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Numele și prenumele intervievatului: Cojocaru Pavel 

Data nașterii: 1920 

Locul nașterii: Morovaia,  Republica Moldova 

Rola Interviului: RG-50.572.0019.01.01 

Data interviului: 15 august 2004 

  

 Pavel Cojocaru s-a născut în anul 1920, în satul Morovaia și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile interprinse împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul 

războiului. Intervievatul a povestit atât despre despre cele ale jandarmilor români, cât și legate 

de bombardamente nemțești.  

El relatează despre strângerea evreilor din localitățile din jur, despre uciderea unor evrei de 

către jandarmii români, despre fuga evreilor din Orhei pentru a se salva, dar și despre viața 

celor care au fost adunați în lagărul de la Chișinău. Pavel Cojocaru a fost martor la 

evenimente care au avut loc în satul său, Morovaia, dar a fost și în lagărul de la Chișinău și 

astfel a putut  relata despre cum trăiau evreii și condițiile grele de acolo.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:17:00:18 

 

Question: Vă rog să ne spuneți numele dumneavoastră. 

Answer: Numele meu ?  Pavel Cojocaru Haralambie. 

Q: Anul și locul în care v-ați născut. 

A: În anul 1920. 

Q: Și unde ? 

A: Aici în satul Morovaia. 

Q: Când a început războiul erați aici în sat ? 

A: Da, eram aici în sat. 

Q: Și vă amintiți ce s-a întâmplat cu evreii ? 

A: Da. 

Q: Puteți să ne spuneți ? 

A: Da, pot. Când s-a pornit războiul, venea de la Orhei, se retrăgea evreii, cu care, cu căruțe, 

cu cai, cu ..., și a stat aici la noi o grupă de  .... 

Q: Opriți-vă puțin. Da, spuneți, se retrăgeau de la Orhei ? 

A: Da, de la Orhei, și a început să ardă Orheiul, i-au dat foc. Și ardea, și ei se retrăgeau 

încoace. A trecut o escadrelă de căruțe, cu oameni, cu femei, diferite, și copii mici erau, și au 
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stat aici, la fântâna asta la noi, s-au dus oamenii au mai băut apă, ce au mai făcut, dar femeile 

au venit la noi, aici în casă. Au venit aici, s-au cerut voie vasăzică să schimbe copiii, să-i 

îmbrace, să-i dezbrace, i-au spălat, și noi n-am știut că s-a pornit războiul, dar ei ne-au spus. 

Și spuneau că vine Hitler și noi ne retragem, fugim. Și s-au dus acolo în direcția aia, la 

Nistru. Și pe urmă pe noi ne-a luat aici voenkomatu, voenkomatu ne-a luat și să ne ducă și pe 

noi peste Nistru încolo. Noi eram de armată de amu, să facem armata, ne-au luat să ne ducă și 

noi n-am vrut să ne ducem să facem armata, să părăsim satul, casa noastră, să ne ducem 

încolo. Și ne-am retras într-o pădure, acolo, pe malul Nistrului. 

Q: Cine v-a luat ? 

A: Voenkomatu. Comisariatul militar de la Sculeni, că avea raionul Sculeni atunci. Și noi 

nevrând să trecem dincolo, știi, ne-am retras acolo într-o pădure și am privit cum venea, era 

un pod din ăsta plutitor, și cum venea niște avioane nemțești, venea și bombarda podul acela 

și chica peste oameni, peste femei, ei nu aveau încotro, trebuia să treacă, trebuia să treacă 

acolo, s-au grămădit mulți, erau și soldați de amu, soldații au început să se retragă și ei. Și am 

cunoscut oamenii cei care au stat la noi și s-au rugat să îi primim oleacă să se hodinească, i-

am cunoscut că erau cu caii, cu căruțele. Și a venit un avion și a lăsat vreo două bombe acolo 

și a chicat podul cela la colțuri. Și care s-a dus pe apă, care a scăpat, a trecut înapoi. Și apoi, 

pe urmă, au reparat ei podul acela. 

