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Numele și prenumele intervievatului: Ana Dediu 

Data nașterii: 13 iunie 1912 

Locul nașterii: Costeşti, judeţul Tutova, România 

Rola interviului: RG-50.572.0017.01.01 

Data interviului: 24 septembrie 2004  

 

 Ana Dediu s-a născută în anul 1912 în satul Costeşti, judeţul Tutova, România și a 

fost intervievată cu privire la evenimentele care au avut loc în Iaşi, în vara anului 1941. Ea 

relatează că locuia în Iaşi în acea perioadă şi că în drum spre serviciu a văzut un tren pe lângă 

care soldaţii nu au lăsat-o să treacă. De asemenea, povesteşte că a văzut oameni în tren. Mai 

târziu, când a vizitat o expoziţie despre Holocaust la Bucureşti şi-a amintit de cele văzute în 

1941.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:11:28:50 

 

Question: Cum vă numiţi? Spuneți-ne numele dumneavoastră. Spuneţi-ne, vă rog, numele 

dumneavoastră. 

Answer: Ana Dediu. 

Q: Şi data şi locul naşterii. 

A: 1912, 30 iunie. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: Comuna Costeşti, judeţul Tutova, astăzi judeţul Vaslui. 

Q: Spuneţi-ne numele dumneavoastră, vă rog. 

A: Ana Dediu. 

Q: Data şi locul naşterii. 

A: 30 iunie 1912, comuna Costeşti, judeţul Tutova, astăzi judeţul Vaslui. 

Q: Aţi locuit aici, în satul în care v-aţi născut, până la al Doilea Război Mondial ? 

A: Da, am locuit acasă până în, la 7 ani, la 7 ani am făcut liceul la Huşi, de la Huşi am dat 

bacalaureatul la Bârlad, şi după asta m-am înscris la facultate la Iaşi, la Facultatea de Litere şi 

Filozofie, specialitatea Istorie, în cinstea profesoarei mele de Istorie care m-a ajutat ca să termin 

liceul. 

Q: În ce an aţi ajuns în Iaşi ? 

A: În Iaşi am fost din …, în 1938 eram în Iaşi, da, am fost din 32 până în [19]38, am făcut 

facultatea, şi după asta am rămas acolo, m-am căsătorit şi am rămas în Iaşi până în 1944, când 
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m-am refugiat la Stoeneşti, aproape de Caracal, de acolo am venit la Râmnicu Sărat şi de la 

Râmnicu Sărat m-am mutat în Bucureşti.  

Q: În perioada războiului aţi fost în Iaşi, deci ? 

A: Păi la Primul Război Mondial am fost în Iaşi. 

Q: Al Doilea. 

A: Al Doilea Război, al Doilea Război Mondial am fost o parte în Iaşi şi o parte m-am refugiat, 

că veneau ruşii peste noi şi m-am refugiat acolo la asta, şi după asta la Râmnicu Sărat şi pe 

urmă aici. Dar aici când am venit, de acum se terminase războiul. 

Q: Da, da, da. Şi în anii aceia de la începutul războiului, în [19]40-[19]41, vă amintiţi, aţi fost 

martoră la ce s-a întâmplat cu evreii în Iaşi ? 

A: Da, în [19]40 sau în [19]41, când mă duceam la serviciu trebuia să traversez o cale ferată. 

Şi acolo, la calea asta ferată când m-am dus, era un tren, un tren de marfă. Am vrut să trec pe 

sub tren şi soldatul a zis: „înapoi!”. Şi atunci m-am dus pe la alt vagon, am vrut să trec pe scări, 

că am găsit un vagon cu scări, am vrut să trec pe scări pe partea cealaltă, iar, alt soldat a zis că 

nu e voie. Şi atunci m-am dus fuga tocmai la capătul trenului şi am traversat în partea cealaltă. 

