
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview with Ana Reznic 
RG-50.572*0021 

 

 

 

 

 

 

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



Numele și prenumele intervievatului: Ana Reznic 

Data nașterii: 1931 

Locul nașterii: Rezina, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0021.01.01 

Data interviului: 22 septembrie 2006  

 

 Ana Reznic este născută în anul 1931, în satul Rezina și a fost intervievată cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa şi în satul de naştere al mamei 

sale, Trifeşti. Ana Reznic relatează că evreii din satul Reznic, dar mai ales din oraşul Reznic au 

fost adunaţi şi duşi peste Nistru, unde au fost împuşcaţi sau aruncaţi în apă de soldaţi români. 

Ea spune că tatăl ei a mers după convoi şi a văzut cele întâmplate.  

Ana Reznic mai spune că în timpul războiului a stat la bunicii materni, în Trifeşti. Şi acolo, 

spune ea, evreii au fost adunaţi şi ucişi. Omorâtă a fost şi o verişoară de-a ei care nu era evreică, 

dar care se numea Sara Dogoter, şi care a fost ucisă din acest motiv.   

 

[1]:00:00:00 - [1]:22:48:50 

 

Question: Spuneți, vă rog frumos, numele dumneavoastră de familie şi prenumele. 

Answer: Reznic Ana. 

Q: În care an v-aţi născut ? 

A: 1931, la 24 iulie. 

Q: Spuneţi, vă rog, din care localitate sunteţi ? Unde v-aţi născut ? 

A: M-am născut aici în Rezina. Sunt de baştină de aici. 

Q: Şi numele dumneavoastră de fată care era ? 

A: Dragoman. 

Q: Aşa. Vă amintiţi cum s-a început războiul, eraţi unde ? 

A: Eram aici acasă când s-a început războiul, eram mică, aveam, 10 ani aveam. 

Q: Dar cum aţi ştiut că s-a început războiul ? 

A: Eu m-am suit în vie, la noi este aşa, mai sus de casă este vie, şi m-am suit ca să răsădesc 

flori. Şi în vremea asta au început nişte avioane, au început a bombarda podul de fier, de cale 

ferată. Şi eu m-am scoborât repede în vie, răcnind şi m-am adresat la părinţi. Dar tata mi-a spus, 

zice: „ asta bombardează podul, s-a început războiul”. 

Q: Şi pe urmă aţi văzut, au venit soldaţii, au venit aici în Rezina ? 

A: Au venit soldaţii. 
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Q: Ce fel de soldaţi erau ? A cui ? 

A: În vremea războiului nemţi erau, îmbrăcaţi în uniforma lor. Dar asta era când ei se retrăgeau 

de acum, în felul acesta, nu ştiu cum. 

Q: Aţi avut evrei în localitate ? 

A: Aici în Rezina au fost mulţi, majoritatea. Aici unde m-am născut eu se numea satul Rezina, 

dar mai încolo se numea oraşul, şi în oraş trăiau mai mulţi evrei decât .… 

Q: Şi când s-a început războiul evreii erau aici în sat încă ? 

A: Se aflau aici încă când s-a început războiul, da. Care au plecat, dar care au rămas – pe dânşii 

i-au strâns şi i-au dus. Dar de asta, cum i-au strâns de aici din Rezina, eu nu ştiu. Numai am 

văzut când aducea o coloană întreagă de evrei, şi trecea oleacă pe strada asta şi oleacă mai 

încolo este drum spre Nistru, şi era un pod de lotce şi treceau peste Nistru şi erau soldaţii, erau 

români care îi treceau, şi îi treceau peste Nistru, şi acolo a pus şi au săpat un şanţ mare, lung, şi 

îi împuşca şi îi da în şanţul acela. 

Q: Dumneavoastră aţi văzut singură cum îi duceau pe dânşii ? 

A: Da, am văzut. Şi când îi ducea era o babă, îi ducea cu de-a sila, îi târâia, care nu putea merge. 

Şi era o babă care de acum nu putea merge şi feciorul ei a luat-o pe spate şi o târâia. De altfel îi 

bătea cu biciul pe toţi să meargă. Erau setoşi, erau flămânzi, mama le-a dat peste gard o bucăţică 

de măligă. Şi ei când s-au năpustit toţi la bucăţica aceea de măligă şi au fărâmat-o tot şi care au 

dovedit o strângeau de pe jos şi o mâncau aşa cu ţărână cum era. Şi pentru asta mama a primit 

un bici de la soldaţi. Cereau apă, care mergeau şi aveau câte un ciocălău de păpuşoi şi rodeau 

mergând aşa pe drum. 