Q: Cine l-a reparat ? 

A: L-au reparat tot niște oameni care îi deservea pe dânșii, cred că. Puși erau, impuși. L-au 

reparat podul acela, și apoi iară veneau și iară bombardau. Ei pe urmă s-au dus de acum, aceia 

au trecut, și care au mai rămas, evreii, s-au gândit că poate vor scăpa și au rămas, care mai 

umbla fugari, apoi îi prindea. S-a așezat de amu postul de jandarmi aici, și îi prindea și îi 

ducea la postul de jandarmi acolo.  

Q: Dar dumneavoastră cât ați stat acolo în pădure ? 

A: Noi ?  Vreo două zile. 

Q: Și ați văzut cum au bombardat podul de mai multe ori ? 

A: Da, da, da. 

Q: Vă mai aduceți aminte cam de câte ori au bombardat podul ? 

A: De trei ori, de trei ori, și apoi noi ne-am retras de acolo, am venit, am fugit, că ne temeam 

și noi. 

Q: Și cădeau, se înecau oamenii de pe el ? 

A: Da. Da, da. Cădeau. Vedeam cum se duceau, mai ales alții înotau, bărbații, dar femeile 

erau cu copii mititei și am văzut cum se duceau. Apoi s-a așezat postul de jandarmi aici în 
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Mașcăuți și pe noi ne lua de serviciu acolo, lucram, ne punea și lucram. Și apoi aduceau evrei 

din aiștea care nu au reușit să fugă, îi aduceau acolo la postul de jandarmi, și apoi era un 

subofițer, un român era, Lungu familia îi zicea, și îi lua și îi ducea, zicea că îi ducea la lucru, 

dar noi nu știam, și pe noi nu ne-a lăsat să ne ducem cu dânșii. Îi ducea în direcția aceea, era o 

pădure aici, Voloaca la Mașcăuți. Vreo trei zile tot așa umbla, și pe urmă au luat 25-30 de 

oameni, bărbați și femei, și i-au dus și nu i-am mai văzut să vie, dar se auzea – eu nu am văzut 

cu ochii mei – dar se auzea împușcând în direcția aceea, înspre unde i-au dus pe aceia. Și au 

venit pe urmă fără dânșii, și pe dânșii nu i-au mai găsit oamenii aceia care s-au dus. Și după 

aceea mergeau două cadavre pe Răut, mergeau, de acolo din satul Trebujeni, chiar i-am 

recunoscut, că erau doi evrei bătrâni, și noi ne duceam ca băieții în satul acela Trebujeni și i-

am recunoscut, un bătrânel și o bătrânică, poate au avut și copii, dar erau duși, cine știe pe 

unde s-au dus. Și ei pluteau pe apă, veneau încoace de vale, cu chelea erau, erau dezbrăcați, și 

vorbea lumea că i-au împușcat acolo în Trebujeni, dar cine i-a împușcat, n-am văzut de i-a 

împușcat sau nu, dar ei pluteau pe apă și s-au dus încoace. Apoi i-a scos unul de aici din 

Mașcăuți, un moșneag cu luntrea, i-a scos și i-a dat peste Răut încoace, era o lucniță, i-a dat 

acolo cu chelea și nu se uita nimeni la dânșii. Dar noi atunci ne făceam casa și tata m-a trimis 

să aduc lut cu căruța de acolo de la lucnița aceea, cu tata, amândoi ne-am dus, și tata când a 

văzut oamenii aceia acolo, ședeau muștele pe dânșii, era vară, era, și unde am luat noi lut a 

rămas groapă acolo, tata a zis: trage-i și îngroapă-i aici oamenii ăștia. Și eu i-am tras și am 

tras pământ pe dânșii și acolo au rămas, nu i-a mai căutat nimeni, nici nu i-a mai scos nimeni 

de acolo. Și pe urmă, s-au așezat aici, și noi tot am umblat fugari, că ne temeam, am văzut că 

tot îi duc pe evreii aceia, pe oamenii aceia, ne temeam și noi, și fugeam și noi, umblam fugari, 

și așa am umblat mai mult timp, până când s-a mai așezat... Și apoi îi ducea prin Chișinău, le-

a făcut în Chișinău un lagăr, un lagăr cu sârmă primprejur și erau numai evrei acolo, avea 

voie vra să zică oamenii să intre acolo în lagărul cela, dar pe dânșii nu-i lăsa să iasă de acolo. 

