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Вопрос:  Назовите Ваше имя и фамилию? 

Ответ: Ковальчук Мария Семеновна. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1927. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В Гидириме,  Рыбницкий район. Тут я живу всю жизнь. 

Вопрос: Расскажите, что Вы видели, когда началась война. 

Ответ: Бачила,як вели євреїв колоною по дорозі. Ми  думали,що на Вихватинці . Ми пасли корови  за 
селом,там був сад. Там було колючою проволокою загорожено, і вони до нас не могли пройти. Колона була 
довга,їх було багато. Ми сиділи-сиділи,пасли,а їх повели. Коли чуємо – постріли. Їх повели за село, загнали в 
Дністер. І  стріляли їх. Вони так кричали… бідненькі…  Я як згадую, то плачу… Які вони йшли: і каліки, і малі, і 
великі, і старі. Ми повтікали додому, ми туди не пішли, бо боялися. А дома вже мама розказувала,як вони 
крики чули…. Мама моя  зо дві неділі  спати не могла,плакала…. Дуже було чути,як вони кричали…  

Вопрос:  Вы были там с мамой? 

Ответ: Ні, там були діти по 13,14,5 років. Ми пасли корови. 

Вопрос: Это когда было? 

Ответ: Осенью, примерно в сентябре. 

Вопрос: А в каком году? 

Ответ: В 1941. 

Вопрос: А кто их вел? 

Ответ: Румини їх вели. Румини  вооружонні  йшли по бокам і ззаді. Спереду їх не було, лиш по бокам і ззаді. 
Підганяли їх. 

Вопрос: Много румын было?  

Ответ:  Ні, не багато. П’ять чи шість йшли ззаді,щось несли на плечах: пулемет чи щось таке. Йшли ззаді десь 
так метров 50 від них. 

Вопрос: У них на плечах было какое-то оружие? 

Ответ: Да, щось таке довге,залізне…я не знаю. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что в колонне идут евреи? 

Ответ: А ми бачили їх. Проволока недалеко була, і ми підійшли до проволоки, а їх по дорозі вели коло нас. Ми 
добре їх бачили. 

Вопрос: А как вы знали, кто еврей, а кто нет? 

Ответ: Вони між собою говорили по-єврейські. 

Вопрос: Вы знали еврейский язык? 
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Ответ: Ми не розуміли, але знали, що то по-єврейські. Євреї у нас покупали молоко в Рибниці. Євреї  лиш 
купляли,бо ми тут усі мали корови. Один хлопець, 15  год, Коля, був у Рибниці. Він казав,що з тієї сторони  
багато людей йшло через міст. Схоже,що це ті люди. Ми своїх знайомих намагалися роздивитися,але нікого не 
бачили знайомого. 

Вопрос: Там были женщины или только мужчины? 

Ответ: Мужчин було мало, більше женщін. 

Вопрос:  А дети были? 

Ответ: Були і діти. Їх і на руках несли і за ручки вели. 

Вопрос: Сколько примерно евреев было в той колонне? 

Ответ: Прімерно за  200 душ десь було. Може,  більше чи менше – не знаю. Ми не считали їх. 

Вопрос: Они все шли пешком? 

Ответ: Одного чоловіка несли на плечах,бо він каліка був. Але мужчин  мало було,більше женщін. 

Вопрос: Как они выглядели? В каком состоянии были? 

Ответ: Ну в якому состояніі…  погано так…. смутні такі …. Що ж, вони не знали, куди їх ведуть. А вони їх повели 
туди та повбивали. А єдин хлопець сховався там, може за вмершими чи як. Він чекав, поки пройшло, а потому 
втік звідти. Потому ми його  бачили в Рибниці, але  не знали тоді, що він утік. Він робив у Рибниці на 
маслобойке, ми йшли туди, міняли олії. І  він нам розказував,що я  той хлопець,що втік.  

Вопрос: Вы лично слышали его рассказ? 

Ответ: Да. Він казав,що то було страшно,що він там пережив. 

Вопрос: Вы знаете его имя? 

Ответ: Ні. 

Вопрос: Как далеко находилось то место на Днестре, куда повели евреев, от того места, где вы пасли коров? 

Ответ: Ми пасли майже в кінці саду, а там було ще десь метрів сто до того місця, де їх загнали. 

Вопрос: Вы могли все видеть? 

