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Вопрос: 23 Здравствуйте. 

Ответ: 25 Здравствуйте. 

Вопрос:26 Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию. 

Ответ:29 Кундеус  Любовь Степановна. 

Вопрос:32 В каком году Вы родились? 

Ответ:34 Двадцять второго года. 

Вопрос:36 И где именно Вы родились? 

Ответ:39 Івановкє. 

Вопрос:40 Это село Ивановка, Рыбницкий район… 

Ответ:42 Рибницький район, Івановка. Відколи я помню. 

Вопрос:46 Скажите пожалуйста, до войны в Ивановке жили евреи? 

Ответ:52 Нет… Вони і до войни не жили и після войни не жили. А тільки 7 кілометрів від нас...Круті, 
Кодимського района… Одеської  області вони.  

Вопрос:1.08 Это село Крутые. 

Ответ:1.09 Крутиє село. Це містечко було, там базарь був. Десь містечко наверно, да? Та й у нас були 
знайомі, дуже людяні люди були. Мама моя пройшла туди, вони до нас ішли. А після войни…К нам румини як 
прийшли, так позабирали їх. Вони тікали, хто куди міг. Та й одна єврейка прийшла до нас, Мотя, із своїм 
онуком, Пусєю. Я з ним ходила, скільки то їм, скільки [ph} нас, мнив, сварився що він жид. Кажу: «Де жид, він 
мій брат! Чо ти хочеш?»  А вона в нас була з місяць. Потом вже люди познайомились. Дуже в нас в селі людяні 
люди були. Тепер уже збирана дуже, на, та й такі. А тоді дуже добрі були. Та уже та жидка Мотя, ходила Мотя 
по всим селі. Її вся Іванівка знала. А той її онука був, все время ходив. А потом вже я не помню, де він подівся. 
А фамілію не знаєм. От і сестри питала, не знає. І брата каже: ми були по хорошому, дуже по хорошому. А за 
цим, за фамілію, ніхто не питався. А з мамаю і ми ходили (я не ходила, бо я ще мала була). То ж пішки ходили. 
А батьки мої ходили в Круті, і гостинці ті давали, ті цим давали, який празник справляли, шо. І були по 
хорошому. Таке було діло. Дуже добре жили. А фамілію ніхто не знав і не знає. Я сестру питала, і брата. Вони ж 
старші. Каже: «Ми ж що, за фамілію питались?» Не  питались за фамілію. Питались, що дуже людяні люди 
були, та й усе. 

Вопрос:3.12 И вот эти Мотя и её внук. Вы говорите, что это был её внук. 

Ответ:3.17 Да, внук Пуся був. А фамілія.. 

Вопрос:3.20 Они приехали из Крутых? 

Ответ:3.22 Вони прийшли пішки. 

Вопрос:3.25 Ага. Они пришли пешком из Крутых. 

Ответ:3.27 Ну да. Пешком. Ту дитину баба ще десь несла. А шо ти думаєш, він так 7 кілометрів йти, так 
годен був іти? Не знаю. 

Вопрос:3.37 И где они жили? Здесь. 
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Ответ:3.39 У нас жили. 

Вопрос:3.40 У вас дома? 

Ответ:3.41 У нас вдома жили. Кажу ж, з ним ходила, як з братом. Тільки румин тохмачив нас, а потом де 
вини поділись? 

Вопрос:3.55 И сколько времени они у вас жили дома? 

Ответ:3.57  А були з год, а то і більше, поки перегриміло всьо. Поки всьо перешуміло, перегриміло, вона 
ходила по всіх, всі в селі її знали. Вона ходила до усіх, і я тримала, тримала ще її шубку, вона мені, ще я в 
школу її ходила. Пошила. Я її тримала, най буде, най буде. Та й роблять діти ремонт, та й взяли та й спалили. 
Усе думаю – най буде цей, з дєтства. А вон одіяло – ще вона шила, стільки годів прошло. А я все сміюся, лежу 
на ньому. А баби приходять, сусідки, я кажу: це ще Мотіне одіяло ото. Накрила його і… 

Вопрос:4.43 Вот Вы говорите, что румынские…кто солдаты или жандармы? Кто спрашивал её? 