Și ne duceam, cumpăram de la dânșii, vindeau haine, vindeau, că nu mai aveau ce să 

mănânce, vindeau haine, și noi ne duceam. Dar ce au făcut cu dânșii mai departe, asta nu știu. 

Q: Ați văzut dumneavoastră ?  Ați fost în Chișinău și ați văzut ? 

A: Da, am fost, am intrat acolo la dânșii, încă am luat vreo două costumuri de haine de la 

dânșii, haine bune, ei vindeau tot ce aveau, că știau, unde să mai ia ceva cu dânșii. Și am fost, 

îți spui, dar lor nu le da voie să mai iasă, dar nouă ne da voie să intrăm acolo la dânșii. 

Q: Și ați văzut cum trăiau în lagărul de la Chișinău?  Ați văzut ? 

A: Da, am văzut. Făceau mâncarea cum făceau țăranii la cotloane, așa făceau mâncarea, dar 

de unde luau mâncarea aceea nu știu.  
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Q: Și aceia pe care spuneați că i-au strâns la postul de jandarmerie din satele dimprejur erau 

mulți? Au strâns mulți evrei acolo ? 

A: Care, de aici de la Mașcăuți ? 

Q: Da. 

A: Ei, prima dată vreo 16,17, iar pe urmă au mai adus iară, iar pe aceia i-au dus la Chișinău, 

probabil că i-au dus la Chișinău, nu știu, dar aceia vreo 17 sau 18 așa se auzea că i-au 

împușcat aicea.  

Q: Și câți jandarmi erau ?  Spuneați că era un căpitan Lungu ? 

A: Nu căpitan, era un ofițer sergent, era rău acela, umbla cu ciomag și pistolet la șold. 

Q: Și câți subordonați avea ?  Câți jandarmi mai erau acolo ? 

A: Erau 4,5 jandarmi, nu erau mulți. Un grup, o echipă de jandarmi. 

Q: Și i-ați văzut atunci când au plecat în pădure, când i-au dus? 

A: Da, i-am văzut, noi eram acolo de serviciu. Eu eram de aici din Morovaia, dar din 

Mașcăuți eram mai mulți băieți de alde, de teapa mea. Și i-au luat într-o dimineață și i-au dus 

încolo, doi jandarmi din urmă așa și sergentul cela și i-au dus și nu i-am mai văzut să vie. 

Q: Vă amintiți dacă aveau cu ei sape, târnăcoape, aveau ceva unelte cu ei când i-au dus 

încolo? 

A: Mai devreme cu două trei zile i-au dus la lucru, ziceau că îi duc la lucru și aveau sapă, 

hârleț, ce mai aveau acolo, aveau unelte, dar ce făceau cu dânșii ... că pe noi nu ne-au lăsat să 

ne ducem cu dânșii să vedem ce fac ei acolo. Și când i-au dus prima dată, apoi am văzut că i-

au dus cu unelte, dar când veneau înapoi erau fără unelte, nu aveau nimic. Și așa a fost două 

sau trei zile, îi ducea și apoi seara îi aducea înapoi. Și apoi, ultima dată când i-a dus nu i-am 

mai văzut. 

Q: Și s-au auzit împușcături, ați auzit și dumneavoastră ? 

A: S-au auzit, da. S-au auzit împușcături. Automate, brr... brr, de pușcă automată. 

Q: Aveau puști automate jandarmii ? 

A: Da, automate din astea de care aveau jandarmii în război. 

