
фара Германа (буд. №7) із 8 – 4, Шафара
Фізкаша (буд. №8) із 3 – 1, Голперка Аб-
рахама (буд. №15) із 8 – 6, Якубовича
Арефа (буд. №23) із 8 – 8 і т.д. У той час у
небагатьох українських сім’ях було по од-
ному, дуже рідко по двоє освічених у сім’ї.
У 1933 році єврейська громада отримала
від чехословацької влади дозвіл на від-
криття окремої школи для єврейських і
чеських дітей у Колочаві. До школи було
записано 33 дітей з єврейських сімей.

Найбільше постраждало єврейське
населення у часи Другої світової війни. З
самого початку окупації Закарпаття в
Угорщині у 1939 році було прийнято ряд
антисемітських законів, згідно з якими
усіх євреїв треба було звільнити з роботи,
а в першу чергу сільських та районних
нотарів, щоби вони не мали доступу до
державної, муніципальної, сільської та
інших служб. Близько 112 500 чоловік
єврейського населення в часи війни опи-
нилося спочатку в угорських концтабо-
рах у Ніредьгазі, Шарошпотоці, а потім – в
Освенцимі, Дахау, Біркенау, Бухенвальді
та інших. Із названої вище кількості
євреїв Закарпаття 104 177 осіб були зни-
щені в таборах. З Нижньої Колочави було
вивезено більше 53 єврейських сімей
(список №2), з Верхньої Колочави – 164
особи. Майже всі вони були знищені у фа-
шистських таборах (список №3). Після
завершення війни в Колочаву поверну-
лося 15 євреїв, які з часом виїхали з села.

Досліджував Станіслав Аржевітін.

*Голет ( від «галут»-євр.) – стан вигнання,
розпорошеності або проживання євреїв серед
чужеземців поза історичною батьківщиною –
Палестиною.

**Мізрахісти – прихильники реакційної пар-
тії «Мізрахі», близької до сіоністів.

***Халуци – сіоністи-соціалісти – дрібнобур-
жуазна націоналістична єврейська партія,
що блокувалася з Чехословацькою соціал-
демократичною партією у 20-30-х роках
ХХ сторіччя.

****Хасидизм – єврейська релегійна секта,
при виконанні своїх обрядів хасиди культиву-
вали молитовний екстаз, який нібито збли-
жує людину з Богом.
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Тема номера

Голет* у Колочаві
У попередніх номерах газети «НК» ми
висвітлювали долі тих колочавців, хто
першими у роки Другої світової війни
стали її жертвами і вимушені були не-
легально переходити кордон СРСР
(№8), у №9 була висвітлена доля іншої
групи колочавців – тих, кого було при-
мусово мобілізовано до Угорського
війська в 1939-1944 рр.
Цей номер присвячений іншим жерт-
вам війни – єврейській громаді Ко-
лочави.

За офіційною статистикою, на по-
чатку ХХ сторіччя на Закарпатті із 700
тисяч населення 90 тисяч були євреї. У
Колочаві-Лаз серед 2724 мешканців було
243 особи єврейської національності,
які належали до різних релегійних течій.
Так, колочавська єврейська громада ді-
лилась на: мізрахістів** (організатори –
Фукси), халуців*** (організатор – Абра-
мович, секретар Шломе Кац) та хуситів
(хасидів****). Організація мізрахістів була
створена на противагу халуцам, але перша
була більш релегійна. Мізрахістів у Колочаві
нараховувалось 15 чоловік, халуців –
близько 30.

Основним завданням колочавських
халуців була підтримка організації «Гах-
шару», створеної для спеціальної підго-
товки молоді для відправлення в «Землю
обетованную» – Палестину або до Мо-
равської Острави в Чехію. 8-місячна
робота на користь спільного палестинсь-
кого фонду була платою за проїзд, на до-
рогу ще давали 1500 крон. Про це писав
відомий чеський письменник Іван Оль-
брахт (справжнє ім’я – Каміл Земан) у по-
вісті «Сумні очі Ганни Караджичевої»,
головною героїнею якої була коло-
чавська дівчина Генела Шаффар.

У 1864 році в Колочаві була прове-
дена земельна реформа. Були складені
списки власників земельних наділів, ка-
дастральні карти, заведені земельні
вкладки, в яких фіксувалися зміни за до-
говорами купівлі-продажу та оплата по-
датків державі. Аналізуючи ці документи,
можна дійти висновку, що в середині ХІХ
сторіччя в Колочаві земельними власни-
ками було лише декілька єврейських
родин. У Колочаві-Горб землями воло-
діли Пінкасович Лазар, що проживав у
будинку №70, Хаймович Давид (буд.

№87), Вольф Семіль (буд. №88), Вольф
Перц (буд. №80), Шаффар Іжак (буд.
№79), Шаффар Пінкусь (буд. №76). В Ко-
лочаві-Лаз найбільшим землевласником
був Вольф Янко Шлімович, який одно-
часно володів будинками №5, 8, 90, 160,
163, 211, 225, 236, 238. Йому належало
декілька полонин, в т.ч. і гора Стримба. В
Лазах серед власників земельних наділів
були євреї Вольф Мошко (буд. №60, 87,
227), Ейсік Давидович (буд. №111, 135),
Вольф Лейба (буд. №92, 141), Якубович
Іцик (буд. №41, 134), Якубович Мошко
(буд. №101).

Саме земельне питання загострило
відносини між євреями та місцевим на-
селенням. Євреї переважно жили з тор-
гівлі. Єдине, чим могли розрахуватися
верховинці за свої борги перед єврей-
ськими корчмарями, – це земля або без-
коштовна праця.

Це було суцільною трагедією для на-
селення всієї Верховини. У селян заби-
рали сіножаті, пасовища, частково землі,
якими раніше користувалися спільно. Ба-
гаті євреї, що переслідувалися в Європі і
Росії, подалися до Америки, а бідніші
осіли по обидва боки Карпат: у Галичині,
Буковині, Підкарпатті. Предметом особ-
ливої уваги для євреїв завжди були урба-
ріальні (земельні) питання. Беручи в
оренду у держави полонини і сіножаті,
вони здавали їх у оренду селянам, маючи
від цього великий «ґешефт». З часом у
деяких селах євреї перебрали на себе до
50 % «хлопських» земель.

Ще одна стаття доходу єврейської гро-
мади – це лихва з худобою. Лихварі-євреї
заробляли в рік на цьому понад 115 %.

У Підкарпатській Русі на Мароморо-
щині робили спроби створити для селян
кредитні каси і крамниці на зразок га-
лицьких на противагу лихварським по-
зичкам, але вони не мали успіху і були
заблоковані єврейськими громадами.

Спробу допомогти верховинському
селянству у цих питаннях зробив Едмунд
Еган (1851-1901) – угорський економіст і
радник уряду, автор «Верховинської
акції». У своєму меморандумі «Економічне
становище руських селян в Угорщині» він
виклав пропозиції, як нейтралізувати
«лихварський елемент євреїв», за що по-
платився своїм власним життям.

У селі земельними наділами володіли
переважно єврейські родини. Після про-
ведення земельної реформи в Колочаві
була створена урбаріальна (земельна)
громада для спільного використання па-
совищ, лісів, полонин. На початку ХХ сто-
ліття керівниками урбаріальної громади
були євреї з родини Вольфів. У складі
правління перебували переважно євреї:
Шаффар Зелід, Лазарович Мартон, Вольф
Ігнац, Вольф Гершко Лейба, Пінкасович
Герман, Абрагамович Натан, Вольф
Гершко Янку, Вольф Давид, Вольф Мар-
тон Лейба, Шаффар Пінкас, Вольф Гер-
ман, Шаффар Герман, Гоффман Мартон,
Абрагамович Юда, Шаффар Мошко, Пін-
касович Пінкас та інші. До речі, після
війни в правлінні колгоспу «Радянське
Закарпаття» теж був єврей Пінкасович.

За документами земельної реформи
1864 року, в Колочаві проживало лише
42 єврея: в Імшадях – 8, Горбі – 14,
Лазах – 20.

За переписом населення, проведе-
ного угорською владою в 1900 році,
на території Вишньої Колочави (Ім-
шадь, Негровець) було 1369 осіб, в
т.ч. 159 євреїв, у Нижній Колочаві (Лаз,
Горб) – 2724 особи, в т.ч. 243 єврея. За-
гальна кількість євреїв у двох присілках на
початку ХХ сторіччя становила 402 особи.

За переписом населення, проведе-
ного чехословацькою владою у 1921
році, у Нижній Колочаві було 2813 меш-
канців, з них русинів – 2501, чехів – 11,
німців – 12, угорців – 4, євреїв – 285 осіб
(список №1). У Вишній Колочаві мешкала
1351 особа, серед яких русинів – 1676, ро-
сіян – 17, євреїв – 167. Із 4164 мешканців
у двох громадах було 452 євреї, тобто
кожний 10-й колочавець у 20-х роках
був євреєм.

До єврейського церковного приходу
(«бужні») на Горбі входило 80 осіб чолові-
чої статі, в т.ч. 20 повнолітніх чоловіків.
Функціонером-керівником був Шаффар
Герман Струльович, кантором – Вольф Аб-
рахам Гершкович, куратором – Капран
Ісак, різником – Гальперн Абрахам. До
складу церковної ради входили Вольф
Гершко Янкович, Давидович Боркес,
Шаффар Рейяс, Шаффар Мошко. До
«бужні» в Лазах було приписано 120 осіб
чоловічого населення, в т.ч.39 повнолітніх.
До складу церковної ради входили: Вольф
Абрахам Лейбович, Вольф Герман, Вольф
Йозеф, Ландесман Бейриш, Абрахамович
Натан. Головував Ландесман Герман.

У Колочаві-Вишній було 1167 греко-
католиків, 167 євреїв, 17 православних.
У єврейській церковній громаді було 95
осіб чоловічої статі, в т.ч. 32 повнолітніх,
Головою церковної громади був Якубо-
вич Самуїл, Коган Ісак – казначеєм, Аб-
рахам Хаїм – різником, члени ради –
Якубович Йозеф, Стретес Абрахам, Яку-
бович Мартон, Пінкасович Шулма,

За 10 років після офіційного перепису
у 1921 році єврейська громада збільши-
лась майже на 100 осіб. У 1930 році в
Нижній Колочаві серед 3484 чоловік на-
селення нараховувалось 3089 українців,
325 євреїв, 28 чехів, 11 німців, 30 угорців,
1 мешканець чужої держави. У Вишній
Колочаві проживало 1487 осіб, серед них
210 євреїв. Разом єврейська громада
села Колочава (Негровець, Горб, Лози)
складала 535 осіб.

Єврейська громада села приділяла
велику увагу освіченості своїх дітей. Для
прикладу, в 1921 році саме в єврейських
сім’ях налічувалось найбільше людей, що
вміли писати і рахувати. Із 5 членів сім’ї
Пінкасовича Мошка (буд. №1) – 3 були
освіченими, Хаймовича Берка (буд. №2) із
8 – 3, Кнуф Сура (буд. №3) із 5 – 2, Шльо-
мовича Гізора (буд. №4) із 8 – 5,
Струльовича Шоми (буд. №5) із 6 – 2,
Якубовича Ента (буд. №6) із 4 – 0, Шаф-

Світлини з колекції
Станіслава Аржевітіна.

