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Numele și prenumele intervievatului: Bobeică Ignat 

Data nașterii: 1914 

Locul nașterii: Măşcăuţi, Republica Moldova 

Rola interviului:  RG-50.572.0020.01.01 

Data interviului: 15 august 2004  

 

 Ignat Bobeică s-a născut în anul 1914, în satul Măşcăuţi și a fost intervievat ca 

martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. El relatează 

despre cei 20 de evrei din Măşcăuţi din circa cinci familii, care au fost împuşcaţi de către 

localnici la ordinul jandarmilor români. Ignat Bobeică spune că singurii care au hotărât 

împuşcarea evreilor au fost românii şi că germanii, care erau şi ei în sat, nu au fost 

implicaţi. El îi nominalizează chiar pe sătenii care i-au împuşcat pe evrei, dar insistă pe ideea 

că aceştia au fost obligaţi de armata română la asasinat şi nu au făcut acest lucru voluntar.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:13:59:14 

 

Question: Vă rog să ne spuneți numele dumneavoastră. 

Answer: Numele ?  Ignat. 

Q: Şi familia ? 

A: Bobeică. Bobeică Ignat Damianovici. 

Q: Când v-aţi născut ? 

A: 20 decembrie. 

Q: În ce an ? 

A: [19]14. 

Q: Şi unde ? 

A: Aici în sat. 

Q: În satul Măşcăuţi ? 

A: Da. Aţi trecut pe pod aici ? 

Q: Da. 

A: Casa de la pod aici e casa femeii, dar acolo e casa mea, acolo e casa unde m-am născut în 

[19]14, lângă pod, acolo în casă. 

Q: Aici în Măşcăuţi ? 

A: Aici, aici. 

Q: Şi aici aţi trăit toată viaţa. 
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A: Aici, de mititeluţ, de când m-am născut, am crescut, am ajuns de am făcut şi armata la 

Roman, m-am căsătorit, am găsit femeia. 

Q: Şi în al Doilea Război Mondial, vă amintiţi ce s-a întâmplat cu evreii din sat ?  

A: Cum ? 

Q: În războiul mondial, în al Doilea Război, vă amintiţi ce s-a întâmplat cu evreii de aici din 

sat ? 

A: Da. 

Q: Puteţi să ne spuneţi ? 

A: Păi, cum să vă spun, aveam aproape vreo 20 de jidani, evrei, în sat aici. Şi ce-au găsit 

românii ceia, aveau ciudă pe jidani, s-au apucat şi au împuşcat vreo câţiva, i-au împuşcat. 

Eram mititel, copchil. Românii îi duceau acolo, de la pod, acolo într-o râpă şi îi împuşca 

acolo.  

Q: Vă amintiţi cine îi împuşca ? 

A: Păi dacă am prăjit cu ochii, eram mititel, un băietan, am prăjit cu ochii. 

Q: Dar cine erau cei care îi împuşcau ?  Cine îi împuşca pe evrei ? 

A: De-a noştri, români, de-a noştri, scotea pe unul care e tare de inimă, nu fricos, îl scotea, îi 

da puşca şi îi împuşca. Îl da la un mal de râpă, la un părete, acolo mal îi zicem la râpa aceea, îl 

da cu schinarea la râpa aceea şi, ca în poartă aşa, îl trăgea şi îl împuşca şi se prăvălea. Dar 

măcar să-i îngroape, aşa îi lăsau acolo, să iasă câinii, păsările. Lume, tot de Dumnezeu zidit şi 

acela, de naţie e altă naţie, dar tot fiinţă, şi au găsit de cuviinţă să îi împuşte. Ce ciudă aveau ei 

pe jidani ?   

Cei rămaşi de la război, care de acum din [19]18, aceia români, eram sub ocuparea lor, a 

românilor. 

Q: Vă amintiţi cumva numele celor care îi împuşcau ? 

A: Cum ? 

Q: Vă amintiţi numele celor care îi împuşcau ? 

A: Am dat numele, le-au scris acolo. 

Q: Dar mai spuneţi-mi dacă vă amintiţi. 

A: Unul Prodan Anton şi unul Haralambie Simion, Druţă Simion unul. 

Q: Şi ei de unde aveau arme ? 

A: Le dau, românii aceia le dau arme şi îi împuşcau.  

Q: Şi vă amintiţi, ce s-a întâmplat cu ei după aceea ? 

A: Ce să se întâmple ?  Parcă vă spui, îi lăsa acolo şi îi mânca câinii pe aceia împuşcaţi. 

Q: Şi aceia care îi împuşcau, Prodan … 
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A: Se ducea acasă. Îi punea cu de-a sila să îi împuşte, nu prea vrea, dar cu de-a sila. 

