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Numele și prenumele intervievatului: Dolganiuc Mihail 

Data nașterii: 1928 

Locul nașterii: Şofrâncani, raionul Edineţ, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0002.01.01 

Data interviului: 10 august 2004  

 

 Mihail Dolganiuc, născut în anul 1928, în satul Şofrâncani, raionul Edineţ, a fost 

intervievat cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la 

începutul războiului. El relatează despre aducerea evreilor din localitățile din jur, cu căruţele, 

de către un plutonier moldovean Vâlcu, şi de către un sergent român. Potrivit lui Mihail 

Dolganiuc circa 15 evrei din satele din jur au fost strânşi într-o casă din sat şi apoi ucişi de 

sergentul român într-o groapă la marginea localităţii. El povesteşte că în sat la el era un singur 

evreu, Aba, care a fugit. El mai spune că primarul vindea hainele celor adunaţi în casa 

respectivă, unde au stat aproximativ trei zile.  

De asemenea, povesteşte despre un sătean, Simenco, care le scotea evreilor morţi dinţii de 

aurdin gură.  

 

00:00:00 - 25:09:05 

 

Question: Vă rog să ne spuneţi numele dumneavoastră. 

Answer: Numele  ?   Pe mine mă cheamă Mihail al lui Tudor, familia Dolganiuc. 

Q: Locul şi anul naşterii. 

A: Locul naşterii: Moldova, raionul Edineţ, satul Şofrâncani. Născut în 1921, [19]28, mă 

scuzi. La 21 noiembrie. Eram de 13 ani când au venit nemţii în sat împreună cu românii. 

Q: În ce an  ? 

A: În, ţin minte, la 26 iunie 1941. Însă atunci când a venit la mine un ofiţer neamţ, ţin cont că 

avea trei stele în pagoane şi mi-a pus pistoletul la umăr şi m-a împuşcat şi râdea pe mine. De 

atunci eu am pierdut şi auz, mi-a stricat timpan la ureche. Aşa că mulţumită la lui fascistu acela, 

o duc viaţa cum şi acum nu aud. Mai în tinereţe auzeam, dar de acum dacă am 75 de ani şi ceva, 

de acum este, cum se spune, şi termen. Aşa este că duc viaţă, cum zice, cum era vorba 

moldovenească: zice un om… Un tânăr întreabă pe un om: „Moşule, câţi ani ai ?  Eu malul 

acela îl văd la ţintirim”. Aşa şi al meu, de acum malul e aproape. De o fi 10, 15 ani. Papaşa al 

meu când a trăit el avea 96 de ani. 

Q: Mulţi înainte şi dumneavoastră. 
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A: Din 1892 născut, în [19]14 era în armată la primul mondial război, trei ani în Germania 

prizonier, şi în [19]44 l-au luat ca de bunăvoie, tot, până la Berlin. Avea de acum 52 de ani. 

Q: Povestiţi-mi despre [19]41, despre anul [19]41. 

A: Cum  ? 

Q: Povestiţi-mi despre anul [19]41. 

A: [19]41, cum pot să povestesc eu  ?   Când au venit nemţii, ei începuse să schimbe linia 

telefonică cu firul de aramă. Aici, când au venit nemţi cu români, numai ce au venit, în Brătuşeni 

era raiz polcom, sună de aici în Brătuşeni că: „duceţi-vă de acolo că de acum aici sunt nemţi”. 

Dar ei s-au dus acolo, nu au zis nimic, garnizoana de armată română, asta, rusă, în Edineţ, ei 

nici nu au luat în seamă, dar s-au dus cu motorizata, cu motociclete, cu maşini, mai departe, 

dinspre Transnistria. Dar Edineţ aşa şi a rămas, de acum ocupat, şi aici aşa şi s-au predat 

grăniceri. 

Q: Dar spuneţi-mi, ce vă amintiţi dumneavoastră că aţi văzut atunci când i-au strâns pe evreii 

din sat  ? 