Мараморошські (верховинські)
євреї. Фото 30-х р. , ХХ ст.
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Зі спогадів Івана Петровича Кривляка
- У селі була велика єврейська громада. Прига-

дайте щось з їхнього життя.
- До приходу мадяр у 1939 році в селі було півсотні

єврейських сімей. Тоді їх називали жидами. Під час Дру-
гої світової війни їх усіх кудись вивезли з села, а майно
розпродали між населенням. Землі у радянські часи
через колгосп поділили між людьми. Основні земельні
запаси закріпились за колгоспом. Після війни поверну-
лось лише декілька євреїв.

Серед євреїв були і бідні, і багаті. Бідні збирали ряндя
(цурря по-нашому) і кудись возили. Багаті мали землі,
корчми, возили на конях кукурудзу-мелай, ропу із Шанд-
рова в бербеницях, орали землю за гроші. В селі було
4 магазини: у Вольфа, Хая, Калмана Лейбовича і у Гіклі.
Конкурувала з ними споживча кооперація – сільське
дружество, де був Москаль Никола, а його жінка (баба
Москалька) у Вольфа служила. Євреї кожну суботу хо-
дили у свою церкву-бужню, а коли вже йшли додому, то
кожного разу між ними були бійки на вулиці. Ми любили
дивитися на ті сварки з кулаками.

Землю всю скуповували у людей. Багато попалося на
п’янках. Євреї споювали «на віру» (у борг), а потім через
своїх судовиконавців забирали землю за борги. Євреї ні-
коли не ходили на свадьбу до колочавців і ніколи не за-
прошували до себе. Женились лише між собою. До
колочавських дівчат полюблювали ходити, але одружу-
ватись їм заборонялось.

- Мабуть, їхні традиції відрізнялися від традицій
інших жителів Колочави? Розкажіть про це.

- Так. Наприклад, помер-
лих ховали завитими у по-
лотно. На могилах ставили
стоячі плити. Всі найбільш
віруючі («ортодокси». – Авт.)
були у пейсах. Діти теж.
Євреї будувалися на цент-
ральних вулицях. Їх не було
у Меришорі, Сухарі чи Бра-
дольці. Серед них ніколи не
було п’яних. Страшенно лю-
били їсти гусей, качок. Спе-
ціально у п’ятницю (на
Гюголь) по селу ходив їхній
різник і різав качок, гусей.
Цікаво, що він мав лише раз
бритвою різати по шиї гу-
сака і кидав на землю. Якщо птиця зразу не померла, то її
не їли євреї, вони називали це «трафне». Між собою гово-
рили на жидівській мові. Для їхніх дітей у 30-х роках була
відкрита навіть окрема чеська школа. Свинське м'ясо
вони не їли, а молоко пили. Євреям дуже підходив бага-
торічний староста села Банга, який ні писати, ні читати
не вмів. Знав лише, як підписатися треба. Коли люди
справки ходили завіряти, він завжди у євреїв сидів. Коли
треба щось повідомити, то вийде коло церкви і вигойкає
це повідомлення. Дуже підходив він і чеській владі. Тому
і був декілька десятків років «біровом» (старостою) села.

Записав Станіслав Аржевітін у 2008 році.

Іван Петрович Кривляк.
Фото 50-х років

«Революційна доба в
Колочаві» – сторінки
«Шкільної хроніки»
О.Скиби

ОмелянСкиба(1897-1981) –
багаторічний управитель
(директор) народної школи
в с. Колочава, автор «Шкіль-
ної хроніки», в якій відоб-
ражені події 1918-1939 рр.

Під час революції в Ко-
лочаві з 7 до 10 листопада
1918 року старостою села
був Герман Вольф (старший).
Революціонери під керів-
ництвом Стефана Лугоша
(Лази), Григорія Ковача
(Горб), Тома Булика (Мере-
шор) спочатку розбили жан-
дармську касарню (казарму),

забрали зброю, пограбували нотарський уряд (нотарем
тоді був Стефан Іцько), потім черга дійшла і до єврейської
громади. Більшість євреїв відкупилися грошима, інші
були пограбовані. «…Із добичов дєлілися особливо жони
революціонерів, но і ріка Талабор (Теребля. – Авт.) на-
повнена була пером перен єврейських до збеленя…» –
писав О. Скиба. 10 листопада 1918 року сини Германа
Вольфа (молодшого) – Шома і Арон привели в Колочаву
до сотні так званого війська «Народної самооборони» і
почали розправу над революціонерами. Всіх повстанців
і пограбованих євреїв зібрали в нотарському уряді. «Ре-
волюціонерів» чекала страшна кара від жандармів під ке-
рівництвом Дебреценія. Шість осіб одразу загинули від
побоїв, інших відправили в сігетську в’язницю. Данило
Ледней і Данило Чабрик були застрелені невідомими під
час погромів і поховані в одній могилі. Після завершення
«революції» в селі встановилась тимчасова влада «на-
родної стражі» під керівництвом інженера Золтана Фіш-
тія і Вольфа Германа Абрагамовича. Далі одна влада
щомісяця змінювалась на іншу. Спочатку «русско-крайнян-
ское губернаторство», потім мадярське військо – «сей-
кели», наступна – Червона Армія, знову «народна
стража» – так звана «Біла армія».

З квітня 1919 року до липня 1920 року село перебу-
вало під владою румунів, а з 1920-го до 1939 року вхо-
дило до складу Чехословацької республіки. Угорська
влада діяла з березня 1939 р. до жовтня 1944 р.

Виписки зі «Шкільної хроніки».

Іван Ольбрахт про колочавських євреїв
Іван Ольбрахт – псевдонім видатного чеського
письменника Каміла Земана (1882-1952), який де-
кілька років проживав і творив у Колочаві. Його мати
була хрещена єврейка. Найпопулярніший його твір –
«Микола Шугай – розбійник» (1933 р.).

Чеський письменник Іван Ольбрахт у повісті «Сумні очі
Ганни Караджичевої» змальовує яскраві епізоди єврей-
сього життя в Колочаві. Ганна Караджичева народилася у
Колочаві (у повісті село названо Поляново), її дівоче ім’я –
Генела Шаффар.

Дід Генели Шаффар – Абрам Шаффар мав зустріч у Ко-
лочаві з відомим угорським економістом, вищим чиновни-
ком Міністерства землеробства – Еганом Едмундом
(1851-1901), представником австро-угорської корони в
Підкарпатській Русі. Угорська влада наділила Егана широ-
кими повноваженнями і направила на Підкарпатську Русь
для проведення реформ. Своїми діями він заслужив довіру
русинського населення та став ворогом №1 для євреїв.

Зустріч колочавського єврея Абрама Шаффара з Едмундом Еганом, за спогадами біо-
графа Егана – М.Барта, так описана І.Ольбрахтом: «…Коли страшний намісник Еган з не-
величкою мисливською компанією проїздив селом, А.Шаффар вийшов йому назустріч,
сміливо став посеред дороги, глибоко вклонився і, розпростерши руки, зупинив ми-
сливський візок. Наймолодша з дівчат подала всемогутньому панові срібний піднос з
трьома чарками червоного, білого та зеленого лікеру, які своїм кольором нагадували
угорський прапор. Наміснику незручно було відмовитись від почастунку, піднесеного у
такий патріотичний спосіб. Коли він пригубив усі ці чарки, до нього підійшов Шаффар і
спитав: «Дозвольте, мій милостивий пане, мені, покірному євреєві, поставити одне-єдине
запитання?» Вважаючи дві секунди мовчання дещо ошелешеного пана за згоду, дід вів
далі: «Могутній пан має рибний ставок, де живуть два види риб: кілька великих та жир-
них, які щороку дають панові чималий прибуток, та багато малих, миршавих і нікчемних
рибок, якими живляться оті великі. Кажуть, ніби тепер пан має намір знищити великих,
аби мали більше волі малі, не придатні ні на що. Я, неуцький колочавський єврей, який
багато чого не розуміє, не може втямити цього й покірно запитую: «Чи могутній шляхет-
ний пан чинить мудро?..» Еган весело посміхнувся, кивнув возієві, і той погнав коней…».

Зі спогадів Шимоні
Ганни Юріївни

Шимоня Ганна Юрі-
ївна (1912-1999) –
дружина Шимоні Ми-
коли Івановича, яка
працювала служни-
цею у Вольфа
Гершка.

Роза і Калман
Вольфи мали 5 дітей: 4
дочок і сина Хам
Йовшка. Їхній будинок
стояв на місці сьогод-
нішнього магазину, а
хлів – на місці сільпо.

Поруч був дім їхнього діда, який тримав корчму. Біля
церкви була корчма Гіклі. У неї були сини Калман і
Шулім. На місці будинку Андрія Беци жив Струльо, з ін-
шого боку вулиці, де живуть Малети, – мешкав єврей
Матьо, що був різником. Там, де стоїть хата Юри Лиднея,
була корчма і садиба Вольфа Гершка. Мошко Герцик
продав свою хату діду Дацьо для дочки Ганни. Серед
євреїв була ворожка Рухля, яка сама жила там, де зараз
проживають Штаєри (дячки). Хая мешкала у сьогодніш-
ній хаті Кубаря (де Олена Чофліна). На місці хати Ваколі
Миколи була хата дочки Струльової Естер П. Мойшеду-
лової. Вся їхня родина була спалена у фашистських та-
борах. У Колочаву повернулася лише Естер. Після війни
в село приїхала єврейка з Сухара Малка Віялова, яка
вийшла заміж у Драгово. В таборах загинула майже вся
сім’я Калмана. Декілька дочок повернулися у село, де-
шево продали хати, забрали з-під хати золото і виїхали з
села. (Примітка: в 1999 році Калман Шпітцер (Лейбович),
внук Рози і Калмана Вольфа, приїжджав у Колочаву з Із-
раїлю.) На Брадолецькій вулиці, поблизу хат Книша і
Драча, жив зять корчмарки Гіклі Берко з Йосьо і Матьо.
На Сухарській вулиці (коло Юріцкані) жили Сало,
Йосько, які переїхали в Хуст. На Широких жив Шльома,
коло Сюгаїв і Мікана жила родина Менделя. Вони по-
вернулися з табору і продали своє майно. Євреї, що жили
біля Беців, не повернулись після війни. Живими повер-
нулись сини Менделя – Лайзер і Абру. Потім один із них
втопився, як переходив у Румунію. Залишилася живою
Малка (Маргіта), дочка Хая – Іта і Мордехая Вольфів, яка
після війни жила в Ізраїлі. Мордехай Вольф мав млин у
Колочаві. На Горбі (біля старої церкви) жили Давидовичі.
З них зосталася в живих дочка Ахви – Хана Давидович.

Записала у 1997 році Наталка Царенко-Тумарець.