Ответ: Ми бачили,як їх заганяли.  Але там росла велика верба, і вона заступала. 

Вопрос: И что именно Вы видели? Как их загоняли в воду? 

Ответ: Кричали, як до скота: «Гай, гай!» І вони,бідні, заходили. Заганяли їх силою. Перші зайшли, а потім і всі – 
єдин за другим,єдин за другим. Так і загнали всіх. 

 Вопрос: А они не сопротивлялись? 

Ответ: Вони вже бачили, ще це  не хороше діло, кричали…. А шо б  помогло, як кричали ? Хто їх міг спасти? 

Вопрос: Их просто загоняли в воду? Или и стреляли тоже? 

Ответ: Ні. Їх всіх загнали в воду, а потому  стріляли. 

Вопрос: В воду стреляли? 
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Ответ: Ні, в них стріляли. Вони ще  залазили, то кричали. А як почали стріляти, то уже це було…не дай Боже… 
щоб це іще  на світі було. 

Вопрос: То есть, их  сначала всех загнали в воду, а потом начали стрелять? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Как долго Вы это наблюдали? 

Ответ: Ми чули,як стріляли, і як вони кричали. Ми вже  не могли та повтікали. 

Вопрос: Вы не видели, как все закончилось? 

Ответ: Ні. Ми повтікали додому. Боялися: спочатку їх,а потім прийдуть і до нас. 

Вопрос:  А из какого оружия стреляли? 

Ответ: Пулемет чи автомат. Я не знаю, але прямо так  аж строчили,як пулемет. Не так раз-два,як з вінтовки.   

Вопрос: И Вы видели, как они падали в воду? 

Ответ: Ми бачили тільки,як їх загнали. Потому не бачили, лиш постріли чули та крики. Потому наші хлопці 
пішли,бачили, як в річці  вони плавали. Посунули їх в Дністр чи шо-я не знаю. Не було  на березі людей. 

Вопрос: Вы ходили на Днестр смотреть? 

Ответ: Ні, я боялася. Я так наслухалася криків,що…  

Вопрос: А как Ваша мама услышала эти крики? 

Ответ: Ми недалеко жили від краю села, за три хати до саду. 

Вопрос: И Ваша мама из дома услышала крики? 

Ответ: Да, там ще сусідка була вище мами. Прийшла сюди, а потім ще прийшли  жінки… Волновалися, це ж 
люди… Не скот якийсь, а люди. 

Вопрос: А как получилось, что сначала ВЫ видели, как их загоняли, а потом ничего не видели? 

Ответ: Я кажу,що ми не бачили,як вони падали. Кажу ж, шо там була верба і вона заступала. Ми бачили верх, 
голови. А бачили,шо падають у Дністр люди, а не бачили, вже лише верхи показувало. 

Вопрос: Вы говорили, что там  была колючая проволока. Кто  ее поставил? 

Ответ:  А це була точка, тут за селом у саду. Зібрали її,як виступали  наші. Солдати там сиділи. 

Вопрос: Оборонная точка? 

Ответ: Да, тут у на були солдати,команда, застава. Тут границя ж була!  

Вопрос: И колючая проволока проходила мимо дорооги? 

Ответ: Да ,аж до дороги. Та було не один,а аж три ряди проволоки. І високо було, в рост чоловіка та 
проволока. 

Вопрос: Как далеко колонна проходила от Вас? 

Ответ: Недалеко,метра два-три. Ми бачили їх добре. 
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Вопрос: А он не пытались с Вами заговорить? 

Ответ: Ні! З боку сиділи румини!  Вони не мали як! Лиш подававсь якийсь вбік,то вони кричали,щоб ішли по 
дорозі рівно. 

Вопрос: А как румыны вели себя с конвоируемыми? 

Ответ: Кричали на них… Якого ударять,щоб ішов скоріше. І йшли вперед. А шо    вони мали робити? 

Вопрос: А в Гидириме до войны жили евреи? 

Ответ:  Жили дві сім’ї.  

Вопрос: Вы помните их фамилии? 

Ответ: Помню,бо зі мною училась одна дівчина- Єва. Альман  Єва. Там іще друга сім”я, був Давід, хлопець. Ш 
ще єдин хлопець, но я того не помню ім’я. А фамілію не знаю. 

Вопрос:: Вы видели, что случилось с евреями из Гидирима? 