Q: Și după aceea, când ați fost în Chișinău ?   Mai târziu, după o vreme ? 

A: După, nu mai țin minte chiar după câtă vreme, dar poate a trecut aproape de o lună de zile 

când ne-am dus noi la Chișinău și am intrat de acum în lagărul acela și erau mulți, mulți evrei. 

Dar de acum pe aici nu erau, îi strânsese toți care erau, îi ducea acolo la Chișinău. 

Q: Acolo nu s-a întâmplat să auziți împușcături ? 

A: Nu, nu, acolo era pază, nu. Nu erau ofițeri, nu era nimeni cu dânșii, poate îi păzea cumva, 

dar pe unde intram noi, săream pe niște garduri, că erau chicate garduri și intram la dânșii 
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acolo. N-am auzit, nici soldați nu am văzut. Poate să fi fost împrejur pe acolo care să îi fi păzit 

să nu fugă. Dar nu mai fugeau ei, că erau bucuroși să le dea pace. Dar unde i-au dus, nu știu. 

I-au dus poate undeva, dar nu știu. Ce s-a întâmplat cu dânșii mai departe nu știu.  

Q: Mulțumesc frumos. Spuneați că chiar la începutul războiului, când a trecut convoiul acela 

de evrei pe dumneavoastră au încercat să vă recruteze în armată, pe dumneavoastră și alți 

tineri din sat. În ce armată ?  Despre ce armată e vorba ? 

A: Armata Roșie, cum era, rușii, se retrăgea Armata Roșie. 

Q: Și ați mers undeva ? 

A: Nu, nu am mers. Nu am trecut Nistrul, ne-am temut, dacă au bombardat podul acela, noi 

ne-am temut, că noi nu eram militari, civili, oameni civili eram, dar trebuia să ne ducă încolo, 

și poate dacă treceam Nistrul ne lua în armată. Noi ne-am temut. Careva a trecut de noi, s-a 

dus cu războiul și i-au ocupat și i-au eliberat și au venit înapoi. Dar noi, o parte, nu am vrut să 

ne ducem, am rămas pe loc, acasă. Ei se retrăgeau armata, dar noi unde să ne ducem ? 

Să lepădăm casa noastră să ne ducem ? 

Q: Și v-ați ascuns acolo în pădure ? 

A: Da, am stat două, trei zile acolo în pădure. 

Q: Și vă mai amintiți ceva despre convoiul acela de evrei care se strânsese acolo la pod ? 

A: Păi atât îmi amintesc de dânșii, i-am recunoscut, că au stat pe aici, și când ne-au dus pe noi 

de amu acolo, ei erau acolo cu căruțele, cu caii aceia și, s-au suit o parte dintrânșii, și apoi au 

bombardat, și apoi au chicat, care s-au dus pe apă, care au înotat și au venit înapoi, apoi au 

retras podul și l-au remontat și apoi iară s-au dus. Ei, noi nu mai priveam chiar toate acolo, că 

tot ne feream, ne temeam să nu ne ia și pe noi și să ne ducă pe aceea parte. Noi nu știam cine 

vine, cine știe, nemții ne-or lua și pe noi și ne-or duce, și stăteam ascunși.  

Q: Și bătrâneii aceia pe care spuneați că i-ați văzut pe apă, cadavrele lor, spuneați că i-ați 

recunoscut. 

A: I-am recunoscut, eu știu că erau doi bătrânei în Trebujeni, ne duceam, ei țineau o 

dugheană, un magazin din ăsta de-al lor și noi ne duceam, luam țigări, luam, și i-am 

recunoscut că erau din ....  

Q: Și vă mai amintiți numele lor cumva ? 

A: Nu, nu, numele lor nu le știu, numai când ne duceam prin Trebujeni, apoi îi vedeam, că ei 

țineau un magazin acolo în centru și cumpăram țigări, ce ne trebuia nouă, și i-am recunoscut, 

că aceia erau. 

Q: Mulțumesc frumos. Mulțumesc. 

A: Ei, poftim, iaca.     
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