Інтерв’ю

Фрагмент із родинного листування зі США
Поповичів з Негрівця

«…На початку сторіччя, як мадяри пішли, ми усталися під чехами. То були чесні і
цивілізовані люди, мало наш народ віджив і худоби розвелось. У Європі люди жили краще,
мали красні землі, на яких ся родить виноград і всьо друге, їм допомагала держава. А у
нас на два століття відстали і ще спорили межи собов даже на тему, у кого більша теп-
лиця. Перша машина на тереблянській ріці була у синевирського попа Горвата, доста
крутого. Коли прийшли мадяри, дуже мучили жиду, бо Гітлер дав указ усіх в концтабори.
Моя баба розказала, що даже паралізованих вивозили. Много із євреїв тікали з села. Бив
такий случай, що в полонині найшли молоду єврейку із дитинув груднув мертвими. Ди-
тина геть покусала груди матері, яка вже била мертвою. Почти в каждій хаті жили
мадяри. Казали, що були не добрі. У Печери на пуді спали солдати і лінувались лізти
дулу, та мочилися там у сіно. Бив случай, що розстріляли одного солдата на млаках, бо
тікав думу…»

Іван Ольбрахт

Кум Івана Ольбрахта
Дацьо Василь Юрійович

(1906 р.н.)

Дацьо Марія Василівна
(1933 р.н.), фіна (хрещена)

Івана Ольбрахта

Видатна постать Спогади очевидців

Омелян Скиба

Ганна Шимоня
з чоловіком та дітьми
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Звернення

Шановні колочавці!
Редакція не виключає, що в біографічних відомостях
окремих персоналій можуть траплятися неточності та
помилки. Особливо це стосується дат, прізвищ та імен
громадян єврейської національності – жертв Холоко-
сту. Історія нашого краю в ХХ ст. складалася так, що
посадовці місцевих органів реєстрації актів гро-
мадського стану в різні періоди писали прізвища та
імена громадян неоднаково – різними мовами і в різ-
ній транскрипції – латинкою чи кирилицею, угорсь-
кою, чеською, так званою «руською», українською та
російською мовами. Тому нерідко в одній родині бу-
вають різні написання прізвищ та імен. Наприклад,
Шафар і Шаффар, Катц і Кац, Грінберг і Грюнберг,
Галперт і Халперт… Або імена Абрам, Абрагам, Авра-
гам, Аврум, Авраам, чи Шарлотта і Шаролта, Магда,
Магдолина, Магдалена і т.ін.
Редактори-упорядники при підготовці статей праг-
нули максимально врахувати ці лінгвістичні розбіж-
ності й особливості. Однак не виключені й випадки,

коли один і той же громадянин потрапив на сторінки
газети двічі – через різні варіанти написання його
прізвища або імені.

Редакція газети «Нова Колочава»

Інтерв’ю

Німецька окупація України під час Другої світової
війни була трагедією для українських євреїв. Вини-
щення євреїв почалося восени 1941 року. Масове
вбивство євреїв здійснювалося скрізь по Україні в
1942-1944 рр. Не оминуло вивезення та знищення і ко-
лочавських євреїв. Утім про їхнє життя і діяльність у
Колочаві старожили пам’ятають і досі. Своїми спога-
дами із читачами «Нової Колочави» поділився житель
із Малого Брадольця Василь Мацола (1926 р.н.).

- Розкажіть, де переважно жили євреї.
- Євреї займали майже усі земельні ділянки в центрі

села, на рівнинах. Їх було дуже багато, можливо, пів-Ко-
лочави. У євреїв землі було більше, ніж у всіх колочавців.
Широкі – центр Колочави – перебували у власності євреїв.
Вони користувалися найкращою землею, а колочавці жили
та вирощували овочі на схилах гір, де умови були значно
складніші. Дуже багато євреїв мешкали і у Негровці.

Євреї були заможними людьми. Для прикладу, єврей
Крася, який жив у 20-х роках минулого століття, побудував
хату з 20 кімнатами. Він був великий ґазда, мав багато різ-
ної худоби, гектари землі та власний млин. А потім став пити

горілку. І так збіднів, що у ковди (жебракувати) пішов, – все
пропив.

- Чим в основному займалися колочавські євреї?
- Вони мали корчми і магазини, всі займалися торгівлею

і спекуляцією. Єврей Гершко жив на розі вулиць Шевченка
та Горького, біля комбінату. Тепер там хата колишнього
сільського голови. Він мав корчму, магазин. Його син
Фроєм, як я, застарий був. Дітьми ми з малими євреями
дуже дружили.

До речі, мій няньо згадував, що один жид навіть був го-
ловою сільської ради. Біля ферми у селі жив Пінко, який по-
стійно столярував, що було дуже незвичним для євреїв.

- А де євреї молилися?
- У них була хата – бужня, де згодом побудувався Бур-

кало Василь, – біля церкви у Лазах. Вони туди постійно схо-
дилися на молитву.

- Які були стосунки жидів із колочавцями?
- Жили нормально, по-сусідськи. Щоправда, вони дуже

відрізнялися від нас і звичаями, і зовнішнім виглядом.
Сильно держали суботу, навіть ватри не клали, а кликали
для цього сусідів. Свинину вони не їли, однак тримали ба-
гато гусей і різної птиці. Та й горілку пили, хоча не так ба-
гато, як наші колочавські чоловіки.

Колочавці тоді одягалися лише в одяг із вовни зі
стрижки – білі вуйоші та холошні. Натомість жиди були
одягнені у багату одіж, носили пальта та чоботи. Проте одяг
був у них постійно чорний.

- Старші люди розповідали про біду, яку зазнавали
колочавці від єврейської корчми…

- Це правда. Мій няньо говорив, що його дід був вели-
кий ґазда, проте доти пив у єврейських корчмах, поки все
не пропив. А була у нього маленька дитина. То одного разу
жінка принесла ту дитинку до корчми, поставила на стіл і
сказала: «На, пропий ще і її, бо вже нічого пропивати». Тоді
він цієї ночі ще попиячив, а наступного дня пішов до свя-
щеника і побожився, що більше не вживатиме алкоголю. І
відтоді почав ґаздувати та знову добре зажив.

Євреї старалися всіляко заманити нашого чоловіка до
корчми та якось його обмотати. Коли вони бачили, що чо-

ловік пропив усі гроші, то починали давати йому «на спи-
сок». Але дадуть випивки на сто рублів, а запишуть п’ятсот.
Бували такі випадки, що піде колочавський чоловік до
корчми та по два місяці додому не приходить. Там і жили у
корчмі, і пили до нестями.

- Зазвичай євреї говорили мовою місцевого насе-
лення, серед якого проживали. Якою мовою розмов-
ляли колочавські євреї?

- Між собою вони говорили на єврейській мові, а от до
колочавців зверталися на нашому діалекті. Інакше ми б їх
взагалі не зрозуміли.

Євреїв було багато, поки мадяри не вигнали їх усіх під
час Другої світової війни за наказом німців, з якими були в
союзі. Вивозили їх з Колочави у 1942 році. Жандарми при-
ходили несподівано і наказували всім збиратися. І хто в
чому був одягнений, у тому і виходив із хати, не знаючи
куди і наскільки. Деякі євреї навіть пробували кидатися на
багнет мадярського воїна, аби проколотися та померти. Ви-
возили їх на Брадолу, у німецьку Мокру та заставляли
важко працювати, били дуже сильно. Бувало, візьме мадяр
кіл та крикне «футаш» (біжи), от вони і біжать, а він палкою
кого дістане по плечах, той уже падав на землю. Вмирало їх
там багато. Страшне тоді діло було, всі боялися.

- Коли євреїв вивозили, то де вони все нажите
добро дівали?

- Добро не пропадало. Сусіди швидко все до рук приби-
рали.

- Вони пробували якось сховатися?
- Не ховалися вони нікуди. Їх забирали по 5-10 родин.

Тільки один єврей у Драгові сховався у руснака, а потім, пе-
ребувши важкі часи, вихрестився. Казали, що навіть по хра-
мах ходив та монастирях.

- Чи верталися євреї після того, як їх вивезли?
- Було лише кілька таких, що приїхали сюди. Був такий

Берко та Шулим. Їх ніхто не чіпав, і тут вони дожили до
смерті. Розповідали, що вернулися з таборів.

Розмову вела Марія ШЕТЕЛЯ.

«Євреїв було багато, поки мадяри не забрали їх»

Василь Васильович Мацола (1926 р.н.)

Спогади очевидців

Звичаї колочавських євреїв
(зі спогадів Юрія Федоровича Воринки)

- За Вашим городом знаходиться
єврейський цвинтар. Мабуть, Ви мали
можливість споглядати за похованням
євреїв. Що ви можете пригадати?

- Це був єдиний єврейський цвинтар
для колочавських і негровецьких євреїв. На
цвинтарі стояла будівля, в якій тримали по-
кійника. Коли дізнавались, що хтось помер,
то бігли і на ношах приносили «ще теплого»
покійника. Заносили його в будиночок і за-
мотували у білі простирадла довжиною мет-
рів 15. Не видно було, де ноги, а де голова.
Жінки повинні були два тижні сидіти і спати
лише на підлозі. Ховали так. Копали вузьку
і неглибоку могилу, на сантиметрів 60-80.
На дні ями робили з дощок опалубку, щоб
земля не обсипалася. Приносили на ношах
закутаного мертвого і перевертали в яму.
Він падав переважно обличчям у землю. Ми,
діти, дивилися на все те, стоячи на плотах, а
вони (євреї) нам не забороняли дивитися.
Після того, як «кокон» лежав у ямі, свяще-

ник ставав над могилою, махав глиняними
глечиками і щось по-їхньому промовляв.
Потім бив одним глечиком по другому, і
вони розліталися на шматочки. Тоді він
збирав їх і починав розкладати на покійни-
кові. Всі кидали глину жменями. На цвин-
тарі були лише чоловіки. Розходилися всі у
різні боки. Їм заборонялося озиратися і роз-
мовляти. Той, хто загрібав землю біля го-
лови, ставив дерев’яну табличку з написом,
яку пізніше замінювали плитою. Коли ма-
дяри вивезли євреїв із Колочави, колочавці
брали ті плити на точила,.

Старих євреїв і дітей попалили у концта-
борах, здорових брали на роботи. Так роз-
повідала одна єврейка мого віку
народження. На єврейському цвинтарі
були великі смереки, люди їх вирубали. Тин
був дерев’яний.

Коли у п’ятницю сідало сонце, євреї ки-
дали будь-яку роботу. Якщо це заставало їх
у дорозі, то випрягали коней і чекали, поки

в суботу зійде перша зірка. З вечора у п’ят-
ницю не можна було нічого робити, навіть
розпалювати на ніч піч. Просили сусідів і
наймитів узимку. Няньо мене за це дуже
бив. У суботу окрім хали у них мала бути
печена гуска або курка.

