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Вопрос: Назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ:  Овчар Петр Йосипович. 

Вопрос: Какого  Вы года рождения? 

Ответ:  1924. 

Вопрос:  Где Вы родились? 

Ответ:  В Гершуновке, Рыбницкий район. 

Вопрос:  Вы помните, как  началась война? 

Ответ: Помню. Я тоді у колхозі робив, пас корови. Пастухом був. І от передають,що началась війна… 
Бомбили…І как уже началась,  уже через нєдєлькі  двє сюди румини, нємци приходять сюди. Наші самольоти 
літали. Тут одного збили самольота, і він упав у кінець села… і погиб…і тут хоронили ми його…. 

Вопрос: В Гершуновке до войны жили евреи? 

Ответ: Були тут. Тут більше сто євреїв було. Тут була тільки малая часть,звідти, з того конца від Воронкова,там 
було шось за вісім хат. А то було все єврейське поселення тут. 

Вопрос: Здесь было больше ста евреев или ста семей? 

Ответ: Тут було хат 25-30. Часть в Рибниці жили, а хати пустували. 

Вопрос: Чем занимались евреи из Гершуновки до войны? 

Ответ: Робили в полі, і огороди були . Тут був колхоз, « Дройтер  Октябрь » називався. «Красный Октябрь».І 
вони там робили. Старікі, я маю ввіду. Молодьож не була.  Молодьож вся пішла в город, училися там. А 
старіші трудилися тут, у колхозі. 

Вопрос: Какие отношения были между евреями и местным не еврейским  населением? 

Ответ: Я даже і понятія не можу сказати Вам, щоб було мислі в голові,що була разніца мєжду чєловєком. Ето 
все равно: шо єврей, шо молдованин, шо рускій. Он же человєк! 

 Вопрос: Вы ходили в школу  вместе? 

 Ответ: Да. Школа одна половина була руска-українська і була  єврейська. 

Вопрос: Вы видели, что случилось с местными евреями во время войны? 

Ответ: Відел! Я сам даже…. Заставляли нас, бо я вже робив … І заставляли возить їх у Ковбасну. Там, у 
Ковбасній був пункт, шо  собирали їх, і у вагони - і відвозили. А куда….не знаю. У Воронкові , у кінець,між 
Воронковим та Гершунівкою , возлє железнодорожного моста ров був. Чоловік двісті пригнали там і 
розстріляли. Дві жінки молоді затаїлися там якось, вижили. Одна ранена була. Прийшли вони до нас. Тут ми 
ми їх скрили від поліцаїв. Поки вона оздоровиться, тая  женщіна, шо ранєна була. Недільки дві вони були тут. 
Потому пішли вони, а куда - я не знаю. 

Вопрос: Вы сказали, что Вас заставляли евреев перевозить. А кто заставлял? 

Ответ: Тут же було начальство -  приймар. Таке було їх начальство - приймарія – так вона називалася. 

Вопрос:  Только Вы перевозили или и другие? 
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Ответ: Були  ще. Там брали по 3-4 чоловіка на подводу, вони ще брали свої вєщі якісь трохи. І возили у 
Ковбасну. 

Вопрос: Откуда перевозили? 

Ответ: Із Гершуновки. 

Вопрос: Сколько раз Вы перевозили людей? 

Ответ: Прімєрно, раза чотири я перевозив. Особєнно  тут старіків було багато. Молодьож порасходилась, 
поразійшлась: хто в армію, хто куди пішли. А старікі були тут. Мені  попался старік (я й забув уже, як його 
звали), а вони вже знали,що таке діло. Баба напалила печку і закрила кагалу [ph}, шоб задушитися. Старік спав 
на кроваті, а баба –на полу. Та бабі нічого, тільки плохо було, а дєд помер-задушився газом. 

Вопрос:  Вы зашли и увидели их в доме в таком состоянии? 

Ответ: Я бабу взяв на подводу і відвіз у Ковбасну, а дєд так і остався,мертвий. А потом люди похоронили. Тут 
єврейське кладбище недалеко-кілометр. Там ,возлє пруда недалеко. 