Q: Era mare convoiul ? 

A: Mare era, lung. Cam cât să vă spun ? Puteau să fie vreo 300-400 sau poate 500, că începutul 

era, dar încă în urmă îi aduceau. Dar pe noi nu ne lăsa ca să vedem, ne bătea, ne alunga când ne 

ducea. Care erau mai în vârstă se duceau, trăgeau din urmă pe unde îi duceau. 

Q: Şi în coloană erau .… ? 

A: Şi copii erau, şi bătrâni, tineri, de toate vârstele. 

Q: Aveau careva lucruri cu dânşii, aduceau ceva ? 

A: Aveau câte o torbă în spate, lucruri aveau, care le arunca pe drum, le da. Când mama le-a 

dat bucăţica aceea de măligă, ei au aruncat o jachetă în ogradă mamei. 

Q: Dar dumneavoastră eraţi cu mama atunci, împreună ? 

A: Da. Cu mama. 

Q: Şi stăteaţi unde ? 

A: Eu aproape de gard, mama era la gard. 
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Q: Din ogradă ? 

A: Din ogradă. Dar atunci drumul, l-a mai lăţit drumul, dar atunci drumul era mai îngust, şi 

eram aproape de gard. Cum, am prăjit bine, cum se zice. 

Q: Şi aţi privit totul printre gard, da ? 

A: Nu, pe gard, că nu era înalt, şi m-am suit pe gard şi prăjeam. 

Q: Dar ei când erau duşi era pază cu dânşii ? 

A: Erau soldaţi. Jandarmii îi duceau. 

Q: Mulţi soldaţi erau cu dânşii ? 

A: Nu, erau la o distanţă oarecare, dintr-o parte şi din alta îi duceau. 

Q: Şi soldaţii aţi spus că erau din care armată ? 

A: Română erau. 

Q: I-aţi auzit vorbind ceva între ei ? 

A: Da, da. Români. 

Q: Aşa, şi vorbeau română ? 

A: Da. 

Q: Dar de unde ştiaţi că sunt evrei acei din coloană ? Cum ştiaţi că sunt anume evrei ? 

A: Tata, mama erau. Şi iaca atunci zicea că aduc jidanii, îi duc. 

Q: Părinţii deci vă spuneau ? 

A: Da, părinţii au spus că, iaca, îi duc pe evrei, îi duc.  

Q: Aţi auzit… 

A: Dar tata s-a dus până au trecut şi podul încolo, s-a dus şi a prăjit anume cum împuşcau. Care 

erau vii cădeau, care de vii îi împingeau în şanţul acela, şi pe urmă i-a nivelat pământul. 

Q: Tata dumneavoastră a mers după convoi ? 

A: A mers şi a prăjit unde i-au dus. 

Q: Şi unde i-au dus pe dânşii ? 

A: Peste Nistru. 

Q: Peste Nistru. 

A: Peste podul acela i-a trecut, şi care se dădeau ei singuri drumul în Nistru, care se împingeau 

unul pe altul ori jandarmii dacă nu le convenea ceva le făcea câte o bleandă şi ei chicau în 

Nistru. 

Q: Dar mata ai văzut cum au trecut Nistrul ? 

A: Nu, eu nu am văzut, eu eram în ogradă. 

Q: Asta v-a povestit cineva ? 
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A: Tata mi-a povestit, că el s-a dus până .…, că acolo nu departe de noi, la pod, era drum de 

vale, acum e îngrădit el, acolo de vale era, unde mergea spre Nistru, unde era podul. 

Q: Şi tata dumneavoastră a trecut şi podul ?   El a trecut după dânşii ?   A trecut podul, da ? 

A: Da, atunci se putea. 

Q: Şi a văzut asta, a văzut cum i-au împuşcat acolo chiar ? 

A: Da. 

Q: Şi când a venit acasă v-a povestit ? 

A: Ne-a povestit nouă. 

Q: Şi de aici ştiţi ? 

A: Da.  

Q: Dar când mergeau în coloană evreii vorbeau ceva între ei, i-aţi auzit ceva ce spuneau sau ? 

A: Ei vorbeau, dar eu nu înţelegeam limba lor. 

Q: Dar încercau să vorbească ei cu lumea care era pe acolo ? 