Люди у нас не дуже любили євреїв. Бо
вони споювали чоловіків і відбирали у них
хороші землі. Євреї могли цілу ніч давати
пити і не давали їсти. Давали пити «на віру»,
тобто у борг. Потім казали: «Маєш гроші? Як
не маєш, то підпиши векслик». П’яний під-
писував, а згодом євреї в суді вигравали
справу і відбирали кращі земельні наділи. У
судах сиділи або їхні, або підкуплені ними
люди. Мій дідо теж любив випити, то баба
мусила носити йому їсти в корчму, щоб не
дуже п’янів.

Записав у 2007 році
Станіслав Аржевітін.

Юрій Федорович Воринка (1926 р.н.)

Євреї – мешканці села на Підкарпатській Русі,
які заробляли на прожиття транспортуванням

лісу. Фото 1936 р.

Схрон для цінностей в цегляному будинку.
Знайдено під час реконструкції музею

«Радянська школа»
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З протоколів допиту Бендаса Бейло

Бендас (Бендефі) Бейло Мигальович – виконавець
наказу угорського уряду про масове вивезення
євреїв із Колочави. Народився 1901 року в м. Му-
качеві, проживав у с. Колочава в 1943-1944 рр., пра-
цював нотарем. Засуджений у 1952 році на 25 років
позбавлення волі, незважаючи на те, що колочавці
писали колективний лист про його помилування.
Помер у таборі 24 квітня 1954 року. Реабілітова-
ний у 1992 році..

Зі свідчень Бендаса Бейла Мигальовича під час
допиту 21.07.1952 року.

«…Моє прізвище по роду Бенда, але, перебуваючи у
1935 році на службі в угорській поліції, я змінив прі-
звище на чисто угорське «Бендефі». Після народження
я був зареєстрований під трьома іменами: Бейло, Єлік,
Мігаль. З дитинства ношу ім’я Бейло…»

«…У 1919 році в Сігеті закінчив гімназію, потім Ужго-
родську духовну семінарію. Переїхав у Будапешт для на-
вчання в університеті на заочному відділенні
юридичного факультету і одночасно працював писарем
у поліції. Потім переїхав до м. Надь-Коніто на роботу пас-
портистом, писарем і службовцем до жовтня 1938 року.
Після окупації краю мадярами працював помічником но-
таря в с. Неяснено Тячівського округу. В березні 1943
року був переведений до Колочави, де перебував до 29
квітня 1944 року. З 2 березня до 7 квітня 1944 року зна-
ходився в робочому батальйоні № 8003 м. Овст (Угор-
щина) в чині єфрейтора. Керував 20 працівниками. З
24 квітня до жовтня 1944 року знову працював у Ко-
лочаві на посаді нотаря. Повернувся до Мукачева, де був
заарештований у 1952 році…»

«…У 1921 році брав участь у вигнанні з території
Угорщини останніх представників династії Габсбургів. У
1940 році я звернувся до МВС Угорщини з проханням
нагородити мене за це, і в 1941 році я отримав нагороду.
Як нагороджений орденом перебував у організації Не-
мзет - Вейделлі - Бізотчан (Союз захисту нації)…»

Зі свідчень Бендаса Бейла Мигальовича під час
допитів 3, 28 та 29.07. 1952 року.

«…У 1940-1941 рр. було проведено перше масове
вивезення євреїв...»

«...У квітні 1944 року було проведено друге масове
вивезення. На той час я працював у Колочаві помічни-
ком у нотарському уряді на два села – Верхню і Нижню
Колочаву. З цих двох сіл було вивезено в 1944 році
близько 300 чоловік єврейського населення. Я був при-
значений секретарем комісії з опису єврейського майна.
Ми ходили по будинках разом з Росохою і Федором По-
повичем і описували. Приблизно за 10-15 днів до масо-
вого вивезення євреїв з села в Колочавський нотаріат
надійшов наказ скласти список євреїв. 10 квітня 1944
року в суботу нотар Поп Золтан провів у своєму кабінеті
нараду з усіма працівниками і повідомив, що 11 квітня в
неділю буде проведено виселення всього єврейського
населення, і всі працівники повинні ознайомитися з по-
рядком виселення. Зранку я з Росохою і Поповичем на-
правились до будинків євреїв. До нашого приходу їх вже
виселили жандарми. Ми описали майно і опечатали
квартири за 3-4 дні. Весь скот (25 -30 корів, 10 -15 коней,
10 баранів) і птицю, зібраних у Верхній Колочаві, було
передано якійсь угорській військовій частині. Майно
було звезено в одне місце і розпродано. Була створена
комісія. Головою комісії було призначено греко-като-
лицького священика з Колочави – Бобика Михайла…»

«…Я з 1943 року жив у будинку Шафара Германа і
платив йому по 30 пенго у місяць. У 1944 року будинок
був заселений військовими. З травня 1944 року з
Верхньої і Нижньої Колочави було вивезено 200 штук
скотини та коней. Нижня Колочава з 10 червня 1944
року була закрита на карантин через хворобу деяких
мешканців на тиф. Із Колочави деякі мешканці з метою
ухилення від призову до війська мадярської армії доб-
ровільно вступали в робочі батальйони – ремонтувати
дороги і оборонні споруди…»

Зі свідчень Бендаса Бейла Мигальовича під час
допиту 3. 09. 1952 року.

«…У нотарському уряді забороняли розмовляти

російською чи українською мовами… У квітні 1944 року
в селі Негрівці під моїм керівництвом було арештовано
25 сімей єврейського населення і відправлено в кон-
цтабори. Я постійно перебував у приятельських стосун-
ках з місцевими детективами, з начальником
жандармської станції в Колочаві – Берец Лойошом. У
квітні 1944 року під керівництвом Кейпеза Еммануїла
Кириловші та за допомогою нотаря Нересниці з Ново-
селиці Тячівського округу в концтабори відправили 600
чоловік єврейського населення…»

Зі свідчень Бурта Івана Васильовича під час до-
питу 7.08.1950 року.

«…Після закінчення горожанської школи я виїхав у
Колочаву до свого брата Бурта Василя Васильовича,
який із 1943 року працював учителем початкової школи,
він і допоміг мені влаштуватись у нотарський уряд, де
працювали такі службовці: Поп Золтан Бертольнович
(головний, венгр), помічник нотаря Сятиня Іван, заміс-
ник нотаря Бендас Бейло М. (угорець, син священика).
Бендас дуже жорстоко поводився з людьми. В 1943-944
рр. було оголошено збір скота в Колочаві, і він разом із
старостою села Буркалом Гаврилом займався цією спра-
вою. Коли Буркало повідомив Бендасу, що селяни не бу-
дуть віддавати скотину, то Бендас особисто почав збір і
в Сюгая Федора забрав єдину корову…»

Зі свідчень Андрусь Олени Михайлівни під час
допиту 27.06.1952 року.

«…З жовтня 1942 року до жовтня 1944 року я пра-
цювала писарем у нотарському уряді Колочави. Бендас
часто спорив зі своїм керівником Золтаном Попом, у
якого, не без допомоги Бендаса, з часом перед владою
почав падати авторитет. У кінці 1944 року Поп був зня-
тий з посади і заарештований. На його місце був по-
ставлений Бендас. Він був грубий, був випадок коли він
побив жінку. До нього часто заходили жандарми…»

«…У 1944 році до нотарського уряду прийшла велика
група селян для отримання продуктових карточок. Бен-
дас запропонував їм прийти пізніше. Але селяни не роз-
ходились. Тоді при мені він подзвонив у жандармерію,
щоб ті розігнали селян…»

«… Усі ключі від арештованих єврейських квартир
були у нього. В конторі стояли три великих ящики з оде-
жею євреїв. Він займався розпродажем майна. Декілька
речей купила його дружина. Він завжди носив дві наго-
роди: медаль круглої форми і орден-хрест…»

Зі свідчень Абрамовича Ізраїля Цаховича під
час допиту 28.06. 1952 року.

«…Я народився у 1929 році в с. Колочава…» «… з
1939 до 1944 року перебував у концтаборі…»

«… У 1944 році я особисто бачив, як Бендас ходив
по селу з трьома мадярськими жандармами і старостою
села Буркалом. Вони арештували мене і ще 8 чоловік і
відправили на збірний пункт. Нас завели в будинок Лей-
бовича Калмана, і Бендас нам повідомив, що нас відве-
зуть спочатку в Сокирницю, а потім перевезуть на роботу
в Угорщину. Всього в Колочаві було арештовано до 55
єврейських сімей. Із вигнаних з Колочави у 1944 році
євреїв у селі проживаю тільки я…»

Зі свідчень Буркала Гаврила Федоровича під
час допиту 29.06. 1952 року.

«…Я народився у 1887 році в с.Колочава в сім’ї се-
лянина-середняка. Закінчив 7 класів народної школи,
маю 8 дітей…»

«…На посаді старости села працював із 1939 року
до жовтня 1944 -го. Я був підпорядкований нотарю. Він
вимагав від нас порядку і сам був підпорядкований ма-
дярській владі. Наказував посилати людей на роботи, на
будівництво оборонних ліній, заготівку сіна, поставку
лісу. В 1942 -1944 рр. нотарем у Колочаві був Золтан
Поп. Його помічником Бендасом було відправлено ба-
гато військовозобов’язаних людей із Колочави на лісо-
заготівки і будівництво оборонних споруд. Облік
військовозобов’язаних вів нотарський уряд. Євреїв ви-
селяли і в 1941-му, і в 1942 роках…» «… Я через посиль-
них за дорученням Бендаса повідомляв, скільки
потрібно здати сіна і яка буде плата за сіно…» «…Ми по-
просили Бендаса, а він домовився з мадярським офіце-
ром, що колочавці залишать собі по одній корові і 3 вівці,
а всю іншу скотину здадуть. Так і було зроблено…»

Зі свідчень Кута Миколи Михайловича під час
допиту 8.06.1952 року.

«…Я народився у 1911 році в Колочаві-Горб...» «…Під
час війни мав млин. У квартирі мого батька Кута Ми-
хайла розташовувалась жандармська станція, куди
часто заходив Бендас. Усе майно євреїв було звезено в
центр села, куди зійшлось усе населення села. Бендас
називав ціну і продавав тому, хто називав найбільшу
ціну. Гроші брав зразу особисто. В 1944 році брав участь
у вилученні фуража у людей для мадярської армії…»

Досліджував Станіслав Аржевітін.

Від самого початку окупації Закарпаття в Угорщині було
ухвалено ряд антисемітських законів. Зокрема, 26 жовтня
1939 року міністр внутрішніх справ повідомляв піджупанів*
про запровадження одного з них в дію. Згідно з цим зако-
ном від 1939 року, всіх євреїв потрібно звільнити з роботи
з остаточним розрахунком до 1 січня 1943 року. В першу
чергу звільнялися з роботи сільські та районні нотарі. Вва-
жалося, що євреї не можуть працювати на державній, муні-
ципальній, сільській та інших службах.