Ответ:4.49 Разниє. Жандарми ж ходили, солдати є. Був в нас один солдат в місті. Та такий був людяний. 
Жалів людей, дітей жалів. А [ph} був капрал, старший. Ото він готовий тебе і вбити, і що хочешь, робити. 

Вопрос:5.07 И вот это кто спрашивал про Пусю, если он еврей или… 

Ответ:5.12 Капрал. 

Вопрос:5.13 Капрал? 

Ответ: 5.14 Капрал. А той людяний солдат був. Такий…Жалів. Серце у нього не позволяло. А цей, такий! 
Мій колись брат казав, шо його взяв би по кускам і різав би капрала. Тож молоді, хоче вийти, а він уже його у 
жандармерію. А мама беруть, та вже й курі ріжуть, яєчка та й несуть. Та вже його й випустять. Наб`ють його. 
Він каже: «Я щоб його зловив би і наші б зайшли, та я  його б по кускові різав і мені б його не було б жалко». 
Так іздевався над людьми. 

Вопрос:5.50 Вот это случалось только однажды, когда он спрашивал? Вы говорите, что он спрашивал про 
Пусю не еврей ли он? 

Ответ: 5.59 Да. Він питав, а той шо, дитина. Я вже сільская, привикла, та й кажу: «Це ж мій брат». А той 
унурився, та й мовчить. Що ж він скаже.  

 Я й ходила, бо в мене сестра була, та й треба йти попід ті капрали. А він усе на воротях стоїть, чекає у 
калітці, хто там де йти, требував [ph} щоб брав, або яєчка. Або шоб дали йому… 

Вопрос:6.31 И он не пытался забрать мальчика с собой? Он только спрашивал? 

Ответ:6.36 Ні. Знаєш, вийде: «Жидан!» 

Кажу: «Чо ти ціпляєшься, чо ціпляєшься? Це мій брат». 

 Вопрос:6.44 И он поверил? 

Ответ:6.46 Він вірив. А мама моя так з ним дралася, бо вже знали, він нікуди не ходить, тільки вийде на 
калітку, глянуть хоть  на село. А він його зразу гай, і в жандармерію. 

Вопрос:6.50  И ваша мама тоже была тогда, когда вот он спрашивал, есть ли мальчик жидан? 

Ответ:6.54 Ну конечно ж. Мама була, бо та ж еврейка в нас же жила, і все ховала щось тако, і свтла в нас 
не було видно, николи. Ми поруч, і ми сліпуньки о тако, засвічували, і ніхто не ходив.  
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 Вопрос:7.13 Значит, Мотя пряталась, она не ходила свободно по [ph} 

Ответ:7.18 Не. Вона свободно не ходила. Вот мені она шиє, а там шось небудь якась тривога,уже ми їй і 
кажемо. Вона вже і … А я с Пусьом собі ходила – хоть би що. 

Вопрос:7.28 Ага, только мальчик ходил свободно?   

Ответ:7.30  Мальчик ходив. І я ходжу, наші всі. А ще як малий, що він, боявся? Що він там йому зробить? 
От і не знаєш, де та баба, жінка поділась. Тоже не знаю, не знаю коли. Що я буду казати, як я не знаю, то й не 
знаю. 

 А дуже були людяні люди. І тепер сестра була на похороні, та беру я їй і кажу: «Чи ви були в неї?»  А 
вона каже: «Ні, не була, але я фамілію не знаю». А що вони каже були, [ph}, як то що свої. Йдем – вони 
вгощають, маму вгощають, бо я не ходила. Бо ще мала була. А мама щоразу в неділю ходила, ходили туди до 
них. 7 кілометрів пішки ішли. А потом як, і не знаю як, вона від вийшла. Вишла без ніякого вреда, без нічого, і 
пішла собі. Уже перегриміло… 

Вопрос:8.29 И пошла обратно в Крутые? 

Ответ:8.31 Ну да, наверно. Пішла в Круті. Це я не знаю, ну десь пішла, раз тихо було, не казали що 
зловили, чи катували, чи ще щось. Наверно, навпростець пішла до дому. 