Вопрос: Когда Вы приезжали за этими людьми, с Вами кто-то еще был? 

Ответ: Нікто не був. Давали наряди нам: «Заїдеш до того, до того і забереш. І на Ковбасну». 

Вопрос: Где именно Вам давали наряд? В приймарии? 

Ответ: Не в приймарії. Це, як щас, председатель колхоза, таке було. Бо колхози так і сущєствовали. Так ми й 
робили отак. 

Вопрос: И Вам говорили, в какой дом заехать и кого забирать? 

Ответ: «Заїзжай в какой дом  і бери три души ілі  де чотири души. Вони вже знають»,-кажуть,- «візьмуть вєщі, 
корма чи шо там вони…». І возили на станцію і вигружали там, у Ковбасній. 

Вопрос: ВЫ перевозили их в один и тот же день или в разные дни? 

Ответ: В разниє дні було. Бо возили не тільки від нас, но і з других сел  собирали їх. І возили . Ешелон 
наповнявся день-два. 

Вопрос:  Но Вы перевозили только из Гершуновки? 

Ответ:   Только из Гершуновки. 

Вопрос: И ВЫ когда перевозили их, это был один день или несколько? 

Ответ: Несколько дней було. 

Вопрос: Вы сказали, что перевозили вот ту семью. А в другие разы кого перевозили? 

Ответ: Ну, там було… Штархман . І ще там були… Я не пам’ятаю, вже пройшло время… 

Вопрос:  Штархман были  тоже пожилые или помоложе? 

Ответ: Да-да,старікі. 

Вопрос: Когда Вы подъезжали, они хотели с Вами ехать? 
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Ответ: Вони вже знали! Їх предупредили наперед: «Завтра приїде подвода, сядете і до Ковбасної завезуть.» 

Вопрос: Как долго было ехать до Колбасной? 

Ответ: Тут шість кілометрів. Прімєрно за час. 

Вопрос: Что Вы увидели, когда приехали в Колбасну? 

Ответ: А шо було? Сбор там був такий… Стояли кругом поліцаї…Були нємци і румини тут… І окружоннниє були 
вони там. Сідали на свої чемодани. Сиділи й чекали. А ми шо? Злазили вони, а ми повертали - і додому. 

 Вопрос:  Что это было за место: открытое поле или какие-то строения? 

Ответ: Там воїнская часть була. 

Вопрос: Вокруг этой воинской части был забор? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы, когда людей привозили, останавливались возле забора или завозили внутрь? 

Ответ: Возле забора. А там були  чи поліцаї, і їх туда … 

Вопрос: А евреи хотели заходить туда? 

Ответ: Ну, а шо вони зделають? 

Вопрос: Они не пытались сбежать? 

Ответ: А куда? Если она старушка 70-80 лет. Куда вона буде бігати? Чи 50 год їй було ? Я ж говорю,шо тут не 
було молодьожи. Хто були - в армію пішли, в город. А старікі - куди вони будуть бігти? 

Вопрос:  Как себя вели полицаи с евреями? 

Ответ: Ну… шторхали їх там…забирали, відно, все хорошеє:  вєщі, дєньгі. 

Вопрос: ВЫ не знаете, что с ними потом делали? 

Ответ: Не известно. Ті, шо полишалися тут – Нужман [ph}, фамілія така, Таня. Вона вчителькою вже послє  
войни робила. Так тут ми скривали її. 

Вопрос: Люди прятали ее? 

Ответ: Да. Прямо прятали… в подвалах… У нас тоже в подвалі три чоловіки були.  

Вопрос: ВЫ тоже прятали эту Таню? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Долго? 

Ответ: Вона у нас була  шось з тиждень. Ми її по чердаках. У нас погреба не було. Ми жили там с краю, наш 
домік маленький.  У нас яма була , так у ту яму її. Зверхи прикривали щось, собаку прив’язували . Дуже ті 
румини дивилися кругом. І вже на ночь, коли нема нікого, до хати. Покушає та й так…Вона нєдєлькі  двє  була 
в нас.  
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Вопрос: Она выжила? Вы ее видели после войны? 