A: Când au venit nemţi cu români, nemţii nu se amestecau în lege, dar români, era aici unul 

plutonier, Vâlcu, singur din Basarabia, a adus cu căruţa evrei, a treia, a patra zi, şi a dus în casa 

asta. 

Q: Şi de unde îi culesese, de unde îi strânsese  ? 

A: Ei unde au strâns pe din alte sate, că din sat de la noi, evreu era numai unul, aici, din Edineţ, 

că la noi evreii nu au fost. 

Q: Ştiţi cum îl chema ? 

A: Eu nu ştiu cum… pe acesta îl chema Aba. Dar au adus pe dânşii aici şi au trecut în casa asta 

aici, Aba acesta a năit casa la omul, la omul şi a fugit. Dar au adus pe alţi evrei în casă. Şi ţin 

cont că, iaca, aici era primarul, de acum a ales primar, vindea pe licitaţie hainele vechi, doi, 

trei lei, patru lei, la concurenţă. 

Q: Ale cui  ? 

A: Ce  ? 

Q: Ale cui haine  ? 

A: A evreilor. Haine care au avut ei cu dânşii. La dânşii au rămas cât pe dânşii, dar ei au avut 

haine, orice. Şi vindea aici, doi, trei lei, care şi cum cumpăra. 

Q: Primarul  ? 

A: Primarul. Pe urmă a luat pe dânşii, a legat cu funia fiecare şi îi ducea în convoi pe uliţa asta 

şi pe oameni nu îi dădea voie să conducă acolo, asta era dis dimineaţă, taman ţinând cont că era 
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duminică. Duminică s-a pornit războiul şi al doilea duminică era, a dus pe dânşii în râpa aceea 

unde am arătat eu atunci. 

Q: Dar cum i-au adus în sat  ? 

A: I-au adus cu căruţe, cu căruţe în sat, din alte sate, dar de unde sate nu ştiu. Din mai multe 

sate, aici cum este Şofrâncani nu mai este evrei, dar la noi mai mulţi evrei nu. 

Q: Dar dumneavoastră i-aţi văzut când i-au adus  ? 

A: Eu am văzut cum au adus, cu căruţe i-au adus, da.  

Q: Şi pe urmă i-aţi văzut aici în sat  ? 

A: Ce  ? 

Q: Şi pe urmă i-aţi văzut aici în casă cum i-au ţinut  ? 

A: Eu i-am văzut pe dânşii aici în casă. Cum, în casă nu dădea voie. 

Q: Şi cât i-au ţinut în casa asta  ? 

A: Cum  ? 

Q: Cât i-au ţinut aici  ? 

A: Câţi au fost  ? 

Q: Da. 

A: Erau vreo 15 persoane. Erau bărbaţi, femei şi copii. Ştiu că unul, un copil, era de vreo trei 

ani de zile, şi când împuşca unul aici, sergent instructor, locţiitorul lui plutonier, şef de post de 

jandarmi, şi când a împuşcat acolo în râpă unde am arătat eu atunci, nu putea nimeri pe copilul 

acela. Pe toţi au ucis, dar copilul striga: „mama, mama, mama”, şi dânsul tremura mâinile, era 

el român sergentul instructor. 

Q: Adică venit din România  ? 

A: El era din România de loc, în armată atunci era, era miliţie popular, acesta cum îi spune, 

voienîi, de stat, nu era cum acum. El era român. Şi nu putea împuşca. Dar el de acum povestea 

că: „la mine eu nu am vrut să fac treaba asta, dar mi-a chicat numărul că să ucid eu”. Şi atunci, 

vreo două, trei luni de zile a căzut în spital, de spaimă, sergent instructor, că era şi însurat aici 

el. Pe urmă, când s-a eliberat, femeia a rămas şi el s-a dus singur în România. 

Q: Dar câtă vreme i-au ţinut în casa asta  ? 

A: Cum  ? 