Справжній геноцид проти єврейського населення роз-
почався весною 1944 року. Головними виконавцями їх де-
портації стали державні секретарі Міністерства внутрішніх
справ Ласло Ендре і Ласло Бакі, які розробили інструкцію
про відправлення єврейського населення в табори (гетто).
Спочатку вийшов наказ про те, щоб євреї нашивали на свій
одяг жовту зірку, потім – про обмеження їхнього пересу-
вання, далі – під державний контроль брали майно євреїв,
а вже потім розпочалося їх виселення в гетто. Для верхо-
винських євреїв було створено три гетто. В Ужгороді гетто
було розташоване на цегельно-черепичному заводі під від-
критим небом. Звідти усіх відправляли в концтабори. Такі
самі гетто були створені і в Мукачево, Виноградові, Бере-
гово.

Досліджував Станіслав Аржевітін.

*піджупани – регіональні (районні) керівники, на зразок сьогод-
нішніх райдержадміністрацій.

Свідчення очевидців

З протоколів допитів
Шаломона Мойши
Рефульєвича
(1898 р. н.)

«…Усіх місцевих євреїв зганяли в гетто в с. Сокирниця,
де утримувалося до 3,5 тисяч чоловік. Таких гетто в цій ча-
стині Закарпаття тоді було три: у Хусті – 8 тисяч людей, в Ізі
– 2,5 тисячі, Сокирниці – 3,5 тисячі осіб. Жили по 30-40 чо-
ловік в одній маленькій кімнаті. У серпні 1944 року нас за-
вантажили у вагони по 80-100 чоловік. У м.Кошице
жандарми передали нас німцям. Із Кошице нас перевезли в
Аушвіц, куди прибували цілі ешелони з євреями...»

«...Здорових відбирали на роботу, а хворих спалювали.
У лютому 1945 року нас перегнали з Бреслау до Фоссен-
бурга. Тут євреїв вбивали есесівці і кубанські козаки. Той,
хто вижив, був звільнений 30 квітня 1945 року…»

Довідка:
Надзвичайною комісією Закарпатської
області в 1946 р. встановлено, що за пе-
ріод перебування німецько-угорського
війська на території області в 1939-1944
рр., було вигнано в гетто 112 500 чоловік
єврейського населення в табори Освен-
цима, Дахау, Бірменау, Ніредьгаза,
Шарон-Потоп, Вріо-Лопош та ін. Знищено
в цих таборах 104 177 євреїв.

Крім того, було знищено 10 805 чоловік
українського населення, в трудові та-
бори відправлено 70 895 осіб.

Таким чином,
у концентра-
ційні табори
з області було
забрано
183 595 осіб
мирного насе-
лення, з яких
знищено
114 982 чоло-
віки.

Лампа у синагозі (бужні) .
Фото 1937 р.
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Голова сільської ради Банга і секретар Стець повідомили у 1946 році органи ра-
дянської влади, що угорські війська покинули Колочаву 14 жовтня 1944 року
ввечері, а 15 жовтня о 12-й годині дня через село пройшла група партизан у кіль-
кості 25-30 чоловік. З цього можна зробити висновок, що село Колочава звільнено
Червоною Армією 15 жовтня, а не 24 жовтня, як вважалося в радянські часи.

У повідомленні також зазначалось, що за період мадярської окупації було виве-
зено з Колочави (Горб, Лази) в німецько-мадярські табори 70 українців і 52 ро-
дини єврейської національності (300 чоловік). Відступаючи з Колочави (Лази,
Горб), угорські війська забрали з собою 350 голів скота, 500 овець, 30 коней, 15
возів сіна. Матеріальні збитки колочавців склали 36 100 рублів. Крім того, було
підірвано один склад, міст, спалено лісопильний завод і 6 будинків. Збитки склали
близько 2 000 000 рублів.

У Вишній Колочаві-Негровці у пе-
ріод мадярської окупації було ви-
везено теж 70 українців і 164
особи єврейської національності.
При відступі 7 вересня 1944 року
було розстріляно Поповича Ва-
силя Миколайовича і Веретяка
Миколу Васильовича за підозру
щодо його участі у партизансь-
кому русі і зберіганні зброї.

Разом із двох сіл було виве-
зено 464 особи єврейської на-
ціональності.

Колочавські євреі

Єврейська громада с. Колочава (Горб, Лази) у 1921 році
(за матеріалами перепису населення). Список №1
Будинок №1 – родина Пінкасович: Мошко, Сура, Арон,
Берко, Етер
Будинок №2 – родина Хаймович: Берко, Гіля, Давид, Фрої,
Сура, Фразда та Грюнберг Алтер
Будинок №3 – Кнуф Сура, Хаїмович Герман, Лафар Хама,
Хаїмович Бернар та Хаїмович Ізраїль
Будинок №4 – Шльомович Гізор, Шаффар Еліор, Вольф Ре-
ґіна, Вольф Берта Вольф Мемель, Вольф Натан, Шаффар
Мольвин, Штец Гафія – прислуга, русинка
Будинок №5 – родина Cтрулович: Шому, Естер, Мордехай,
Золтан, Рашель та Шаффар (ім’я нерозбірливо), а також
Харбловчук Марія – прислуга, румунка
Будинок №6 – Якобович Єнта та Шаффари: Шому, Гер-
ман, Мирошка
Будинок №7 – родина Шаффар: Герман, Реґіна, Роза, Хана,
Рівока, Цецілія, Якуб, Мардаха.
Будинок №8 – Шафар Физкаш, Борик Цеза, Розихович Гойда
Будинок №15 – родина Голперк: Абрахам, Сура, Хана,
Роза, Зіна, Фрейда, а також Різол Берко і Ріхтер Йозеф
Будинок №23 – родина Якубович: Ареф, Роза, Єно, Марія,
Єжо, (ім’я нерозбірливо), Окар, Абрахам
Будинок №24 – Зломовито Мандел та Берта
Будинок №26 – родина Шаффар: Берко, Ілько, Шандла,
Рудольф, Гелена, Абрам, Барну, Фані та Візел Соломон
Будинок №28 – Хаймович Лаура та Боженка
Будинок №45 – Ойландер Герц, Берта, Етя та Хаймович Женя

Будинок №116 – Шаффар Мошко, Іда та Палкан Васила –
прислуга
Будинок №123 – родина Давидович: Лазар, Хана, Шанель,
Роза, Маргіт, Йозеф, Бернард, Елла
Будинок №125 – Волф Абрахам, Фриза, Фанкол, Бернард,
Арон, Ігнац, (прізвище нерозбірливо) Шому, Еізнер, Хаїм, а
також Мокринин Васила – прислуга
Будинок №131 – Якубович Шимон, Ліберман Голда, Шаф-
фар Гелена та Елла
Будинок №132 – Вольф Гершко, Еттель, Мозер та Лендра
Марія – прислуга
Будинок №156 – родина Давидович (ім’я нерозбірливо),
Гізо Хеймін, Херсон та Фрамес Євка – прислуга
Будинок №160 – Родина Шломович: Йожа, Роза, Яра, (ім’я
нерозбірливо), Біллі, Іда, Маргіта, Герман
Будинок №162 – Ландесман Гершко та Реґіна
Будинок №163 – Ландесман Хаїм, Рухля, Ігнат
Будинок №169 – Абрахамович Абра хам та Шерма, Фукс
Мошку, Реґіна, Янкель, Фейк, Фрида
Будинок №174 – родина Абрахамович: Яна, Шуя, Герман,
Берко, Ферк
Будинок №175 – родина Беркович: Герман, Франтишек,
Баркитов, Арон, Фаня, Гориц, Ігнат, Беріх
Будинок №179 – родина Вольф: Герман, Берта, Павла,
Маргіта, Султан та Гелеш Софія – прислуга
Будинок №182 – родина Вольф: Дана, Гіза, Бернард, Естера

Будинок №182 – родина Левович: Гіза, Емма, Йозеф,
Бланка, Марія, Цецилія, Іванович Васигал – прислуга
Будинок №200 – Ландесман Дебра та Роза
Будинок №201 – родина Ландесман: Бені, Егіфа, Ілонка,
Їньо, Резі, Яра, Розі
Будинок №206 – Вольф Реґіна та Міза
Будинок №214 – Абрахамович Натан, Єрма, Бела, Буріам,
Юло, Абрахам, Йозеф,
Будинок №234 – Абрахамович Давид, Єрма, Лайоб, Етер
Будинок №313 – родина Вольф: Етер, Фріда, Бенджамін,
Давид, Етер, Лая, Малка
Будинок №315 – Якиба Еміл та (ім’я нерозбірливо)
Будинок №324 – родина Вольф: Абрахам, Герміна, Бело,
Іда, Німуре, Женка, Хелін
Будинок №325 – родина Ландесман: (ім’я нерозбірливо),
Рахіля, Юра, Алта, Глорія, Хана, Лая
Будинок №326 – родина Ландесман: Герман, Франц,
Моріц, Давид, Йозеф
Будинок №328 – Ландесман Абрам, Пінкас Глейсер та Роза
Будинок №332 – Давидович Пурімаа Бела, Франтика
Будинок №333 – родина Вольф: Гершко, Олендла, Лазар,
Янко, Бела, Борка та Шлеймович Бела
Будинок №339 – родина Вольф: Йозеф, Марія, Мартон,
Ела, Леба, Юра
Будинок №354 – родина Вольф: Мошко, Анна, Юро, Берко,
Феньо, Лебо, Фісо, Гіза

Єврейські родини, вивезені з с. Колочава (Горб, Лази)
угорською владою протягом 1942-1944 рр. Список №2
У 1942 році були вивезені:
Ландесман Янко (1906)
Ландесман Ровза (1909)
Ландесман Шміл (1934)
Ландесман Лайм (1936)
Ландесман Байниш (1871)
Ландесман Рифна (1913)
Ландесман Сура (1921)
Абрагамович Лейба (1900)
Абрагамович Естер (1902)
Абрагамович Шулим (1923)
Абрагамович Янко Лейб (1927)
Абрагамович Хона Лейб (1926)

У 1943 році були вівезені:
Абрагомович Струльо Мош. (1901)
Абрагомович Вліма (1904)
Абрагамович Сура (1901)
Абрагамович Гершко Зісьович (1900)
Абрагомович Струльо (1901)
Абрагамович Алта (1902)
Абрагамович Абрум (1927)
Абрагамович Малка (1923)
Абрагамович (1929)
Абрагамович Малка (1899)
Волф Метьо (1882)
Волф Малка (1891)
Волф Абрум Матьович (1921)

Волф Берко (1913)
Волф Герман (1891)
Волф Берко Мотьович (1905)
Волф Рифка (1909)
Давидович Шльома (1898 р.н.)
Давидович Берко Ш. (1919)
Давидович Гершко Ш. (1927)
Давидович Абрум Ш. (1922)
Давидович Либа Ш. (1924)
Давидович Рихля Ш. (1928)
Давидович Мендел (1887)
Давидович Марішка (1901)
Давидович Патьо Мен. (1921)
Лебович Калман (1886)