Ответ: Бачив. Вона в Рибниці у детском саду воспітатєльніцею. Вона в школі, тут подвальна [ph} була. Так она 
начальні класи занімалась. 

Вопрос: И вы после войны ее видели в Рыбнице? 

Ответ: Да, прімєрно лєт десять назад. 

Вопрос: ВЫ говорили, что прятали еще трех людей. Помните, кто это? 

Ответ: Ну, как Вам сказать…Прятал… Я ж говорю, що Нужман [ph} старий – її отець чи шо… маму… Потому 
був….як його фамілія… знав і забув. Поддубний [ph} –якось отако фамілія в нього. Він робив у нас  продавцьом, 
торгував. Ми забрали його. С краю у нас хатинка, маленька така . То румини не дуже туди кидалися. 

Вопрос: А известны Вам другие люди из села, которые прятали евреев? 

Ответ:  Васильченко був один. 

Вопрос: Они тоже прятали кого-то? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А еще кто-нибудь? 

Ответ: Були ще, та хіба помню? Ето ж сколько лєт уже пройшло… 

Вопрос: А были ли случаи, когда еврейских детей, для того, чтобы их спасти, отдавали в русские или 
украинские семьи? 

Ответ: У нас так не було ні  в кого. 

Вопрос: Я хочу спросить о том случае, когда Вы видели убитых евреев в канаве. Где и когда это было? 

Ответ: Прімєрно в 1942 ілі 1943 году. В лєтнєє время. 

Вопрос: Война началась в 1941 году. Тот случай, о котором мы говорим, был не в начале войны, а намного 
позже? 

Ответ: Я ж говорю, шо в 1942 ілі в 1943. Ходив туда… я бачив сам. Пацаном був ,скільки мені було там…. 
Інтересувався ходив отак…а вони там…. 

Вопрос: А где Вы видели эти трупы? 

Ответ: В тому рові. 

Вопрос: Где этот ров находился? 

Ответ: Мєжду Гершуновкою і Воронково. 

Вопрос: Это был ров, который кто-то выкопал,или просто рыпа [ph}? 

Ответ: Ето рипа [ph} була така глибока….метров 4 або 5 вона мала…рипа [ph} така. 

Вопрос: Это было на поле или возле дороги? 
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Ответ: Возлє дорогі, де желєзнодорожний мост…і зараз метрів 100 і начінається ця рипа [ph}.А тянеться вона з 
кілометр. І от вони туда, в ту рипу [ph}. А в Колбасній тоже примерно там були раньші будки  для 
желєзнодорожних …вот ето…вони пустували тоді і, вот  вони заганяли і там розстрелювали тоже …у будках  

Вопрос:  Как Вы оказались на том месте, где видели расстрел? 

Ответ: Я вже потом, потом поінтересувався, бо говорили, шо розстріляли. А пацан, та й думаю: «Пійду і 
побачу». Тут недалеко:кілометр примерно. Та й пішов і подивився. 

Вопрос: Вы говорите о месте между Воронково и Гершуновке, где та рыпа [ph}? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы слышали, что люди говорили о том, что там стреляют? 

Ответ: Да. 

Вопрос: И Вы пошли туда, чтобы посмотреть? 

Ответ: Да. Пішов вже не тоді, як стріляли, а вже потом, навєрно, через день пішов. 

Вопрос: То есть, Вы не видели, как их стреляли? 

Ответ: Нет, не бачив, як стріляли. Говорила тут єдна, шо молодьож була, дві сестри. Вони тут у єврейських 
домах, дома пусті були.  І вони якось урвалися звідти. Сестра єдна не була ранєна, а друга була ранєна. І вони 
у тот дом зайшли. А потом мєжду собой говорили, та кажуть, шо там є ранєна.  Я до мами говорю «Дай 
кусочок хліба ілі шо там».  Шоб занести їм. Ну шо ж вони? Може і не кушали сьогодні. Мама дала, та я й пішов 
туди. Та й дав. Вони сіли і начали плакати, обнімали мене….І начали говорити…Говорять «Сколько там 
розстріляли!» 