Când am traversat acolo, m-am întâlnit cu două femei care ascundeau ceva la spate. Şi eu am 

zis: „ce-i cu trenul acesta ?”.  Dar ele au zis: „nici noi nu ştim”, dar zice că „sunt nişte jidani”, 

că la noi acolo aşa se, zice „că sunt nişte jidani. Dar de unde vin şi unde se duc noi nu ştim, dar 

noi vrem să le dăm apă, dar nu ne lasă să le dăm apă”. Şi eu m-am mai uitat din urmă la tren, 

erau vagoanele, erau, unele erau cu uşi ermetic închise, altele aveau nişte scânduri aşa late şi 

aveau, se vedea aşa o parte, şi vedeam fruntea unui om, ştii, se vedea fruntea, sau vedeam gura 

sau vedeam că duce aşa batista la gură, la asta, că erau roşii, era cald, şi erau roşii şi transpiraţi 

aşa de soare. Atunci nu am ştiut cine e, nu am ştiut ce e. Dar m-am dus la expoziţie aici, Libertate 

şi terorism, şi am văzut acolo mulţime de fotografii. De acolo am aflat că este o expoziţie la 

noi, acolo unde a fost poşta, unde a fost Muzeul lui Ceauşescu, este o expoziţie cu Holocaust. 

Şi m-am dus şi eu acolo ca să văd, că mă gândeam că trebuie să fie ceva de la Iaşi. Şi m-am dus 

acolo, şi era ora cinci, şi a zis că să vin a doua zi. A doua zi m-am dus de dimineaţă. Când m-

am dus de dimineaţă, am văzut acolo că scris acolo Pogromul de la Iaşi din 1940. Eu când am 

văzut, deodată am izbucnit şi am zis: eu am văzut trenul acesta, eu am văzut trenul morţii. Dar 

oamenii din muzeu s-au adunat acolo împrejurul meu şi: „cum, ai văzut trenul acesta, eşti 

evreică ?”. Zic, „nu, dar am văzut trenul acesta”. Şi atunci am citit acolo, ştii, am citit şi am 

văzut tocmai jos acolo că trenul a mers la Călăraşi şi până la Călăraşi au murit 1.600 de oameni. 

Eu am rămas uimită, eu văzusem trenul acesta în care erau oamenii ăştia care au murit, alţii 

erau pe jos, poate erau morţi şi acolo, dar dacă nu dădea voie acesta. Şi eu am rămas foarte 
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impresionată. Atunci nu am ştiut, dar când am văzut nu am putut să ă abţin ca să spun că am 

văzut trenul acesta.  

Q: Şi nu aţi ştiut până acum recent ? 

A: Nu am ştiut, nu am ştiut nici de unde vine, nici unde se duce. Dar nu a ştiut nimeni, pentru 

că soldaţii ăia erau români, că ziceau: „înapoi”, ziceau: „nu-i voie”. Dar n-am ştiut nici de unde 

vine, dar nici lumea, pentru că la noi acolo aproape toţi traversau, dar nu ştiu de ce eu când m-

am dus numai eu singură am traversat, că m-am dus mai târziu sau ce, că numai eu singură am 

traversat, şi nu am discutat cu nimeni de chestia asta, de trenul acesta, pentru că alţii nu l-au 

văzut sau nu ştiu, au venit pe altă parte. 

Q: Şi femeile acelea care voiau să le ducă apă, despre care vorbeaţi, soldaţii nu le lăsau să dea 

apă ? 

A: Nu, nu le lăsa, nu lăsa să dea, nu, nu avea nimeni voie să se apropie de tren. Şi totuşi, la noi 

s-a spus totdeauna că Moses Rosen, care era rabinul evreilor, a fost aici, Moses Rosen a spus 

că în România nu a fost Holocaust, că românii au salvat mulţi evrei, dar nu au omorât nici unul. 