Лебович Ровза (1889)
Лебович Блонка Калманов (1922)
Лебович Цизя Калм (1921)
Лебович Менді Калм (1919)
У 1944 році були вивезені:
Ландесман Фрима (1901)
Ландесман Іцько (1929)
Ландесман Генга (1931)
Фукс Мошко Менд. (1881)
Фукс (1884)
Фукс Лейба Мошкович(1922
Кац Іцько (1902)
Кац Малка (1914)
Кац Струльо Іцкович (1929)
Кац Симко Іцкович (1933)

Справка про завдання шкоди Угорським урядом
Вехній Колочаві (Негровець)

Справка про завдання шкоди Угорським урядом
Колочаві (Горб, Лази)
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Колочавські євреї, які були депортовані, знищені та пропали
безвісти в мадярсько-фашистських концтаборах. Список №3
Абрагамович Бернат Мозешович 1915 р.н.
Абрагамович Дьондіке-Перл Мозешівна 1909 р.н.
Абрагамович (ур. Фукс) Естер 1895 р.н.
Абрагамович Етел Мошків на 1911 р.н.
Абрагамович Етел Натханівна 1909 р.н.
Абрагамович Ігнац 1914 р.н.
Абрагамович Ізраел 1911 р.н.
Абрагамович Ізраел Лейбович 1914 р.н.
Абрагамович Можеш 1878 р.н.
Абрагамович Реґіна 1889 р.н.
Абрагамович Роза 1889 р.н.
Абрагамович Пепі 1884 р.н.
Абрагамович Самуєл Мозешович 1913 р.н.
Абрагамович (ур. Вольф) Сіфра 1883 р.н.
Абрагамович Срул 1909 р.н.
Абрагамович Фрейда Лейбівна 1935 р.н.
Абрагамович Хана 1883 (1884) р.н.
Абрагамович Хані 1916 р.н.
Абрагамович (ур. Вольф) Хелен 1885 р.н.
Абрагамович Шулин Лейбович 1924 р.н.
Абрамович Дов Єгудович
Айлендер Берна Германович 1915 р.н.
Айлендер Берта Германівна 1913 р.н.
Айлендер Герман 1886 р.н.
Айлендер (ур. Хаймович) Хелен 1887 р.н.

Баумгартен (ур. Абрагамович) Естер 1911 р.н.
Беркович Ігнат Германович 1913 р.н.
Беркович (ур. Кополович) Леа 1892 р.н.
Беркович Мартон Якобович 1914 р.н.
Беркович Можеш Германович 1910 р.н.
Беркович Герман Германович 1915 р.н.
Беркович (ур. Абрагамович) Фані 1885 (1886) р.н.
Беркович Шамуел Лазарович 1916 р.н.
Бернштейн Пірошка Германівна 1906 р.н.

Візел Ігнац Золтанович 1913 р.н.
Візел Маргіт Зелігівна 1912 р.н.
Візел (ур. Шаффар) Фані-Фейга 1885 р.н.
Візел Шамуел Золтанович 1915 р.н.
Вілкович (ур. Вольф) Ружена Германівна 1908 р.н.
Вольф Абрагам Мартонович 1915 р.н.
Вольф Арон Абрагамович 1915 р.н.
Вольф Арон Германович 1914 р.н.
Вольф Арон Єгудович 1892 р.н.
Вольф Бені Зелігович 1910 р.н.
Вольф Бено Мордехайович 1903 р.н.
Вольф Бернат 1879 р.н.
Вольф Бернат Абрагамович 1912 р.н.
Вольф Берна Мошкович 1911 р.н.
Вольф Берта Бернатівна 1910 р.н.
Вольф Герман 1872 р.н.
Вольф Герман Іцхакович 1867 р.н.
Вольф (ур. Шлоймович) Гізелла 1887 р.н.
Вольф Гітел Давидівна 1886 р.н.
Вольф Гітел Янкелівна 1896 р.н.
Вольф Гутман Зелігович 1912 р.н.
Вольф Ержебет Германівна 1911 р.н.
Вольф (ур. Мармароштейн) Етел 1888 р.н.
Вольф Єно Мартинович 1911 р.н.
Вольф (ур. Гершкович) Іта 1871 р.н.
Вольф Лейба Мошкович 1914 р.н.
Вольф Ленке Абрагамівна 1895 р.н.
Вольф Ленке Мартинівна 1912 р.н.
Вольф (ур. Давідович) Малка 1875 (1876) р.н.
Вольф Маргіт Германівна 1913 р.н.
Вольф Маргіт Мартинівна 1915 р.н.
Вольф Міхал Бернардович 1911 р.н.
Вольф Мошко-Давід 1885 р.н.
Вольф Шандор Мартинович 1914 р.н.
Вольф Натан Бернатович 1913 р.н.
Вольф Паула Германівна 1911 р.н.
Вольф Песл 1892 р.н.
Вольф Ріфка 1882 р.н.
Вольф Роза 1884 р.н.
Вольф Сані Германівна
Вольф Сара Абрагамівна 1909 р.н.
Вольф (ур. Зіхерман) Серена 1887 р.н.
Вольф Серена Мошківна 1910 р.н.
Вольф Фані Мозешівна 1916 р.н.
Вольф (ур. Беркович) Фрейда-Леа 1888 р.н.
Вольф (ур. Катц) Хана 1878 р.н.
Вольф (ур. Давідович) Хана 1884 р.н.
Вольф (ур. Шломович) Хані 1887 р.н.
Вольф (ур. Шаламон) Хані 1888 р.н.
Вольф Хані Мошківна 1912 р.н.
Вольф Хелен 1893 р.н.
Вольф Шаламон 1910 р.н.
Вольф Шаламон Зелігович 1911 р.н.
Вольф Шамі Єгудович 1894 р.н.

Вольф Шміл -Олександр Юдович 1894 р.н.
Вольф Янкел Абрагамович 1910 р.н.
Вольф Янкел Мордехайович

Галперт Йозеф-Арон 1910 р.н.
Галперт Хінда 1883 р.н.
Гершкович Ігнат 1903 р.н.
Гершкович Шаролта 1887 р.н.
Годінгер Етел 1889 р.н.
Годінгер Серена 1912 р.н.
Гофман Генріх Мартинович 1915 р.н.
Гофман (ур. Пінкасович) Гіза 1885 р.н.
Гофман (ур. Пінкасович) Мітла 1881 р.н.
Гофман Естер Мордехаївна 1900 р.н.
Гофман Реґіна Мартинівна 1912 р.н.
Гофман Шайндл Мартинівна 1909 р.н.
Грюнбаум Гінек Германович 1902 р.н.
Грюнбаум Магдолна Германівна 1912 р.н.
Грюнбаум Мартін Германович 1907 р.н.
Грюнбаум (ур. Шаффар) Фані 1873 р.н.
Грюнбаум Хані Германівна 1910 р.н.
Грюнбергер Ласло Давідович 1914 р.н.
Гуттман Вольф 1912 р.н.

Давідович Аранка Давидівна 1901 р.н.
Давідович Арон Герзонович 1910 р.н.
Давідович Бернат Лазаревич 1914 р.н.
Давідович Гітел 1900 р.н.
Давідович Давід 1886 р.н.
Давідович Йозеф 1910 р.н.
Давідович Лазар 1870 р.н
Давідович Рахел 1885 р.н.
Давідович (ур. Вольф) Хана 1886 р.н.
Давідович (ур. Пінкасович) Хана 1887 р.н.
Давідович (ур. Шаффар) Хана 1890 р.н.

Зелманович Гітя 1891 р.н.
Зелманович Сара 1914 р.н.

Йосович Рахел Єгудівна 1900 р.н.

Катц Реґіна 1915 р.н.
Катц Хелен 1892 р.н.
Кертес Йозеф Ференцович 1910 р.н.
Кертес (ур. Гірш) Фані 1887 р.н.
Кремер (ур. Вольф) Маркета Германівна 1913 р.н.

Ландесман Бені 1873 р.н.
Ландесман Ленке 1914 р.н.
Ландесман Прошка 1911 р.н.
Ландесман Реґіна Бенівна 1909 р.н.
Ландесман Роза 1915 р.н.
Ландесман Роза Бенівна 1913 р.н.
Ландесман (ур. Йосович) Сіфра 1875 (1876) р.н.
Ландесман Сура Бенівна 1911 р.н.
Ландесман Хана 1889 р.н.
Лейбович Марія Калманівна 1913 р.н.
Лейбович (ур. Вольф) Роза 1887 р.н.
Лефкович (ур. Візел) Маркета Зелігівна 1912 р.н.
Ліберман (ур. Вольф) Лора Германівна 1904 р.н.

Менделович (ур. Вольф) Гелена 1887 р.н.
Менделович Осі Давідович 1912 р.н.
Модеру Ізраел 1911 р.н.
Модеру Роза 1879 р.н.
Модеру Роза 1884 р.н.
Модеру Шаму 1909 р.н.

Нейман (ур. Грінбаум) Сесілія Германівна 1905 р.н.
Нотоміц Двойра Яаківна 1899 р.н.

Пінкасович Аранка Шаламонівна 1912 р.н.
Пінкасович Арон Шаламонович 1914 р.н.
Пінкасович Арон Шмілович 1914 р.н.
Пінкасович Беньямін Давідович 1912 р.н.
Пінкасович Бернат Шмілович 1916 р.н.
Пінкасович Вільмош 1910 р.н.
Пінкасович Гелена 1909 р.н.
Пінкасович Герш 1887 р.н.
Пінкасович Гізелла Гершівна 1914 р.н.
Пінкасович Гітла 1909 р.н.
Пінкасович Голда 1868 (1869) р.н.
Пінкасович Давід Мартонович 1913 р.н.
Пінкасович (ур. Бікк) Ідеш 1891 р.н.
Пінкасович Лазар Айзікович 1913 р.н.
Пінкасович Лейба М артонович 1915 р.н.
Пінкасович Марія 1910 р.н.
Пінкасович Мартон 1878 р.н.
Пінкасович Песл 1889 р.н.
Пінкасович Пінкас Аронович 1894 р.н.

Пінкасович Регіна 1886 р.н.
Пінкасович Регіна 1889 р.н.
Пінкасович Рейзел 1885 р.н.
Пінкасович (ур. Бікк) Роза 1891 р.н.
Пінкасович Роза Айзіківна 1912 р.н.
Пінкасович (ур. Вольф) Сура 1887 р.н.
Пінкасович Сура 1895 р.н.
Пінкасович Тобіаш 1914 р.н.
Пінкасович (ур. Розік) Фріда 1882 р.н.
Пінкасович Хаїм Давідович 1914 р.н.
Пінкасович Хана 1912 р.н.

Рожек (ур. Хаймович) Двойра 1889 р.н.

Сердерович Алта 1892 р.н.
Сімонович Абрагам Шімонович 1909 р.н.
Сімонович Мартон Шімонович 1914 р.н.
Сімонович Регіна 1902 р.н.
Сімонович (ур. Гофман) Роза 1886 р.н.
Сімонович Серена-Сура Шимонівна 1911 р.н.
Сімонович Фаркаш 1884 р.н.
Сімонович Шімон-Герш 1880 р.н.
Смук Ленка 1914 р.н.
Смук Роза 1884
Сретер Мендел Мозешович 1911 р.н.
Сретер (ур. Візел) Роза 1879 р.н.
Струйович (ур. Шаффар) Естер 1886 (1887) р.н.
Струйович Маргіт Шамівна 1912 р.н.
Струйович Роза 1914 р.н.
Фікслер (ур. Тауб) Естер 1896 р.н.
Фікслер Єно 1873 р.н.
Фрідман (ур. Ландерман) Цецілія 1904 р.н.
Фукс Бліма Шломівна 1896 р.н.
Фукс Шломо 1870 р.н.