Вопрос: А кто стрелял в них? 

Ответ: Румини. 

Вопрос: Им удалось спастись? 

Ответ: Да, їм удалось спастись. Вона говорить «Як почали стріляти, а я впала до землі і так і лежала.  А чую- ця 
ранєна. І так ми обі сестри одна коло другої лягли. І коли вже все пройшло, то ми встали. Я у сестри питаю, чи 
жива». У її рана була у плечо.  Думають, треба йти у село, у Гершуновку. Та прийшли, а там домик був, возлє 
мостика, де поворот. Зараз там третій дом. Він пустував, і вони там були. То мені сказали, шо вони там. І 
просив маму: «Дай що-небудь та я піду до тих дівчат, понесу кушать». І оце вже вони розказували, як їх 
розстрелювали, як їх  гнали….Звідти пригнали, і так построїли їх і з пулемета їх….  

Вопрос: Эти девушки были из Гершуновки? 

Ответ: Нет, чужі були. 

Вопрос: Вы помните, откуда они были? 

Ответ: Я не знаю, я не питав їх. 

Вопрос: Когда Вы пошли к тому рву, что Вы увидели? 

Ответ: Увідів, шо лежали один на другому трупи. І ніхто не хоронив. Після того начали їх люди брати і 
хоронити. 

Вопрос: Там были трупы мужчин? 
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Ответ: Там були і женщіни, і дєті, і мужчіни – всі були. 

Вопрос:  Сколько примерно трупов там было? 

Ответ: Прімєрно, чоловік 60. 

Вопрос: Как близко Вы подошли к той яме? 

Ответ: Прямо так близько. Нікого не було. Руминов не було. Ми зібрались пацани. Не тільки я-ще були 
хлопчики. Та й підійшли подивитися. 

Вопрос: Трупы были одетыми или раздетыми? 

Ответ: Одєтимі. 

Вопрос: Вы видели на них раны? 

Ответ: Вони вдягнені… то куфайку… то  шо-нібудь….но так відно, шо кров….по сторонам…  текла кров з них. 

Вопрос: Когда это было? 

Ответ: Летом, примерно в августе. 

Вопрос: ВЫ, говорите, что там был кто-то одет в фуфайку? 

Ответ: Ну то він так одягався. Він  же не знає, куда йде. Він же не йде до тьощі в гості. А одягався,може  будуть 
його десь возити, холодно буде. 

Вопрос: Как долго Вы пробыли возле ямы? 

Ответ: Ну, так, дивилися…. Як пацанята…Що мені було….тринадцять  год. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что те мертвые люди были евреи? 

Ответ: Ну как же…. Люди говорять… Ідуть і говорять. Кожний іде по селі і говорить : «Он порозстрілювали  
євреїв». 

Вопрос: Вы узнали кого-нибудь из тех людей? 

Ответ: Із Гершуновки не було нікого. Звідкись їх пригнали. Не знаю звідки. Гершуновських, я ж кажу, шо 
возили ми у Ковбасну…. На станцію. 

Вопрос: Тех двух сестер Вы примерно через какое время видели? 

Ответ: За дня чотири потому. То вже говорять, шо є, бідні, ранєні у цїй хаті. 

Вопрос: Это говорили люди из Гершуновки? Они знали про них? 

Ответ: Да. Знали, конечно, знали. Та я вже прийшов додому та й кажу мамі: «Давай шо-небудь, якийсь кусочок 
хліба чи шось….» 

Вопрос: Вы знаете, что с ними случилось потом? 

Ответ: Не знаю. Так вони і пішли…. Я,правда,питав «А куда ж ви пійдете? Ви ж не маєте ні їсти, нічого».- 
«Підем у Рибницю». 

Вопрос: Вы помните их имена? 

Ответ: Нет. 
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Вопрос: Что случилось с домами и вещами евреев из Гершуновки? 

Ответ: Покупляли. Продавали  та купили українці, руські. Цей дом тоже єврейський. Той слєдущій тоже 
єврейський. Тут гром ударів і згорів, тільки лишився потолок, а то погоріло, й вона камишом була накрита. Ну 
то купив, заплатив 800 рублів за стєни. Я уже матеріал поклав свій, як прийшов з армії.  