A: Când mama era, s-a apropiat de gard, dar ei: „daţi-ne ceva să mâncăm, daţi-ne apă”. Cereau 

ceva de mâncare, cereau apă. 

Q: Dar ştiaţi de unde vin ei ? 

A: Nu ştiam. 

Q: Erau de aproape sau de mai departe ? 

A: Erau mai departe, fiindcă care trăiesc mai în sus. La Rezina când aţi mers, aţi mers aşa de 

vale, apoi acei care, iată când de la crugul acela, ori cum să spun, la deal,povesteau cum ieşeau 

înainte alţii şi le luau din spate haine, le luau. Îi aduceau de prin sate, de unde îi aduceau. 

Q: Ăştia localnici le luau hainele, da ? 

A: Da, da, erau aşa oameni, care făceau şi aşa. 

Q: Cine v-a spus asta ? 

A: Vorbeau care povesteau, că din urma lor mergea lume, şi apoi zicea: „ia uite, nu destul 

săracii că îi duc la împuşcat, dar încă se lăcomesc la o cârpă de-a lor să le-o ieie”. 

Q: Ştiţi cumva nume de familii, persoane concrete care au făcut aşa ceva ? Aţi auzit de cineva 

anume care a făcut aşa ceva ? 

A: Am auzit, da. Dar nu… 

Q: Nu vreţi să spuneţi ? 

A: Nu. Fiica lor învăţătoare, nu .… 

Q: Aha, din localnici, dintre ăştia ? 

A: Localnici. 

Q: Dar cum arătau evreii care îi duceau în coloane ? 
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A: Cum ? Osândiţi, obosiţi, ăştia bătrâni abia mergeau, şi copiii lor, care era primprejur îi târâia, 

care îi punea în spate şi îi târâia, care aşa îi târâia, care nu putea merge. Le spunea: „hai, că nu-

i departe”. 

Q: Dar cum se purtau jandarmii cu dânşii ? Cum se purtau cei care îi păzeau, paza ? 

A: Foarte urât se purtau. Dacă numai ceva vorbeau între dânşii ori cereau ori vorbeau de pe 

drum care erau, primeau câte un bici. Nu le da voie să vorbească. 

Q: Mai era multă lume, localnici care stăteau şi priveau ? 

A: Nu chiar multă, multă, că ei nu dădea voie, tot îi alungau, se întorceau, şi îi alungau, şi lumea 

se întorcea şi pe urmă iar. 

Q: Dar dumneavoastră nu aţi văzut singură personal niciodată cum i-au împuşcat pe evrei ? 

A: Eu nu, încolo nu am, peste pod. Numai cum i-au dus. 

Q: Aţi mai văzut, eu ştiu, alte cazuri, ceva, cu evreii, ce s-a întâmplat sau în alte localităţi poate 

? 

A: Mama mea e din Trifeşti şi acolo tot erau evrei. Şi chiar o nepoată de-a mamei o chema 

Sara şi nemţii au împuşcat-o. Şi eu am o soră, am avut o soră tot Sara. Şi atunci nemţii căutau 

pe evrei, şi de aici şi de unde erau îi căutau ca să îi împuşte. Şi după ce noi, nu îi spunea Sara, 

dar a început să-i spună Alexandra, şi de atunci numele ei, după război, e Alexandra. 

Q: A schimbat numele … ? 

A: Da, în legătură cu asta. Să-ţi spun şi cazul acesta cum, eu am scris pentru dânsa la Chişinău 

la arhivă, ca să vină metrica, că ea în documentele acelea în care se găsea în arhivă era Sara, 

dar pe urmă s-a numit Alexandra. Şi eu am scris la Chişinău pentru dânsa ca să vie adeverinţa 

de naştere corectă. Şi adeverinţa de naştere am primit tot aceea, acea hârtie blanc pe care am 

scris eu. Şi pe blancul acela în dos era scris: că s-a găsit în arhivă Dragoman Mina Sergheevna, 

născută în [19]27, asta o soră încă, şi s-a găsit în arhivă Dragoman Sara Sergheevna, născută în 

[19]25. Şi tocmai atunci ne-am adus aminte noi că întâmplarea asta din vremea războiului. Şi 

de acum când am primit am trimis a doua oară blancul şi le-am povestit cu ce ocazie i s-a 

schimbat numele. Şi atunci ne-a trimis adeverinţa, copia adeverinţei de naştere pe Dragoman 

Sara Sergheevna. Şi de acum aici la primărie au întrebat-o: cum, vrea să rămână pe numele 

vechi, Sara, ori pe numele Alexandra. Ei, şi s-a hotărât ca să fie Alexandra. Şi ea acum e 

Alexandra. 