Q: Câtă vreme i-au ţinut în casa asta  ? 

A: Câte  ? Acu ce spune  ? Vreo două, trei zile. Dar nici apă nu le dădea, săracii striga pe 

fereastră: „daţi măcar apă”. Ţine cont, parcă acum văd, că eram de 13 ani, de acum tot înţeleg. 

Era populaţie multă aici. 

Q: Şi venea lumea să se uite  ? 
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A: Cum  ? 

Q: Veneau oamenii să vadă  ? 

A: Să vadă, cum, ca în sat. Era duminică, era cam, cam de prânz, aşa că, şi toţi spuneau: „nu, 

ce are neamţul cu evreii  ?”. „Du-te şi cauţi de treabă la front”. Nu, iaca aşa. Şi atunci cum era 

cu politică. Care cu ucrainenii să se ducă în Ucraina, încă nu a cucerit Rusia, care e familia 

Poleaschi, Lobovschi, Petrovschi, de acum începea să repartizeze după naţie, în Polcia, în 

Ucraina. Dar în [19]40, de acum asta, de acum ştiu, în [19]40, înainte de a începe războiul Hitler 

contra Rusiei, toţi nemţi originari erau aici şi în Râşcani, toţi au luat în Germania, în [19]40, ca 

să nu fie luptă contra nemţilor, cum se spune, sângele nemţilor. 

Q: Şi pe urmă i-au strâns, i-au legat când i-au luat din casă  ? 

A: Ei, nemţii aceia şi, aceia nemţi de pe ţarul Nicolae care au rămas nemţi s-au dus în Germania. 

Q: Nu, vorbesc de evreii ăştia din casă: sergentul din sat i-a legat şi i-a dus să-i omoare sau cum 

s-a întâmplat  ? 

A: Sergentul, sergentul când i-a scos de acolo îi lega pe dânşii cu funia, va să zică, şi îi ducea, 

îi ducea marşul pe aici. Asta de acum era, cum zice, duminică, duminică, şi, da, duminică era, 

duminică îi ducea la împuşcat de acum. 

Q: Dumneavoastră i-aţi văzut când au plecat legaţi, i-ai văzut  ? 

A: Eu singur i-am condus pe dânşii, da. Aşa că era straşnic de oameni, aşa se uima cum se 

zbătea din suflet: „ce are omul acesta cu, dacă el e evreu  ?”.  Aşa că …. 

Q: Şi ei ce ziceau  ? 

A: Cum  ? 

Q: Şi ei ce ziceau  ? Ei ce răspundeau la întrebările astea  ? 

A: Cine  ? Evreii  ? 

Q: Nu, sergentul, soldaţii. 

A: Lui nu-i punea întrebarea, lui nu-i punea întrebarea, dar parcă cu evreii nu grăia nimeni, nici 

nu punea întrebare la evrei, nici nu răspundea nimeni. Numai la urmă ţin cont, unul evreu a spus 

că, zice: „cu noi ne plămădesc, dar pe voi ar să coacă pâinea, ori cum, zămisli”. Pe noi numai 

plămădeală, cum se spune de prima dată când faci pâine, dar cu ăia ar să coacă pâinea. Aşa un 

evreu a răspuns, zice. Oameni buni, la revedere. Cu atât a rămas pe trecere. 

Q: Şi pe urmă i-aţi văzut acolo când i-au omorât  ? 

 I-aţi văzut pe deal dumneavoastră când erau  ? 

A: Eu ca păţan m-am dus din urmă, mai mulţi. Am văzut, d’apoi eu ce spun de copilul acela  ? 

Am mers din urmă copilăraie, dar oameni mai bătrâni, care era unul acolo, Pavel Storoj era, 

unul, şi se uita acolo, să vedem cum, împuşca din pistolet aşa mare, că pistoletul era încă .… 
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Q: Mergem acolo şi mai vorbim .… 

Q: Cum aţi ajuns aici  ? 

