я яго добра знала. А патом паехалі яны 

на парцізаны, і яго ўбілі. Убілі яго ў Моўчадзі, возле Моўчадзі, там гдзе-то 

забілі. То прывязлі, гаварылі, харанілі тутака гдзе-то. Ці, не! Прыехалі яго 

радныя, далі знаць радным, і прыехалі, забралі яго. Недзе з-пад Гродна ён 

быў. 

− Скажите, пожалуйста, полицейские все были из Беларуси или были 

другие национальности?  

− Былі беларускія, былі, где-то з гэтай…ой… яны як хахлы ўсё роўна… 

− Украинцы? 

− З Украіны былі. Усялікія яны тутака былі, гэтыя паліцэйскія. А гэтых 

немцаў, то іх толькі чатырох рукавадзіцеляў было. Адзін такі тоўсты, самы 

глаўны. Хадзіў, як, усё раўно, звер які. Па гэтым, як бывае, ідзе. Пайду 

карову даіць, дык прыйдзе, інцерасуецца, глядзіць, як доіш каровы. Яны 

воду прынясуць туды, гэтыя заключонныя альбо яўрэі. Памыць каб каровы 

і ўсё. І вёдра памыеш, і там пааставляеш. А яны адно, ужо міліцыянер 

стаіць, забралі гэтае малако і паняслі. Адно трохі лілі, што я гэтаму 

доктару насіла. 

− И были ещё из каких-то стран, кроме Украины и Беларусии? 
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− З  Украіны, Беларусіі і былі, гаварылі, двух было з Малдавіі. А дзе тая 

Малдавія, я і сама не знаю. 

− Я знаю, хорошо. 

− Вот. Што з Малдавіі было двух гэты. То тоже гаварылі, што ўрэдныя 

былі. 

− А Вы не помните, какие фамилии у них были? 

− Не, я іх, так, віздяла, но фаміліі я не знаю. Ну, але ўрэдныя былі. Дзе-

што, дык гаварылі, што очэнь врэдныя былі. І патом былі з гэтага…ой… 

гдзе-та з-пад Брэста. Тоже былі нейкія. Наш адзін чалавек там рабіў 

плотнікам. І што-та ён занёс гэтым людзям, паесці, чы што. Ён яго ізбіў і 

пасадзіў. Але яго выпусцілі. Яго там адзін, вот гэты Вароніч тот. Ён 

недалёка тут быў. Але яго бацькі тута былі, баяліся парцізанаў. То гэты 

Вароніч того, Дзямьяна, Судзімко, як мы гаворым. То ён памер. А 

цяперака сын яго быў, але і сын памёр. То тут на кладбішчах харанілі.  

− Я не очень поняла. Что этот комендант сделал? 

− Ну, указ даваў! Дзе, каго ўбіваць. Дзе, каго, што. Указ даваў гэты 

камендант. Паліцыі гэтай дасць указ які, што рабіць. І яны рабілі, што ён 

гаварыў. 

− И этого плотника убили? 

− Не! Плотніка гэтаго выпусцілі. Ён патом… ну яму тожа далося. Далі 

яму, яго добра збілі. Ён троха пахварэў і умер. 

− После этого, как выпустили, он умер. 

− После, як выпусцілі, после гэтаго. Ён ужо памёр…пачакай…па-моему іх, 

немцаў, ужо не было. Не, не было ўжо немцаў, як ён памёр. А патом яго 

жана памерла. І сын у іх адзін быў. А цяпер і сын памёр. 

− Скажите, пожалуйста, а Вы когда-нибудь слышали выстрелы там, в 

гетто? Были слышны какие-то выстрелы?  
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− Не, па-моему выстрэлаў я не чула тут. А так халера іх. Мы тутака, а там 

жаж яны днём не стралялі. Яны ж ноччу. Там і ўсе рабочыя выйдуць. Тыя 

афіцыянткі, што рабілі там. Яны ўжо пойдуць. Тагды. Яны вазілі. Тамака ў 

тую машыну, у гетта, загоняць. Там жа варота закрытыя, баяліся, каб не 

паўцякалі дзе. Пагрузяць, пагрузяць, каб іх не відаць было, нічога. Ано 

паставяць вакруг, каб не вываліліся з машыны, вот. Яны іх тут не білі. От 

тутака, недзе ёсць, гаварылі, магілы. То тутака тожа, дзе-каторы памрэ, то 

яма была. Яны ўсё зкідалі. 

− А Вы когда-нибудь эти ямы видели? Ходили? 