Q: Dar în Trifeşti cum aţi ajuns ? 

A: Mama mea era din Trifeşti şi în vremea războiului, noi am fost şase copii la părinţi, şi astea 

două surori mai mari şi un frate au rămas aici, dar eram eu şi încă doi fraţi mai mici, ne-au dus 

că acolo, aici era mai mult războiul. Pe acolo încă nu ajunsese aşa ca să treacă armata. Treceau 
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peste Nistru. Şi pe noi ne-au dus la Trifeşti, pe noi trei ne-au dus la Trifeşti, într-o căruţă s-au 

suit părinţii şi ne-au dus la Trifeşti. Şi eu v-am povestit atunci că trebuia să trecem printr-o 

pădure şi acolo soldaţii români ne-au luat un cal, şi era glod şi nu puteam ieşi şi am rămas în 

pădure noi cu căruţa cu un cal numai, dar unul ni l-a luat. Şi pe urmă cu mare greu ne-au scos 

din glodul acela, din noroiul acela şi ne-au dus la Trifeşti. 

Q: Dar la Trifeşti erau evrei, în Trifeşti ? 

A: Au fost evrei, au fost, şi totuşi i-au împuşcat şi pe aceia. 

Q: Dar aţi văzut dumneavoastră sau v-a povestit cineva ? 

A: Nu, asta de acum vorbea mama, că, iaca, era una, nu ştiu cum îi spune Haica, ori numele lor, 

şi povestea cum i-au dus, cum i-au împuşcat, dar eu nu am văzut, asta .… 

Q: Dar mama dumneavoastră a văzut sau a auzit şi ea ? 

A: Mama nu a văzut, mama era aici, a rămas cu ăştialalţi, dar noi ne-am dus la Trifeşti. Şi acolo 

era bunica, bunelul, soră de-a mamei, fraţi de-a mamei, şi ei povesteau. Cum, lumea se 

grămădea şi se mira tare, că iată ce să faci. 

Q: Şi mama dumneavoastră a aflat de la bunei, da, sau cum ? 

A: Nu eram acolo la Trifeşti când lumea se grămădea, şi vorbea, şi noi ca copiii printre… 

Q: Aşa, aţi auzit de la localnici ? 

A: Localnici, da. Erau două surori de-a mamei, acolo trăia, patru fraţi de-a mamei trăiau în 

Trifeşti, că mama de acolo din Trifeşti a fost, căsătorită aici în Rezina. 

Q: S-a întâmplat asta, pe evrei i-au strâns şi i-au împuşcat în timpul când eraţi în Trifeşti sau 

înainte de a veni în Trifeşti ? 

A: Nu, înainte. 

Q: Şi când aţi venit în Trifeşti aţi aflat atunci ? 

A: Da, povesteau cum, ne spunea şi Hil, Haica, că acolo, numele evreilor. 

Q: Ţineţi minte cumva când anume aţi plecat la Trifeşti, ce an era, poate luna sau nu ţineţi minte 

? 

A: Era iarnă, era glod,era pe undeva primăvara, că prin pădurea aceea este undeva şi un izvor 

şi era glod, cu mare chin am ieşit de acolo. Primăvară era.  

Q: Era primăvară. Dar nu ştiţi anul ? Era, după ce s-a început războiul a trecut mult timp sau 

puţin ? 

A: Dar nu pot să spun. 

Q: În Trifeşti cât aţi mai stat aţi mai auzit ceva despre evrei, întâmplări, cazuri despre evrei, cât 

aţi fost la Trifeşti ? 
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A: Tot pe dânşii i-au împuşcat, şi lumea atunci îndată a mai vorbit, a mai vorbit şi pe urmă s-a 

oprit vorba ca din cer. 

Q: Şi i-au împuşcat pe toţi, nu s-a salvat nimeni ? 

A: Toţi. 

Q: Nu aţi auzit mai apoi să se întoarcă nimeni dintre dânşii, nici un om ? Nu aţi văzut, nu aţi 

auzit să se salveze ? 

A: Mie mi se pare că o fată a luat-o, se auzea atunci că au luat-o nişte oameni şi au ascuns-o şi 

a scăpat. 

Q: Oamenii din sat ? 

A: Din sat. 