A: Era convoiul din partea aceea, erau legaţi cu funia, pe aici, unul după altul. Băieţii eram mai 

mititei, din urmă, nu au zis nimic. Şi când au ajuns până aici, femeile au început să plângă şi să 

răcnească: „văleu, văleu, ce făceţi cu noi  ?” Sergent instructor nu zicea nimic, tremura mâinile 

într-însul, dar era şi doi soldaţi cu dânşii. Şi au ajuns până aici şi au trecut în râpa aceea unde 

am arătat acum şi prima dată au împuşcat pe bărbaţi.  

Q: Dar dumneavoastră cum aţi ajuns aici  ? 

A: Pe jos, din urmă la, la convoiul acela. 

Q: Dar spuneaţi, spuneaţi că eraţi şi cu tatăl dumneavoastră. Data trecută .… 

A: Cum  ? 

Q: Data trecută ne spuneaţi că eraţi şi cu tatăl dumneavoastră. Că era şi tatăl dumneavoastră. 

A: Aaa, era şi tata, era cu căruţa din urmă, că se ducea după brânză. De atât eu m-am luat cu 

asta, că aici, dar tata era mai înainte el de acum a auzit că pe evrei au să-i împuşte aici. Şi el 

aştepta cu căruţa, dar stâna era pe mal la asta. Şi de acum tata, am aşteptat pe dânsul, şi încă mă 

ocărea: „de ce şezi aici, du-te acasă!”. Şi noi şedeam aici şi ei împuşcau câte unul. Dar femeile 

au început să răcnească. Şi acela, cum îi spune, copilul de vreo doi, trei ani de zile a început să 

răcnească, că iaca: „mama, mama, mama, mama”, dar mama era de acum ucisă. 

Q: Şi unde stăteaţi când i-aţi văzut  ? 

A: Cum  ? 

Q: Unde stăteaţi, în ce loc stăteaţi când aţi văzut toate astea  ? 

A: Eu eram aici, dar copii acolo erau, în băltoaca aceea. 

Q: Haideţi să mergem să vedem.  

A: A condus pe aici… Dar era o întâmplare, încă oameni spunea cum e situaţia, aici peste râpă 

era un om .… 

Q: Dumneavoastră uitaţi-vă la cameră dacă se poate. 

A: Un om, Simenco, dar evreii au avut dinţi de aur. Şi de acum după ce, dar noi, ăştia care au 

împuşcat, sergent instructor s-a dus, dar evreii încă se zbătea, dar el a luat ciubote de sub, 

descălţa şi bătea cu dinţi, pe dinţi îi dezbătea. Şi oameni spunea după: „măi Simenco, ce mai 

faci tu prostia asta  ?. Oameni împuşcaţi, dar tu dezbaţi dinţi de aur la evrei din gură.” Şi aşa că 

pe urmă el s-a dus, noi copilăraia ne-am mai uitat, ne-am mai uitat. 

Q: Acesta era locul, aici  ? 

A: Cum  ? 

Q: Aici era locul, aici a fost locul unde i-au împuşcat  ? 
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A: Da, da. Şi aşa şi nu au mai îngropat. 

Q: Dar tot aşa arăta, ca acum  ? 

A: Ha  ? 

Q: Tot aşa arăta ca acum  ? Tot aşa era terenul  ? 

A: Terenul era lutărie, aici crescătoria asta nu era. Tufarii ăştia nu era, aici lutărie era, eu nu 

ştiu cum dâmbul acesta, el de acum s-a ruinat, dar aici ştiu că era lutărie. Aici el s-a ruinat. Eu 

ce mai am mai cunoscut, cât de acum  ?, 60 de ani au trecut de atunci.   

Q: Şi aveau puşti sau arme automate  ? 