Хаймович Абрагам Бернатович 1912 р.н.
Хаймович Бернат 1883 р.н.
Хаймович Берта 1889 р.н.
Хаймович (ур. Штробел) Гізелла 1886 (1887) р.н.
Хаймович Жені 1895 р.н.
Хаймович Йозеф Бернатович 1910 р.н.
Хаймович (ур. Пінкасович) Лая 1875 р.н.
Хаймович Лейба 1911 р.н.
Хаймович Фроїм Бернатович 1909 р.н.

Шаффар Давід Мозешович 1896 р.н.
Шаффар Єно Германович 1916 р.н.
Шаффар Рафаел Дович 1896 р.н.
Шаффар (ур. Вольф) Регіна 1884 р.н.
Шаффар Сесілія Германівна 1914 р.н.
Шаффар Сміл-Самуел Бернардович 1905 р.н.
Шварц Мордехай Агаронович 1897 р.н.
Шварц Пепі 1900 р.н.
Швіммер Бланка 1893 р.н.
Швіммер Лейба-Бер 1879 р.н.
Шломович Гізелла Йозефівна 1910 р.н.
Шломович (ур. Шаффар) Голда1883 р.н.
Шломович Дора 1890 р.н.
Шломович Етел 1909 р.н.
Шломович Іда Йозефівна 1916 р.н.
Шломович Йозеф 1878 р.н.
Шломович (ур. Вольф) Роза1885 р.н.
Шломович (ур. Хаймович) Хайці 1888 р.н.
Шломович Шаламон Йозефович 1914 р.н.
Штамплер Перл Мордехаївна 1888 р.н.

Якобович Абрагам Іцхакович 1913 р.н.
Якобович Аладар Шамуелович 1913 р.н.
Якобович Генріх Іцхакович 1916 р.н.
Якобович Елла 1913 р.н.
Якобович Естер 1892 р.н.
Якобович Естер 1914 р.н.
Якобович Етті 1889 р.н.
Якобович Євген 1900 р.н.
Якобович Єно Шмуелович 1900 р.н.
Якобович (ур. Абрагамович) Леа 1891 р.н.
Якобович (ур. Бек) Марішка 1889 р.н.
Якобович Мартон Шмуелович 1912 р.н.
Якобович (ур. Пінкасович) Пепі 1888 р.н.
Якобович (ур. Модеру) Роза 1878 р.н.
Якобович Роза 1893 р.н.
Якобович Струл Йозефович 1914 р.н.
Якобович Хелен 1894 р.н.
Якобович Хелен Мартонівна 1916 р.н
Якубович Еліаш Йозефович 1910 р.н.
Якубович (ур. Якобович) Естер 1888 р.н.
Якубович Етел Шамуелівна 1909 р.н.
Якубович Йозеф 1885 р.н.
Якубович Регіна Мартонівна 1924 р.н.

Доля ще 50 осіб досліджується. Головний Редактор



7

№ 10 Квітень 2009 року

Документи

ВВооллььфф  ЛЛааззаарр  ЛЛееййббооввиичч
((11991144  рр..нн..))

Працював слюсарем на лісо-
пильному заводі в Колочаві. 
З 1936 по 1938 р. служив у 
Чехословацькій армії. В жовтні
1939 р. перший раз перейшов
кордон, але був повернутий
додому. Вдруге кордон перей-
шов 18 вересня 1940 р. Засуд-
жений 7 квітня 1941 р.
(протокол 37) і відправлений
до «Севпечлагу».
РРооддииччіі:: батько Вольф Лейба
Якубович (каменяр),мати 
Давидович Хана, брат Вольф
Бені (м. Хуст, мав свій 
тютюновий магазин), Вольф
Гутман (водій), Вольф Хаім
(з 1939 р. в Угорській армії,
швець), сестра Вольф Ілуна.

ВВооллььфф  ННааттаанн  ББееррннааттооввиичч
((11991133  рр..нн..))

Член Компартії Чехословаччини
з 1935 по 1939 р. у м. Брно.
Кордон перейшов 12.08.1940 р.,
засуджений 29.11.1940 р.
РРооддииччіі:: мати Гізела, брати –
Михайло, Бернат, сестри –
Регіна, Берта, Миндня, Сура,
Гендля, Єстра, Хана. В Аме-
риці (м. Клівінтон) проживав
брат його батька Вольф Мозес
Михайлович, у Румунії 
(м. Вулька) проживала сестра
його матері Шлемович Несі
Лазарівна.

ВВооллььфф  ЯЯккоовв  ММааррттииннооввиичч  
((11991111  рр..нн..))

Працював у магазині. З 1933
по 1935 р. служив у Чехосло-
вацькій армії, з серпня по 
вересень 1940 р. перебував в
Угорській армії (24-й артполк).
З 1936 по 1939 р. входив до
Комуністичного союзу молоді у
м. Празі. Кордон перейшов 
18 вересня 1940 р. Засуджений
7 квітня 1941 р. (протокол 37),
висланий до «Севпечлагу».
РРооддииччіі:: батько Вольф Мартин
Гершкович, мати Давидович
Молка Мозеш Лейбівна, брати –
Вольф Юзеф Мартинович, Вольф
Берко, Вольф Абрам, Вольф
Нандур, сестри – Вольф Хана
(чоловік Вольф Альнтар),
Вольф Єсівра (чоловік 
Лейбович Мендель з с. Білі-
варець на Тячівщині), Вольф
Фріма (Бельгія, м. Антвер-
пен), Вольф Сура.

ГГррііннббаауумм  ІІггннаатт  ГГееррммааннооввиичч
((11990022--11994422))

Працював складальником у
Хустській друкарні. З 1930 
по 1938 р. перебував у лавах
Соціал-демократичної партії.
Кордон перейшов 17 жовтня 1940 р.
Засуджений 29 березня 1941 р.
(протокол 33). Помер 6 січня
1942 р. у Сиктивкарі, Комі
АРСР, у «Севпечлагу».

РРооддииччіі:: батько Грінбаум 
Герман Абрамович, мати 
Шафа Фама, дружина Беркович 
Маркета, дочка Грінбаум 
Катерина, брати – Мартин, 
Людвіг, сестри – Роза, 
Маркета, Цусілья, Ілама 
(всі проживали в м. Хуст).

ГГллееййззеерр  ППііннккаасс  ЛЛееййббооввиичч
((11889933  рр..нн..))

Народився у м. Могилів,
Кам’янець-Подільської губернії.
Після полону у Першій світо-
вій війні потрапив до Сербії, 
а з 1917 року після втечі 
поселився в Нижній Колочаві.
Працював столяром у селі. 
Кордон перейшов 18 вересня
1940 р. разом з Вольфом 
Лазарем, Вольфом Яковом, 
Фуксом Іциком, Шломовичем 
Шамоілом, які призивались 
у жовтні до Угорського 
війська. Засуджений 7 квітня
1941 р. на три роки ВТТ.
РРооддииччіі:: жінка Глейзер 
(Давидович) Роза (медпраців-
ник), сестри залишились 
у м. Могилеві. Батько 
Глейзер Лейба Якубович, 
мати Іцкович Єня, сестри –
Ріва, Брана, Ханца. Всі 
проживають у м. Могилеві.

ФФуукксс  ІІцциикк  ММоошшккооввиичч
((11991144  рр..нн..))

Кордон перейшов 18 вересня
1940 р. Засуджений 
7 квітня 1941 р. (протокол 37),
висланий до «Севпечлагу».
Після відбуття покарання 
проживав у м. Хуст.
РРооддииччіі:: батько Фукс Мошко
Менделевич, мати Абрамович
Ріва Абрамівна, брати –
Яків, Лейба, сестра Фріда.

ШШллооммооввиичч  ШШааммооіілл  ББееррккооввиичч
((11991122  рр..нн..))

Працював у Береговому на 
виноробному заводі 
робітником. Першу невдалу
спробу перейти кордон 
намагався здійснити 
у жовтні 1939 р. Кордон 
перейшов 18 вересня 1940 р.
Засуджений 7 квітня 1941 р.
(протокол 37). Висланий до
«Севпечлагу». Проживав у 
м. Хуст після повернення 
із заслання. 
РРооддииччіі:: батько Шломович
Берко Калманович, 
мати Шломович Гіза 
Берківна (утримувала 
невеликий магазин), 
брат Калман, 
сестри – Серина (чоловік 
Замікович Ємул) Файга, Єтер,
Андень.

Досліджував Станіслав Аржевітін.

Пам’ять

До середини 50-х років ХХ ст. у Ко-
лочаві вагому частку населення становили
євреї. Під час угорської окупації Карпатсь-
кої України (1939-1944 рр.) з Вишньої та
Нижньої Колочави було вивезено в кон-
цтабори і на примусові роботи до Німеч-
чини близько 464 жителів єврейської
національності. По закінченні Другої світо-
вої війни в Колочаву повернулися одиниці,
які згодом виїхали до Ізраїлю. Сьогодні в
Колочаві немає жодної єврейської родини
(хіба що кілька позашлюбних нащадків).
Тому за 50 років без догляду колочавський
єврейський цвинтар перетворився на су-
цільний пустир з декількома десятками по-
хилених надгробних плит. Більша частина
мармурових плит місцевим населенням
були використані на точила або на інші гос-
подарські потреби. У 2004 та 2007 рр. гру-
пою ентузіастів с.Колочави на чолі з
С.Аржевітіним проведено упорядкування
цвинтаря. Встановлено огорожу та вхідні
ворота, були закріплені надгробні плити,
що майже вросли в землю. За ініціативи
Народного депутата України С.Аржевітіна
сьогодні проводяться роботи з виготов-
лення та встановлення на цвинтарі мемо-
ріальної дошки колочавським євреям –
жертвам Другої світової війни. Урочисте
відкриття пам’ятника в рамках святку-
вання «Дня села» відбудеться в травні
2009 року.  

Колочавські євреї, засуджені та реабілітовані за нелегальний
перехід кордону СРСР у 1939-1941 рр.