Вопрос:8.43 И вы не видели их после войны? 

Ответ:8.46 Більше ми не бачили. Уже мама моя вмерла, тато вмер. Так уже та война. Так ми вже нічого і не 
знаємо. Їхні хати уже поразвалювались. То уже потом ми як ходили, та й вже пішло всьо в пустку, а їх 
позабирали. Може де і ті родичи мали, не сказали. Або я не знаю. В селі як у нас була, ховалась, кого спитайте 
- всі знають, що вона ходила по хатах. Тобі треба що було шити, то вона і шила. Ходила шила. 

Вопрос:9.21 А видели ли вы еще когда нибудь, вот во время войны, когда началась война, что случилось с 
евреями? Вы видели? 

Ответ:9.28 Не знаю. Всьо вони тоді були. Уже війна, після неї… що я буду казати. Що вона в нас була, шила 
і до людей ходила. У людей шила. А с Пусею то ми були все время. 

Вопрос:9.42 Откуда вы знаете? Вот вы говорили, что их собирали. Откуда вы знаете, что их собирали тогда, 
во время войны? 

Ответ:9.49 Їх не собирали, їх гнали с скутими.  

Вопрос:9.51 Их гнали? Вы видели, как их гнали? 

Ответ:9.55  Ну так чули ж, що їх гнали. Та й той євреїв ховав, не смирився ж, ховав одних- так той взяв його 
вбив. Та й пішов далі. Йой. А после люди похоронили… 

Вопрос:10.07 Расскажите, пожалуйста. Вот о том, что вы видели тогда. Как их и  когда гнали… 

Ответ:10.12  Ми вийшли із школи. На й  то в час ми виходили, чи в полпервого. Я шо- знаю як. Але йшли із 
школи тоді. Часів я не знаю, ми тоді часів не мали. Та й шли із школи, а їх гнали. 50, 30. Ну кучею гнали. Та той, 
бідний, старенький. Їсти хотів, та може й водички хотів. Та й шось. А він його тирмовсав, тирмовсав, щоб він 
ішов. А він же негодний. Він взяв і  вбив. Та й погнав тих далі. А может зо 5 метрів, зо 10 ішли позаді, та й 
бачили. Що то случилось. А после уже в школу йшли рано, а того єврея вже не було, вже лиш могилка. За 
забором. Сусіди прийшли, похоронили. І могилку його поклали за забором, отак о. І всьо, більше я нічого не 
бачила. А потом уже, як кончилась война, тихо всьо. Так і збирали солдатів, бо ті тоже були. І взяли того єврея, 
і в братську могилу поховали. Похоронили. І всьо. 
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Вопрос:11.23 Вот вы сказали, что было около 30 или 50 евреев. 

Ответ:11.28 Було, було багацько гнали. 

Вопрос:11.30 Но там были и… 

Ответ:11.31  І жінки були, і діди. А дітей не було. 

Вопрос:11.34 Ага. Мужчины и женщины. 

Ответ:11.36 Мужчини і женщини, знаєш такі, пожилі. Молодих не було. А дітей тоже не було. 

Вопрос:11.44 А откуда они ехали, вы знали? Или нет? 

Ответ:11.46 С Кодемиці. Всі казали, с Кодеми гнали, з України їх. Ми були всі з одного…з Одеської  області. 
Були ми всі з одного, з одної області. А тепер нас уже після войни до Кишеньова, а то ми були Одеської 
області, і вони той були Одеською, Кодема. 

Вопрос:12.06 Ну вот, ваша мама или другие люди узнали кого- нибудь в той колонне? Там были знакомые? 

Ответ:12.13 Не було. В нас в Кодемі нікого не було. С Кутів то були, а с Кодеми нікого не було. Не знаємо ми 
нікого. 

Вопрос:12.23 И как они выглядели вот эти евреи, которые были в колоннах? Как они выглядели? 

Ответ:12.29 Худенькі, старенькі. Зтощщонні, маєш вони ж там їх зачинених тримали, а потім зібрали в кучу, 
тай й гнали. А у Рибниці як попалили, що мало попалили. Геть і тюрму спалили.  