Вопрос: Это уже после войны. А   во время войны, когда евреев забрали, что было с домами? 

Ответ: Так і остались. А потом кидались уже чи онуки, чи синов’я. Якось один за другим узнавав, де …І 
приходили, узнавали: «Скільки?»- «Стільки». І платили. 

Вопрос: Я что случилось с вещами, которые были в домах? 

Ответ: Так воно і полишалось… так воно…Знаєте, як люди…один ворує, а другий тоже іде ворує. 

Вопрос: Вы что- то начинали говорить о расстрелах в Колбасной, в каких-то будках. 

Ответ: Звідси прімєрно два кілометра  будка, і в тій будке було….казали, що розстрелювали. Я, правда, не 
бачив, а казали хлопці. То говорили,шо там розстрелювани є, мертвих много у тій будке. 

Вопрос: Где эти будки находятся: там же, где и казармы, или дальше? 

Ответ: Ну, постройка така- домік - будка така. 

Ответ: Вы там были? Что-нибудь видели? 

Ответ: Ні, не бачив. Це з разговоров. 

Вопрос:  После войны вернулись евреи в Гершуновку? 

Ответ: Нет…Уже, старікі, відно, як їх забрали, уже вєчний покой їм був. Ну, а молодьож, уже в городє вся 
була…А старікі ….шо…куда ти його будеш….голодного й холодного по тих вагонах. Та шо, думали, шо проживе 
він? Так вони й не  вернулись. Ні одного не було.  Замели, так,как  метьолкою! Усіх! Їх тут був цілий посьолок! 
Там було, я ж говорю, шо за десять Болгани там були , руські такі. А так всі дома  – ето їврейські. 

Вопрос: Вам приходилось видеть, как евреев забирали из домов? Или только когда Вы сами их забирали? 

Ответ: Самі. Нам наряд давали, шо вот поїдь до того і до того і возьми їх. А вони вже сидять і чекають, що 
заберуть. Я ще питаюсь: «А куди вас беруть?» - «А ми шо, знаєм куди?» 

Вопрос: Кроме евреев  еще кого-нибудь убивали или забирали из местных (русских, украинцев, молдаван )? 

Ответ: Не було. Кромє євреїв не було.  

Вопрос:  Коммунистов не забирали, не убивали? 

Ответ: У Воронкові  було, У Рибниці. Там же  отих, шо був председателем , шо тот…. у тюрму. І їх 
розстрелювали і запалили. Часть погоріло, часть, коториє смишльоні  були, там на чердак  та той… та щось за 
два чоловіки спаслись. А то погоріли всі. У Рибниці. Один председатель там, так єго вот ето… 

Вопрос: Значит, из вашего села никого не забирали? 

Ответ: Нікого. 

Вопрос: А насчет председателя из Воронково Вы от людей слышали или видели сами? 
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Ответ: Люди говорили,як їх палили. Цей був…шо він там тоже був….я знаю його….встрічалися і говорили, 
слухали, як він розказував друзям, як там палили,як розстрелювали. Там уперед розстрелювали, а потому 
запалили ту тюрму. 

Вопрос: Видели ли Вы еще что-нибудь? 

Ответ: Більш нічого. Тілько шо говорю, шо брав євреїв на підводу, возив у Ковбасну. Ото шо розстрелювали у 
тому рву - я був там, бачив  на своїх глазах. 

Вопрос: А на станцию Вы ездили? 

Ответ: Я єздів на станцію, а там шо-ворота. Підїзжали ми під ворота, там стояли румини. Вони кричать до них: 
«Слізай!»  Відкривали  хвіртку - і туда їх. А ми шо? Повернули та поїхали. 

Вопрос: Вы оставляли их там, на станции? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы можете примерно сказать, сколько там уже было людей собрано? 

Ответ: Ну сколько… Чоловік з двісті там було. Вони ж на ешелон собирали… Де собирали, а де – конци в воду… 
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