Q: Ştiţi cumva numele de familie la oamenii ceia ? 

A: Nu ştiu. Ştiu că spunea că iaca pe Ruhlea, nu ştiu cum o chema, a salvat-o. 

Q: Dar cine v-a povestit cazul ? 

A: Tot, când vorbeau, că noi doar eram. 

Q: Dar pe fată nu aţi văzut-o niciodată ? 

A: Nu, nu. 

Q: Dar aţi văzut cumva cum îi căutau pe evrei ? 

A: Eu nu am văzut, eu nu eram acolo cum îi căutau. 

Q: Numai un moment, o să facem o mică pauză şi revenim îndată. Mai am încă o întrebare: 

dumneavoastră aţi spus mai înainte că nemţii au împuşcat o rudă de-a dumneavoastră care tot 

A: Sara se numea. 

Asta în Trifeşti a fost. 

Q: Puteţi să ne povestiţi puţin despre cazul acesta ? De ce a împuşcat-o ? Cum s-a întâmplat ? 

A: Asta în Trifeşti a fost, şi ea se numea, numele ei era Sara. Şi ei căutau după nume care, mai 

era din sat care povesteau, iaca, spuneau numele la evreii aceia. Şi fiindcă numele este evreiesc 

a împuşcat-o şi pe dânsa. Dar ea şi semăna oleacă. 

Q: Dar ce fel de rudă era cu dumneavoastră ? 

A: Cu mama era veri drepţi. Tata ei şi cu mama mamei erau fraţi. 

Q: Şi asta s-a întâmplat când dumneavoastră eraţi .… ? 

A: Şi familia lor: Dogoter. 

Q: Dogoter, da ? 

A: Da. 

Q: Dogoter Sara ? 

A: Da. 
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Q: S-a întâmplat când eraţi în Trifeşti sau înainte de a veni în Trifeşti ? 

A: Înainte. Când noi ne-am dus de acum, evreii erau împuşcaţi. 

Q: Şi cum de au împuşcat-o pe dânsa, au întrebat-o numele pe dânsa şi de asta au împuşcat-o ? 

Cum s-a întâmplat aşa ? 

A: Da. Dar ei nu prea căutau la aceia. Au mai fost cazuri care au fost împuşcaţi şi din ăştialalţi, 

printre evrei. 

Q: De atât că vreau să înţeleg, pe baza numelui sau cum arătau ei ? 

A: Pe baza numelui, şi ea chiar oleacă, era şi cu părul creţ oleacă şi oleacă semăna. 

Q: Ei atunci au umblat pe la case sau i-au chemat pe oameni undeva ? 

A: Îi strângeau, umblau prin sat şi îi strângeau, aşa era. Dar aici nu ştiu dacă v-a spus doamna 

Agafia de sora soţului ei, Liza o chema, o cheamă, că ea este vie, dar trăieşte în Râbniţa. Semăna 

oleacă, şi pe dânsa, când duceau evreii, şi pe dânsa o trăsese, o punea în rând să o ducă, şi pe 

urmă de acum din mahală că ea nu e evreică, şi a întors-o. 

Q: Dar atunci cu ruda asta a dumneavoastră, oamenii din sat nu au spus nimic sau părinţii nu 

au spus că nu e evreică ? Cum s-a întâmplat aşa ? 

A: Atunci nici nu întreba pe nimeni, ei dacă numai au spus unde este Sara, ori Haica, ori cum 

acolo. Şi ei îi strângea şi îi împuşca. Pe dânsa a împuşcat-o, Sara. 

Q: A întrebat înseamnă că de cineva dintre ăştia din sat ? 

A: De lume, da. 

Q: De nume ? Asta aţi aflat mai pe urmă de la .… ? 

A: Da. 

Q: Dar familia ei a supravieţuit restul: părinţi, fraţi, surori ? 

A: Da, da. 

Q: Şi au scos-o numai pe dânsa din casă ? 

A: Da. 

Q: Da, aşa ? 

A: Da.  

Q: Clar. Mulţumesc. 

A: Cum a scos-o ei din casă, din casă oricum, dar principalul că din familia lor numai pe dânsa 

a împuşcat-o. Familia Dogoter.  

Q: Dar nu ştiţi cum exact au luat-o, nu ştiţi ? Despre asta nu v-au povestit rudele ? 

A: Nu pot să spun. 

Q: Clar. Mulţumesc foarte mult pentru interviu. 

A: Poftim. Poftim.  
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