Eu nu am fost niciodată de acord cu asta. Eu am ştiut că au fost evrei şi că asta. Când eram la 

Iaşi, eu ca studentă, evreii nu erau primiţi la universitate, erau mişcări legionare, era Cuza la 

putere, şi erau asta. Nu îi lăsau, îi aruncau de pe scări, îi dau jos şi nu îi lăsau să intre în 

universitate. Eu aveam o colegă cu care învăţam şi era evreică. Şi eu învăţam cu dânsa şi odată 

când mergeam cu dânsa pe stradă unul m-a chemat deoparte şi mi-a spus: „dacă te mai văd cu 

asta, o păţeşti”. Dar eu nu am ştiut, ea şi-a dat seama, şi de atunci nu a mai venit la mine. 

Q: Îl cunoşteaţi? Îl cunoşteaţi pe acela care v-a… ? 

A: Nu-l cunoşteam, dar aveam colegi pe care îi cunoşteam, pentru că aveam colegi cu mine de 

la Iaşi, de la Huşi, ei erau la Liceul Cuza Vodă elevi, şi eu eram la Liceul Elena Doamna, la 

Huşi. Şi mulţi din ei aveau servicii mari, şi acum, în perioada asta, atunci, în 40-41, când era la 

putere, da, Cuza, nu ? 

Q: Goga Cuza. 

A: Aşa, când erau ei la putere, legionarii aveau putere mare atunci şi luau avere de la evrei şi 

dădeau la români. Şi mie mi-a zis unul, coleg de-al meu, dar acum nu mai ştiu cum îl cheamă, 

dar atunci ştiam. Zice: „ştii ce, înscrie-te la legionari, că îţi dăm casă”. Şi stăteam vai de capul 

eu. Zice: „îţi dăm casă, şi îţi dăm asta, şi îţi dăm şi cămaşă verde, te punem din urmă, că eşti 

din urmă, şi îţi dăm şi cămaşă”. Dar eu am zis: „nuu, nuu”. Şi ştii de ce? Pentru că eu stăteam 

aşa într-o casă mai sus şi jos ei aveau şedinţe, legionarii. Şi când aveau şedinţe se sculau în 

picioare cu toţii şi spuneau „Trăiască căpitanul şi legiunea şi căpitanul”, şi îşi făceau cruce şi 

puneau toporul aici şi plecau şi omorau oameni. Cum l-au omorât pe Stelescu, l-au omorât în 
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spital. Şi eu când am văzut că îşi fac rugăciune şi după asta se duc şi omoară oameni… Şi aşa 

eram eu cam necredincioasă, dar atunci gata, nu am mai crezut, şi numai din cauza asta, pentru 

că ei făceau asta, eu nu m-am dus. Când m-am înscris la comunişti, de acum, pentru că eu am 

fost în perioada asta când erau legionarii la putere acolo, şi când să mă înscriu la comunişti, nu 

mă, ziceau că eu am fost legionară, trebuia să duc. Şi s-au dus la Iaşi, şi au controlat şi nu m-au 

găsit. 

Q: Asta după [19]45 ? 

A: Da. Dar au căutat, ca să ştii, că nu mă primeau cu ce, dar eu nu am fost legionară niciodată, 

pentru că ei ieşeau că-s credincioşi, dar eu eram necredincioasă. Dar î fond ei erau mai răi ca, 

mai necredincioşi ca mine. Eu ca necredincioasă nu am făcut rău la nimeni, ei ca credincioşi 

care îşi făceau cruce au omorât oameni şi au făcut rău mulţi oameni. Eu nu am făcut rău la 

nimeni. 

Q: Mulţumesc frumos. Mulţumim frumos, cred că asta e. 

A: Da? E, asta, asta am vrut să vă spun, că eu am fost şi, la şcoală, la şcoală, la liceu, am avut, 

iaca colegele astea, una Goldstein, şi una Abraham, am avut două colege la Huşi, două colege 

care le ţin minte şi acum, ştii: Goldstein şi, şi cu care eu eram, adică la mine e indiferent, fie că 

e jidan, fie că e ţigan, fie că asta, pentru mine tot om este. Eu nu sufăr de boala asta ca Vadim, 

Corneliu Vadim Tudor. El … Dar eu nu, nu sufăr de boala asta. 

Q: Mulţumim frumos. 

A: Gata ?  E gata.  
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