Вопрос:12.44 И они все были пешком или были и на повозках? 

Ответ:12.47 Пішком всі шли. Я ж не бачила, чи вони взуті, чи босі були. То ми тоді понімали щось? В школу 
ходила боса. 

Вопрос:12.57 И кто их гонял?  

Ответ:13.05 Шли з ними сзаді,  тільки часові румини шли. І всьо. У нас німців не було.  

Вопрос:13.10 А сколько часовых было? 

Ответ:13.13 Я знаю? Чи вчотирьох їх було. Ото сзаді йшли, то той йде, його коліном молотив. А потім баче, 
що він не встає, та й вистрелив його, та й і лишив. Та й тих погнав далі. А де, куди вони їх гнали, де вони їх 
поділи- не знаю. 

Вопрос:13.30 И как эти румыны обращались с ними?  

Ответ:13.33  А били. Як вони з ними обращались? Били, їсти не давали- от тобі й всьо. А нам шо їсти, а ми 
шо їли? А тепер баби як питають? А ми носили їм їсти, так кидали мамалигу їм сзаді [ph}, такий сарай довгий, і 
там був. Коло магазіна нашого. Та й носили їм їсти. Кажу: я не носила. Що я буду казати. Я їх і не бачила там. 
Бо ми не ходили. До школи і гайда із школи назад. Бо не було як ходити. Шо він давав, щоб ходити?  

Вопрос:14.06 Откуда вы знали, что они были евреи именно? 

Вопрос:14.11 Откуда вы знали, что они были евреи именно? 

Ответ:14.14  Та відколи я знала? А кого гнали? Кромє євреїв нікого не гнали. От оцей мужчина, що ти 
питалася. Він сказав,що він сховався. Так прийшов, хотів їсточки, а їсти не було. Дай мені хоть водички. Так той 
дав води йому, він напився. После вже перешуміло, вже вони ховалися, думали, що вже всіх позабирали. Він 
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шов, каже: «Спасібо. Я й водички, сів і все ж легше». Випив хоть водички. А так де він йде? До криниці боявся 
піти  напитися. 

Вопрос:14.45 Какой мужчина? 

Ответ:14.46 Ну а той, шо… А, ти не бачила. Це той мужчина бачив.  

Вопрос:14.53 Какой мужчина? 

Ответ:14.54 Ну той, що зі мною приходив і с тобою. І призвав чоловіка, що їхав з водою. Та й спитав: 
«Може, щось знаете за євреїв?» А він каже: «Нічого не знаю. Один лиш прийшов, просив водички. Я йому дав і 
всьо». 

Вопрос:15.05 Другой житель из вашего села, вот он такую историю знает. 

Ответ:15.10 А после вже прийшов і каже: «Списибо, добре ж, що ти хоть водички дав». А він сховався, а 
вони вже ловили. Вже нема кого, половили вже всіх, позабирали. От і всьо. 

Вопрос:15.23 А вы слышали, как они разговаривали, вот эти люди в колонне? На каком языке? 

Ответ:15.28 Вони не говорили, вони такі зтощщенні йшли, що вони один другого не бачили. Дуже такі, такі 
замучені, такі замучені, що жалко дивитись. 

Вопрос:15.41 А вы видели, как вот этого человека расстреляли? 

Ответ:15.45 Та встрелив його з пістолета, вбив, та й погнав всіх, а його лишив. Люди позбиралися, 
похоронили його і всьо. 

Вопрос:15.55 Вы видели, когда стрелали в него? Вы видели тот момент? 

Ответ:15.59 Та й встрілив, та й впав чоловік і всьо. 

Вопрос:16.01 Вы видели, как он упал? 

Ответ:16.03 Ну а шо. Вбив його та і всьо. Він упав та й погнав. А шо, хоть оглянувся до нього? Не! Знав, що 
вбив. І всьо. А ми окружили, бо діти, та й пішли собі. 

Вопрос:16.16 Вы пошли сразу с колонной или вы увидели,  как этот человек остался? 

Ответ:16.22 Бачили ж, но нас тоді шло скільки дітей? Багато. Бачили, що він упав. А вже йшли у школу рано, 
та вже бачили, що гроб був. 