Єврейський цвинтар у Колочаві.  Фото 2006 р.
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Список колочавських євреїв-репатріантів та їхні долі 
Вольф Генріх Зейлікович (1918 р.н.) 
(брати – Гутман (1912 р.н.) – працював

водієм в автотресті м. Хуста та Лазар (1916 р.н.) –
працював у Колочаві ковалем) 

Вольф Г. З. народився в Колочаві 9
жовтня 1917 року. У серпні 1939 року мобі-
лізований до угорського війська, де пере-
бував до червня 1940 року в м. Берете
Уйфалу. Після переведення всіх євреїв з
військових частин до робочих таборів
Вольф Г. З. працював на різних роботах до
листопада 1941 року. По завершенні 2-річ-
ної служби в Угорській армії був демобілі-
зований додому. Працював 6 місяців у с.
Драгово шевцем взуття. До травня 1942
року перебував у робочому батальйоні і ре-
монтував дороги. З 15 травня цього ж року
перебував у таборах на території Угорщини,
потім разом з робочим батальйоном №
10/4 був відправлений на німецько-ра-
дянський фронт  рити траншеї (с. Петро-
вське, поблизу р. Дон), де й був до січня
1943 року. Між селами Олексіївка і Мико-
лаївка потрапив у радянський полон (табір
у м.Мічурінськ). Через декілька тижнів був
відправлений на лікування до шпиталю м.
Джамбул (Середня Азія), де і залишився
працювати шевцем до листопада 1945
року. За власним бажанням переїхав до м.
Пахтарал (Казахстан), де працював шевцем
до лютого 1946 року. Потім повернувся на
Закарпаття. Після війни проживав у м. Хуст
по вул. Б.Хмельницького. 

Вольф Гутман Лейбович (1912 р.н.)
(дружина – Коган Пепі Германівна з

м. Хуста, брат Хаїм проживав у м. Хуст,  брат
Лазар перебував у Воркутинському таборі,
рідна тітка Давидович Фронтішка прожи-
вала в м. Нью-Йорк, США)  

Гутман В. Л. народився в Колочаві
5 квітня 1912 року. У 1939 році чотири
тижні працював водієм у військовій комен-

датурі. Починаючи з 1940-го до 1945 року
примусово працював у робочих таборах
Сербії (1940–1941 рр.), Росії (1942–1943 рр,
м. Гомель), Польщі, Угорщини, Австрії
(1944–1945 рр.). 5 травня 1945 року потра-
пив до американського полону, де перебу-
вав три місяці. Отримав від репатріаційного
органу 500 чеських корун, а від єврейської
організації «Джойіт» – 1 500 угорських
пенго в Будапешті і 500 пенго в Хусті. До
Хуста повернувся 8 серпня 1945 року і від-
крив власний магазин, проживав  по вулиці
Б.Хмельницького. Починаючи з 1946 року
працював водієм у автотресті, а дружина
вела справи у магазині. Разом із Вольфом у
таборі перебував Фельдман Михайло, який
після війни теж мав магазин у м. Хуст. 

Вольф Мозеш Йосипович (1927 р.н.)
(батько Вольф Йосип (1899 р.н.) і мати

(1914 р.н.) були вивезені до німецьких кон-
цтаборів, де й були знищені)  

Вольф М. Й. народився в Колочаві 12
червня 1927 року. У 1938 році закінчив 6
класів народної школи. Перед війною виї-
хав у с. Тихий В. Березнянського округу. У
1944 році був вивезений до концтабору в
Німеччину (м.Вользенберг), потім Австрію
(Єбейзен), Польшу (м.Ошвініц). Після звіль-
нення концтабору американськими вій-
ськами і фільтраційної перевірки повернувся у
1945 році до м. Ужгород, де працював у коо-
перативній артілі інвалідів. У 1947 році  дав
розписку органам МВС про те, що ніколи не
розголосить про свою зустріч з ними 16 ли-
стопада 1947 року.

Хаймович Єтя Давидівна (1925 р.н.) 
(чоловік – Бернер Олександр Йосипо-

вич, проживав у м. Хуст по вулиці Різниць-
кій. Після завершення війни в село
повернулись її сестра, яка переїхала в м.
Хуст, і брат Іцько, який виїхав в Єрусалим)

Хаймович Є. Д. народилася 16 жовтня

1925 року, закінчила 8 класів у Колочаві. З
1939 до 1941 року працювала «служкою» у
мадярського жандарма, потім разом з ним
виїхала до м.Ясіня, Рахівського округу. В
1944 році повернулась в с. Колочаву і про-
довжувала працювати «служкою» на лісо-
пильному заводі в Мерешорі у директора
Роочій. У 1944 році разом із батьками і чо-
тирма сестрами та братом була вивезена в
концентраційний табір до Польщі (м.Ауш-
віц, де перебувала 6 місяців). Потім її пере-
везли на декілька днів у табір м.Штутоф, а
далі – у концтабір м.Тобідгощ (до 17 січня
1945 року). 

У Колочаву Є.Д. Хаймович повернулась
у січні 1945 року і перебувала в селі до
зими 1946 року. 

Ціллер Йосип Раймондович – дані
відсутні

Шломович Калман Беркович (1926 р.н.)
Шломович К. Б. народився у 1926 році

в Колочаві. Працював шевцем. 15 квітня
1944 року угорські вояки разом з жандар-
мами забрали його в с.Сокирницю до
єврейського гетто. На примусових роботах
він копав траншеї до 7 травня 1944 року.
Потім з гетто всіх вивезли до Німеччини
(м.Ушвійц), а через декілька днів перевезли
до м.Волзберк. Ув’язнених посилали на  за-
лізничні дорожні роботи і копання траншей.
У цьому таборі Шломович К. Б. перебував до
28 лютого 1945 року. 20 березня був пере-
везений до табору м.Ібейзил. 6 травня 1945  року
концтабір визволили американські війська.
Полонених переправляли  через міста Бо-
дичил, Липск, Пільзень. У м. Прага Шломо-
вич К. Б. пройшов місячний курс лікування,
а 25 липня 1945 року прибув до м.Хуст, де
як інтернований отримав 500 угорських
пенго. 27 липня 1945 року Шломович по-
вернувся в с.Колочаву. У вересні 1945 року
до хати Шломовича зайшли вояки УПА з

Галичини і забрали всі документи. За опе-
ративним обліком Воловського МВС не
проходив. У німецькому таборі перебував з
15.04.1944-го до 6. 05.1945 року.

Фільтраційну перевірку пройшов у
квітні 1948 року.

Перебуваючи в американській зоні оку-
пації, вербувався американцями в їхню
армію на японський фронт. Шломовичу К.
Б. було обіцяно матеріальні блага і прожи-
вання в Америці, але він відмовився.
Спробу вербувати Шломовича робила й
контррозвідка КДБ військової частини
№02480 під час його перебування у 1948
році у військовій частині № 4161. У  прото-
колах допитів Шломович К. Б. неоднора-
зово підтверджував, що керівник
молодіжної організації «Левентів» (підго-
товка молоді до війська) в с.  Колочава Ми-
хайло Шпонтак заставляв євреїв
працювати в його особистому господарстві.
На того, хто відмовлявся, накладалися гро-
шові штрафи.

* Репатріація – повернення на Батьківщину
військовополонених, переміщених осіб, біженців,
емігрантів зі встановленням у правах.

Репатріація*

Фотогалерея

Колочавські євреї, які оформляли документи для виїзду 
за кордон у 30-х роках ХХ ст.

Будинок-корчма Герша Вольфа.  
В радянські часи – клуб,  

потім школа

Гофман Абрам (1910 р.н.) .  
Народився в Розливі,  жив у Колочаві.

Петрашевич Марта-Ганна
(1902 р.н.) .  Народилася у

Виноградові 

Петрашевич Олексій
(1898 р.н.) .  Народився

в М.  Берзниці

Довідка:
Петрашевич Олексій Олексійович, русин,
греко-католик, – багаторічний нотар у Ко-
лочаві. Народився 10.02.1898 р. у Малій
Берзниці, округ Свитник. Одружився із Зей-
кановою Мартою-Ганною, єврейкою за на-
ціональністю. Петрашевич О.О. працював у
нотарському уряді Колочави в 1923-1933 рр.
Мав чин фельдфебеля в запасі. У 1928 році
його судили у Воловому за розкрадання дер-
жавного майна. В січні 1936 року нотарські
справи перебрав нотар Ю. Полошкевич, а
3 травня того ж року ці справи передав но-
тарському практиканту Вацлаву Гуркалу.

Вольф Бейла (1894 р.н.)
Виїхав у 1924 р.  до США

Вольф Ігнац
Виїхав у 1922 р.  до США

Вольф Естер
(1917 р.н.)

Ланднс Масу Алендеі
(1900 р.н.)  У 1924 р.
виїхала в Угорщину

Герман Беркович 
(1890 р.н.)

Мордехай Хая-Іта Мордехай Вольф Ахерман Авраам Пінкасович Мошка Пінкасович Гемні 
(1900 р.н.)  Виїхала 

в 1922 р.  до США

Пінкасович Бернард
(1916 р.н.)

Герман Соба (1900 р.н.)
Вишня Колочава. Виї-

хала в 1921 р.  до США 
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Фотогалерея

«Єврейська мозаїка» у світлинах, малюнках та кіно

Хата в кінці вулиці – єврейська корчма,  
в радянські часи там була влаштована 

шкільна бібліотека

Типова єврейська родина на Закарпатті Наталія Тумарець, Юрій Ледней та нащадки
Мордехаїв у Колочаві – Мордехай Пастернак 

і його тітка. Колись на цьому місці стояла 
хата-корчма Герша Вольфа. Фото 2000 р.

Єврейське «трафне» у виконанні Івана Макара на презентації  книги «Колочава.  Релігія» 
Станіслава Аржевітіна.

Фото 2008 р.

Євреї в малюнках
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Євреї в колочавському фільмі «Марійка-невірниця» 
за романом Івана Ольбрахта (1933 р.)

Євреї в фільмі «Повернення Шугая» за сценарієм 
Станіслава Аржевітіна (2004 р.)

У корчмі.  (Ролі виконують 
Дербак Роман і  Макар Іван)

Наступний номер газети «Нова Колочава» висвітлить долю колочавців-добровольців 
Радянської Армії і воїнів Чехословацького корпусу, які воювали на фронтах Другої світової війни. 

Редакція «НК».

Єврей викуповує землю у Петра Поблизу корчми 
у Вольфа

У корчмі Візники з Колочави

Помешкання єврея
Вольфа

Євреї торгують серед колочавцівОльбрахт серед єв-
реїв

Ольбрахт фотографує
колочавських євреїв

Єврейська хата 
з вивіскою чеської

школи

Дербак Михайло 
(у фільмі – керон) 
тішиться у корчмі 

з єврейкою

Михайло Дербак (керон) «гешефтує» 
з євреєм-корчмарем

Євреї радяться Корчма

Проводи лісорубів
біля корчми

Головний герой Петро 
у корчмі

Ще одна корчма 
відкривається 

в Колочаві

Колочавський погром
єврейської корчми

Колочавці проводжа-
ють лісорубів

Колочавський учень
пише бабі Дьордяні

листа поблизу чеської
школи (єврейський

будинок)

Приїзд І .  Ольбрахта
в Колочаву

Колочавський єврей (роль виконує Михайленко Геннадій)Куми-колочавці (Сюгай Анатолій,
Буркало Олександр,  Дербак Роман) і

місцевий єврей (Макар Іван) розпові-
дають про смерть Миколи Шугая коло-

чавському стражмістру (Василь
Леньо)