Q: Jandarmii români sau cine ? 

A: Români. 

Q: Şi dumneavoastră aţi văzut? Eraţi aproape când … ? 

A: Eram aproape, prăjeam cum îi împuşcă şi numai se prăvălea aşa mort, era mort, gata. 

Numai zicea odată of şi gata, ca la război, taman ca la război. 

Q: Aţi văzut de mai multe ori ? 

A: Câţi jidani au împuşcat, am prăjit la toţi, vreo cinci, şase familii au împuşcat. Nu numai eu, 

băietani eram mai mulţi care prăjeam. 

Q: Şi după război, după război, Prodan şi Druţă au rămas în sat ? 

A: În sat, în sat au rămas, pe urmă au murit aceia, s-au stins, nu au mai fost, au murit. I-au 

îngropat şi s-a mântuit familia lor.  

Q: Vă amintiţi cumva numele unora dintre evreii care au fost împuşcaţi ? 

A: Numele nu, cum să le iau numele dacă, nu puteai să te apropii să-i întrebi cum îi cheamă, 

că nu te lăsa să te apropii de dânşii, că poate faci agitaţie. 

Q: Nu erau şi din sat ?  Nu i-aţi recunoscut pe unii care să fi fost şi din sat ? 

A: Cum? 

Q: Nu erau şi de aici din sat unii dintre ei ? 

A: Băieţi ? 

Q: Evreii. 

A: Evreii ?  Din sat de aici. 

Q: Şi nu i-aţi recunoscut ? 

A: Rămaşi cu războiul din [19]18, rămaşi aici jidanii. Nu numai în sat la noi, erau în toate 

satele jidani, la noi au fost mai mulţi, satul mai mare şi erau să fie vreo 20; era peste Răut 

aici, satul Morovaia, mititel sat, vreo câteva case, erau numai doi jidani, dar la noi, satul mai 

mare, erau mai mulţi. Aveau dugheană, magazin mititel, ce vrei avea, gaz, siliotcă, mâncare 

avea şi mărunţişuri din astea în dugheana aceea. Şi cu aceea jidanii aceia se hrăneau, cu 

dugheana lor. Noi îi zicem dugheană, dar e magazin drept, drept. 

Q: Mulţumesc frumos. 

Q: Spuneţi-mi, dar germani nu erau în sat ?  Nemţi ? 

A: Germani ?   

Aici războiul a venit, ruşii i-au mânat pe nemţi cu războiul. Apoi aici la noi a ajuns frontul şi 

vreo şase luni, o bucată de ani, vreo şase luni, la hodină, şi am avut aici nemţi, ştabul era aici 

într-o casă, trăia, finotdel îi zicem noi, ştabul lor, cum îi zice, a regimentului. Te prindea că 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



umbli aşa, apoi zicea că fugim la ruşi, că nu vrem cu românii, cu nemţii, cu ăştia, cu românii, 

ne concentra să mergem la război, să luptăm la război, şi dacă nu vrei te împuşca, zicea că 

vrei să fugi la ruşi, te dai cu ruşii. 

Q: Şi nemţii n-au avut nicio legătură cu împuşcarea evreilor ? 

A: Nu, cu împuşcarea evreilor legătură nu au avut. 

Q: Deci numai românii. Jandarmi, ce erau românii care îi puneau pe ăştia din sat să împuşte 

evrei? Erau jandarmi, soldaţi, cine erau ? 

A: Jandarmi din ăştia, îi punea cu de-a sila, dacă nu vrei te bătea, bătea românii aceia, te 

băteau dacă nu vrei să faci ceva. Te puneau să faci cu bătaia, te bătea, cu de-a sila să faci. Nu 

ştiu cum e acum la dânşii, dar atunci aşa era. 

Q: Şi vă mai amintiţi, după război, lumea din sat ce spunea de Prodan, de Druţă, de ăştia care 

împuşcaseră evrei ? 

A: Numai din sat de aici aceia doi au fost. 

Q: Şi oamenii din sat ce spuneau despre ei ? 

A: Oamenii din sat se văicăreau, îi plângeu... ce fac ei, că îi punea cu de-a sila, nu era de 

capul lor, cu de-a sila îi puneau să împuşte, şi oamenii îi plângeau, că uite ce fac, că îi puneau, 

îi impuneau, nu că vroiau ei să facă asta, îi punea cu de-a sila, şi oamenii se văicăreau, iaca ce 

fac, că tot om e. Îţi era jale de dânşii ce fac. 

Q: Mulţumesc frumos. Mulţumesc. 
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