− Не. Не хадзіла. Ямы, гэтыя, я дажэ не знаю дзе і ў яком мейсцы. Чорт іх 

знае. Я не магла, я не магла хадзіць. Просто ўбійство. Гэто трэба 

одважного чоловека. А мой харакцер эдакі мяккі. 

− Я ещё, вот, что хочу у Вас спросить. 

− Спрашывайце. 

− Когда Вы сказали, что Вы ходили в эту швейную мастерскую, где 

работали евреи. Я хотела узнать, когда Вы приходили, в эту мастерскую, к 

кому Вы обращались сначала, чтобы дать заказ, например, на то, чтобы 

Вам сшили платье? 

− Я свой мацерыял насіла. Свой мацерыял. Там кантора была. Там быў 

адзін заведуюшчый. І ён тады ўже вядзе, у тую масцерскую. 

− А заведующий, он был еврей или немец? 

− Не. Просто некі беларус быў. А які ён, то я не знаю. Яго фамілія была 

Сцепанюк. 

− Степанюк. То есть, это был беларус, местный, из деревни. 

 − Ён сам, зараз раскажу. Як яно…от жаж…там такое мясцечко. Там 

сельсавет у іх быў. Там, вот я забываюся як. З Гродзенскае вобласці ён 

быў. 

− То есть, он не был из вашей деревни? 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



− Што? Ён не, не знашае дзярэўні. Ён з Гродзенскай вобласці. Вот я ўсё 

забываюся, як то… 

− Но он приехал тогда? Во время войны он приехал? 

− Ён быў у гэтай міліцыі сам. 

− Он был полицейским? 

− Паліцэйскім быў, да. 

− Но он отвечал за весь этот швейный цех? 

− Да. З ім закрывалі, і ён вадзіў ужо туда, у лагер той, ці тое гетта, вадзіў і 

ўсё. 

− То есть каждое утро он приводил их и он их уводил? 

− Да. Ён іх прыводзіў у гэту масцерскую і адводзіў. 

− И они только днём были в мастерской? 

−Только днём яны рабілі. 

− А кому Вы платили деньги? 

− Ён браў. Выпісваў квітанцыю і ўжо дзеньгі браў ён. 

− Так что, они, эти евреи, шили только для местного населения? 

− Я не знаю. Но многія насілі з нашае вескі. Чорт іх ведае. Насілі, тамака 

падчынялі абуўку якую. Тады ж не было дзе купіць якой. То нясуць. Я то 

не насіла ні разу абуўкі ніякае. А што шыть, то я насіла. Такую куртку мне 

пашылі. 

− А обувь они делали там же или это другая мастерская? 

− Разам. У той жа масцерской. 

− Там же тоже и обувь делали. 

− Там жа і обув яны дзелалі. 

− И деньги отдавали там же, тому же полицейскому? 

− Да, гэты. Ён выпісваў квітанцыю, патом у ведамасці распісваешся, что 

ты заплаціў. 
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− И, сначала, когда приходили, Вы к нему обращались? 

− К нему, канешне ж. 

− И он же потом отводил в цех? 

− Да. Тады  ён ужо адводзіў у цех. 

− А там, в цехе, Вы сказали, что были ещё полицейские. Да? 

− Там ужо ахранялі. Тры ці чатыры сатаялі днем, каля гэтай… 

− Знаете, ещё какой вопрос. Я хотела спросить про гетто. Вы говорили, 

что там были, если я правильно поняла, четыре немца, которые главные, а 

другие – полицейские. Вы слышали, когда-нибудь, разговоры, между 

этими немцами и полицейскими? 

− Ой! Яны там стаялі… немец па-сваёму гаворыць, а там пераводчык яму 

пераводзіць. А так я ж не пайму, што яны… А немец па-рускі ён жаж не 

знаў. А пераводчык стаяў з ім разам і гаварыў. А я і мало каля іх і была. 

Бывала, тамака, прыйшоў, прынёс малако, каторае я не аддала. Прынясла 

ім сюды дый пашла. Гэта каторыя рабілі тамака, у сталовай. Тамака кухня 

была і сталова была. Зразу яны на кухні варылі, а ў сталовай міліцейскіх, 

можа, чалавек сорак ці пяцьдзесят было. Іх там да халеры было! Вот. А 

гэтыя, немцы, то чатырох іх было. А патом гэтый, быў адзін тожа, такій… 

як яго… то ж я помніла! Адзін гэтый Сцепанюк быў. Ён быў з 

Гродзенскай вобласці, ці з Гродна самаго, я не знаю. А патом другі ж быў! 

Чакай, я забылася. Як того другого фамілія, я фамілію чула… забыла. 

− Ну, ничего. Мы остановимся здесь. 
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