Ответ: Нічого не случилося. Наші люди защіщали їх. Нічого їм не зробили. Вони зразу вдерлися до села :хто є. 
Но наші не сказали і їх защіщали. І їх не брали,нічого.  

Вопрос: Ваши люди не сказали, что у вас в деревне есть евреи? 

Ответ: Не сказали. 

Вопрос: Они жили свободно или прятались? 

Ответ: Коли пряталися, а коли ходили. Ну, коли не було їх у селі. А коли були вони,то прятались,конечно,бо 
боялися. Вони самі прятались. 

Вопрос: У кого прятались? 

Ответ: Наші люди їх прятали. Люди…і хороші були такі люди. 

Вопрос: А вы знаете, кто прятал? 

Ответ: Ні,не скажу фамілії. Там люди жили… забулася уже…. зараз я нагадаю фамілію… Якімов … Якімов Павел. 
Він там жив коло них. І там ще…як же ж їх.. я забула… давно то було… 

Вопрос: Но они выжили? 

Ответ: Вижили. Після того вони уїхали. 

Вопрос: Поле войны? 

Ответ: Не, як  уже пішли румини, вони не успіли: хтось дав списки в сельсовєте,списки з комсомольців. Вони б 
ще були б, розправлялися б. Але вони не вспіли: війна кончилася. Гонили їх бігом, і звідти нємци - вони тікали 
усі. І переправлялися і паромом  … 

Вопрос: А с комсомольцами и коммунистами что-нибудь  случилось в селе? 

Ответ: Нічого. Не вспіли вони. Не вспіли… А вже був список у сельсовєте з комсомольців. У нас було багато 
комсомольців,мой брат був комсомольцем. 

Вопрос: А кто список  делал? 
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Ответ: А хто знає-хто? Не знаєм, хтось найшовся такий,шо подав. 

Вопрос: А кого-нибудь из жителей села во время войны арестовывали или убивали? 

Ответ: Були-були такі. Одного Фоню вбили,чоловік був. Били його, пока не вбили нагайками. Цей…  був у нас … 
Приймарь, це він,може і видавав, Бог його знає. 

Вопрос: А за что Фоню били? И кто бил? 

Ответ:  Бо не пішов на роботу. На роботу гонили,а він не пішов. Найшли його вдома, взяли й побили. 

Вопрос: А кто бил? Кто нашел? 

Ответ: Румини. У Попенках  була фабрика Деботаї [ph} , так вони казали. І приїзджали з кими [ph}  румини, і в 
заставі там визивали, і там били. 

Вопрос: И его там били, в Попенках? 

Ответ: Да. І мого тата тоже визвали,бо він не хотів бути бригадиром. І визвали тоже туди,але там був хороший 
румин. Каже: «Чого Ви прийшли сюди?». А тато каже : «Визвали, щоб я прийшов ». А той румин сказав йому: 
«Тікайте скоро,бо вони вже їдуть! Тікайте, бо вони і вбю’ть  Вас!»  І тато втік. Лиш підався за забори, а вони 
заїжджали в браму. І так тато спасся. Румин його спас. Хороший був чоловік якийсь. 

Вопрос:  А вы помните фамилию этого Фони? 

Ответ: Не, не помню.  

Вопрос: Кого-нибудь еще убили вовремя войны из местных? 

Ответ: А більше нікого. Визивали,били…нагайками били. Жінки не йшли на роботу, бо не хотіли  руминам 
робити. Визивали їх у церкву, зачиняли їх,роздягали їх….і знущалися,як хотіли. 

Вопрос: Откуда Вы знаете про эти случаи? 

Ответ: Знаю, бо нашіх сусідів визвали: Валя була,Дуня була . Такі жінки вже пожілі були. І вони розказували,як 
їх визвали,і куди загнали їх у церкву…. І у церкві… Вони ще казали: «Вони богомільні, що вони нас у церкву 
загнали». 

Вопрос: И Вы слышали этот рассказ от них? 

Ответ: Да,від них чула. Вони розказували отако жінкам: мама, там, приходили сусіди й розказували. А ми 
сиділи збоку й слухали,бо тоді знаєте яке время тяжоле, тай нікуди не йшли, а сиділи коло мамів там.  

Вопрос: И что с ними делали в церкви? 

Ответ:  А шо…  я знаю,шо? … Вони не казали… Казали, шо робили з них сміх там. Та і все…не говорили, бо діти 
там були кругом…. Шо вони вони будуть казати…. 