Вопрос:16.33 Ага. Уже могилу вы видели? 

Ответ:16.35 Поховали його там, поклали на ньго пам`ятник. Хрест поклали. Всьо, щоб знали, що там він. 
Похоронений. 

Вопрос:16.45 А далеко это отсюда, это место, где его расстреляли? Где похоронили? 

Ответ:16.52 Да тут, коло школи. Від школи, щось через три хати, чи що. Та й ці люди, як би були старі, або 
бабам сказали. А так нема нікого. Чужі покупляли хати, молоді чужі вже ті хати покупляли, та й сидять. А в 
нього було за забором хрест, могилка була. А ми рано йдем і кажем: «Боже, вже нема. Поховали». Бо тоді 
люди були, хата в хату. Тепер сорок п’ять хатів порожніх. Нікого нема. А тут бабів – лише 36 самих бабів. Та й 
такі дела. Що ти його піднімеш? Тоді, коли солдатів брали, бо було багацько солдатів побитих у войну, та вже 
їхали машиной та забрали вже кістки. Вже лише кістки, бо вже год після войни пройшов. Та й в братську 
могилу занесли.  
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Вопрос:17.53  А когда в него стреляли, на каком тогда расстоянии вы приблизительно  находились? 

Ответ:17.58 Ми були за 5, а може за 10. Як діти йдем сзаді. А їх женуть. То ж не будеш бігти, бо обернеш, 
ще й тебе вб`є. Так дивилися, що бідні поморені, голодні. Що вони, їли? Що він, давав їм їсти? А може вже й 
по дорозі вбив кого? Кто там знає? Не бачили.   

Вопрос:18.26 А как, вообще, румыны относились к местному населению?  

Ответ:18.30 А били! Я ж кажу, увечері ні душі не було, ніхто нікуди не ходив. Ніхто нікого нікуди не пускав. 
Цей брат, що б я отакої його по вас послала? Пішла з вами? Він би сказав, скілки він його бив. Ну молодий, та 
хоче вийти, хоч подивитись. Він всьо- зловив, уже жене. Сюди, 4 километри, у них тут була жандармерія. Уже 
туди мама, бідна, когута, яєчка вже несе. Відпусти його! А вони спеціально чатували, де він знаходиться, брат. 
А він каже: сиджу у хаті, хочу виглянути, а він уже по-під воротями. Давай, пошли! 

Вопрос:19.20  А какие отношения были раньше у местного населения и между евреями? 

Ответ:19.26  А в нас не було євреїв. А оці, що з Крутів шли, та й говорили по- хорошому. Люди, як люди. Як 
усі. 

Вопрос:19.38 А во время войны тоже самое? 

Ответ:19.41 Ну а що ж. Во время войни їх вже позбирали, їх вже не було. Це ж во время войни це все було. 
Взагалі румини були у нас три роки, німців не було. Лише пройшли і всьо. А румини були три года. Та вони 
тоді вже забрали всіх єереїв, але у нас в селі і не було. Ота, що з Крутів з нами та жінка була, бо з нами вона по 
хорошему. І втікла. До нас у село. До мами пришла, тут вона вже у нас сиділа, харчувалась. Куліш їли - і вона 
знами. Самі їли, то і вона з дитиною. А потом уже я не знаю, де була. Десь з год, або і більше була у нас, в селі. 
У нас то була вона і ховалася. Мама боялась, даже і сусідам не казала, що вона у нас. Никому не казали, а 
потом уже баби приходили, говорили всі з мамою. По-хорошему. У нас люди добрі. Так саме кажуть, що шила 
вона людям: «Най то вже до нас». А той син, той онука її, Пуся, від нас не відходив нікуда. Всьо время був у 
нас. А де він подівся, хто його взяв? Но не вбили, бо шоб убили, я би знала. А так він десь. Може батьки взяли 
його, баба з собою забрала, не знаю.  

Вопрос:21.16 А Вы не знаете, во время войны убивали еще кого- нибудь других, кроме евреев? Или только 
евреев?  

Ответ:21.21  У нас нікого не було. Не знаю. 