A: Pistolet, pistolet aşa lung, ştiu că era cihol de lemn, de lemn, şi din pistolet. Pistoletul avea 

poate 12 încărcături, dar avea rezervă, rezervă zic, îl umpli. Şi bărbaţii nu ziceau nimic, femeile 

mai răcneau acolo. Vai de cap, Doamne fereşte, straşnic era, straşnic era, curgea sângele, dar 

nu se uita în spate, ori, dar îi nimerea în cap. Şi care nu asculta, apoi îi ghiontea, „întoarce-te cu 

capul, cu spatele la puşcă”. Mai mult ce pot să spun  ? 

Q: Şi nu i-au îngropat  ? 

A: Nu au îngropat. De urmă oamenii care erau pe aici, mahalageni îngropa. Nu i-au îngropat, 

aşa şi, aşa şi oameni care avea pământ aici pe aproape, de acum a doua zi i-au îngropat. Dar şi 

tata a fost, a luat lopata: „îmi pare rău, om ca şi tine, măcar că e evreu, dar e om”. Tata când a 

fost în Germania, prizonier în [19]16, apoi pe atunci zice, copii din şcoală cânta Deutschland, 

Deutschland uber alles. Germania, Germania o să ia tot globul pământesc. Dar pe urmă s-a făcut 

revoluţie în [19]18. Deutschland, Deutschland uber alles. Nimerkîia, cum spune, nimerskîia 

ciuma, cum a noştri zic. Drept, am văzut: ei, la dânşii, nemţii nu freza, pantalonii era aşa ia, 

haine era albastre, cu freza aşa ia, era cu pilotcă cum la noi să zic, şi tot era motorizat la dânşii. 

Românii mergeau pe jos. 

Q: Dar soldaţii ăştia şi jandarmul erau români toţi  ? 

A: Românii erau amestecaţi cu nemţii. 

Q: Nu, ăştia care i-au omorât pe evrei, aceştia erau români  ? 

A: Români era. El era român, când a mers armata, el era până la [19]40, tot aici sergent 

instructor, şi Vâlcu era din Moldavia, moldovan, tot era din .… Vâlcu era plutonier şi şef, dar 

el era adjunct, ajutor de plutonier, de şef de sat. Când a mers armata, aşa ei din urmă stabilea 

legea lor. Ei de acum repede, toţi. La dânşii, de acum după ce a venit români, până la ora 11, de 

acum băieţi prin sat, nu trebuia să umble băieţi prin sat, era kuminaţchi ceas. De acum copiii, 

băieţi, de acum nu umbla prin sat, de acum gata, era jandarmeria, făcea patrulă prin sat, prin 

alte sate. 

Q: Mulţumim frumos. 
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A: Poftim. 

Q: Mulţumim. 

Q: Vă mai întreb ceva. 

A: Poftim.  

Q: Data trecută spuneaţi că tatăl dumneavoastră a vorbit cu sergentul, a vorbit cu, le-a spus 

ceva. 

A: El cu sergentul nu a vorbit, dar el ştie pe dânsul, şi eu îl cunosc pe dânsul. Sergentul era, nici 

nu grăia cu nimeni, el şi aşa era spăimântat. El când împuşca, şi mâinile tremura pe dânsul. El 

spunea că „nu-s bucuros de asta”, aşa că sergentul cum s-ar spune din punct de vedere nu-i chiar 

aşa vinovat, după cum l-a pus legea pe dânsul. Al doilea întrebare  ? 

Q: Asta, nu, data trecută ne spuneaţi că tatăl dumneavoastră i-a întrebat de ce, de ce îi împuşcă 

pe oamenii ăştia şi că i-au răspuns că .… 

A: El a întrebat pe urmă, i-au spus că aşa e dat ordinul de la Antonescu. Ion Antonescu a dat 

ordin să împuşte pe evreii care, după ce au trecut frontul. 

Q: A, deci discuţia asta s-a întâmplat după, după .… 

A: După a trecut frontul, şi din urmă poliţia românească a venit, stabilea de acum legea, ordinele 

în sat. 

Q: Da, da, da. Mulţumesc frumos. 

A: Poftim.    
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