Вопрос: Вы рассказывали нам об учителе из Гидирима, которого тоже арестовали. 

Ответ: А… забула його фамілію. Він був руський, а вони думали,що єврей. Вчитель він був, такий пожилой, 
рижий. Як його фамілія….. забула….  Вчитель був. І люди його обстали, кажуть   « Він не єврей, він наш учитель. 
Він такий,як і ми, він не єврей ». Він просто рижий такий, у веснюшках, но не єврей. 

Вопрос: И его оставили в покое? 

Ответ: І його оставили,не взяли його. 
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Вопрос: Знаете ли Вы еще  еще случаи, когда людей арестовывали,убивали во время войны? Или Вы видели 
мертвих людей? 

Ответ: Помню,шо вони зробили ящик великий,такий як шкаф. Кого ловили ноччю. Зловили одного Ваську. Він 
високий був. Зловили ноччю-і шоб ноччю ніхто не ходив. І зачинили в той ящик,такий вузький,і на ногах лиш. І 
замикнули його до рання,сидів він там,щоб ноччю не ходив. Но потом пустили,нічого не робил. Оце цілу  ніч 
висидів у ящику. 

Вопрос: А цыгане в селе были? 

Ответ: Цигані були,дві сім’ї, кажется, були. Кузнєц  єдин був у нас у колхозі,з одної сім’ї. А то були такі. Но їх не 
трогали. 

Вопрос:  У евреев в колонне, которую Вы видели, были в руках какие - то вещи?  

Ответ: Були,були вузлики по-під  пахву. Мама казала, шо брали вузлик від єдної, а вона кричить,ґвалтує за тим 
вузликом! А вони кинули до мами, а мама взяла і кинула їм назад. Нащо мамі чужі вєщі? Вони начали кричати 
на маму «Чого Ви викинули?» А мама каже: «Мені не надо чужі вєщі». Бо мама мама знала по-
молдавськи,мама моя молдованка….І вона так скоро взяла ті  вєщі, та жінка. А вони видирають знов від неї і 
кидає до тої сусідки нагору, через забор. А та бере і викидає назад їм.  

Вопрос: Это Ваша мама рассказывала? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Она была дома, когда их вели? 

Ответ: Да, ми жили коло дороги. І вони кинули це мамі, а мама кинула назад. А вони кинули той … А та жінка 
ґвалтує за тим вузликом. А тая викинула назад. Вони мали, деякі, не всі, вузлики по-під пахву. 

Вопрос: А когда проходили мимо вас,детей, они не выбрасывали вещи? 

Ответ: Нє, нє вибрасували. 

Вопрос: А когда они дошли до Днестра ,их заставляли оставлять вещи на берегу? 

Ответ: Ми не бачили. 

Вопрос: А Вы солдат видели, когда они стреляли? 

Ответ: Ми чули,як вони стріляли, але ми їх не бачили добре, бо, я ж кажу, там верба.  

Вопрос: Но Вы видели, как солдаты загоняли их в воду? 

Ответ: Бачили, бо там нижче було . Вже там верба у воді  не була,і ми бачили у воді. Ми пішли туди  
нижче,уже звідси від дороги,і бачили по воді там, як вони у воду заходили. 

Вопрос:  Как долго продолжались выстрелы? 

Ответ: Ну…довго було…з півчаса десь стріляли. Зразу так строчили крєпко, а потому  вже мєлкімі такімі 
стріляли…. Так, зо три-чотири рази, потім знову три-чотири рази. Так от стріляли вони. 

Вопрос: Как румыны обращались с евреями из колонны? 

Ответ: Ну як…гонили їх…підганяли, які відставали,то били їх,шоб йшли вперед. Казали: «Гай!Гай! Гай,юда!»  

Вопрос: Я хочу спросить  про эпизод с женщинами в церкви. Кто их забирал? 
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Ответ: Румини. Румини забирали женщін, визивали їх туди всіх. Було щось чи 22 жінки. Валя розказувала, що 
було їх за 20 душ там. 

Вопрос: Это были молодые женщины? 

Ответ: Ну, такі, як Вам сказать…лєт под  сорок. 

Вопрос: А почему их вызывали? 

Ответ:  Їх визивали за то,шо вони не вийшли на роботу  в поле. 
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