Вопрос:21.25 Коммунистов, например. 

Ответ:21.26 Не, я і не знаю, хто був комуністом. Я не інтересувалась. Та у нас і не було тут. 

Вопрос:21.33 Или Вы не знаете, например, цыган не собирали, не убивали?  

Ответ:21.40 Оце не знаю. Що не знаю, то не знаю. Не знаю, бо тоді не інтересувалась. Тепер люди, діти які 
любопитні. А тоді прийшла, та й побачила, що єврея убили, та й пришла мамі та й плачу, розказую. А мама 
каже: «І шо зробиш, як таке время настало». І що. Жалко, всіх жалко. Що ти зробиш, як це такі діла були. Що 
бачила, більше нічого не знаю. 

Вопрос:22.12 Вы еще рассказывали, как Ваша сестра отморозила ноги. 

Ответ:22.16 Да. Ходила туди до них шити. Та йшла, а боялася. Звідти вони вже їх і забирають, румини, вже й 
колотять, та й шо б вас не порізали. А їй подружка каже: « Йдем додому». 

Вопрос:22.33 Куда это она ходила? 
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Ответ:22.35  Вони йшли 7 кілометрів туди в Круті  до цієї Моті. 

Вопрос:22.38 В Крутые они ходили, во время войны? 

Ответ:22.40 Ну да. Та й шла звітти та якось босяка по тих…  

Вопрос:22.46 И румыны, о ком говорили, что бы они вас не порезали? 

Ответ:22.51 Наверно, за євреїв. А вони з ними як свої були. Сестра не боялася, але її подружка: «Ідьом, а то 
таке, можуть і порізати». Підбила її, бо моя мама каже: « Чого ж не ночувати? Вони ж як свої». Даже в нас не 
було понятія, що це вони чужі нам. Але що ж ти будеш. Ото  вона і тепер ходить горбата, бо простудилася. Та 
зробилося  поясниці та й не ходе рівно, а так зігнута. Уже має 86 год. Уже стара. Та й таке було діло. Було, 
було. Що не любили. Румини не любили євреїв. А в нас у селі вона була і всі по- хорошому. В Круті ходили. В 
Рибниці я не знаю – були євреї, не були. А в Крутих то наші, вся родина була. Мама як іде туди, щось собі їх 
угостити, а вони вгощають їх. І до дому давали. Щось там, знаєш як… 

Вопрос:24.01 А Вы в Рыбницу ездили во время войны? 

Ответ:24.04 Куди? 

Вопрос:24.05 В Рыбницу? 

Ответ:24.06 Мама ходила пішки. Їхати ніхто не їхав. Пішки, пішака. А я ж мала,куди, я сиділа дома. А мама 
їздила або те щось купити, чи взутися. Ходила, а я нікуди не ходила. 

Вопрос:24.21 А Вы видели еще какие - нибудь случаи во время войны, когда мирное население любой 
национальности убивали или били? 

Ответ:24.30  У нас нема нікого, лише українці і поляки в нас. Є половина поляків і українці. І всьо. Ні євреїв… 

Вопрос:24.38 И с ними ничего не случилось? Ни с кем? 

Ответ:24.41 У нас нікого нічого. Наших местних, тих нічого не робили. Били там брата мого і ще одного і 
всьо. А вбити ніхто не вбив. Никого нікого не вбив. Насєлєниє у нас нихто не вбив. Солдатів во время войни 
повбивали, а так нікого. Тихо було, лихо. Вони нас не зачіпали. Бити- то били. Я ж кажу, що я мала була, та й 
мені дав по морді. Капрал. 

Вопрос:25.11 За что? 

Ответ:25.13 Бо женився тут  полицей. А я ж була з дитиною. А я хочу побачити невесту. А він прийшов, як 
уліпив мене сюди о по морді. А мама моя  сзаді - та його. Нащо ти,каже, до неї йдеш? Що вона робе? А чо 
дивишся?  А що, каже, нельзя на невесту  подивитися? Та вона тобі мешает?  

А так месних наших ніхто не вбито ні в войну, ні за руминів, не було. 

Вопрос:25.52  Спасибо. 
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