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Numele și prenumele intervievatului: Agafia Cebotari 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Saharna, raionul Rezina, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0025.01.01 

Data interviului: 23 septembrie 2006  

 

 Agafia Cebotari este născută în anul 1927, în satul Saharna, raionul Rezina și a fost 

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

timpul celui de-al Doilea Război Mondial.  

Ea relatează despre 4 familii de evrei din sat care au fost strânse de soldaţi români şi nemţi 

într-o clădire, iar după un timp duşi în direcţia pădurii spre Cinişeuţi, unde au fost ucişi. Ea 

spune că doi evrei, dintre care unul Leiba, au scăpat şi au povestit ulterior cele întâmplate. Ea 

mai spune despre un sătean, Alexandru Cornovan care a ascuns un evreu, dar care ulterior a 

fost demascat de alt om din sat.  

Agafia Cebotari mai povesteşte că a văzut o coloană de 300-400 evrei care era dusă de 

soldaţi români şi nemţi la malul Nistrului, trecuţi pe partea cealaltă. Spune că acolo a văzut 

mulţi care erau împuşcaţi sau care se aruncau în apă. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:36:02:03 

 

Question: Spuneți-mi, vă rog, numele de familie a dumneavoastră şi prenumele. 

Answer: Spătari Agafia Ivanovna. 

Q: Acesta e numele dumneavoastră de fată sau de căsătorie   ? 

A: De fată, de fată. 

Q: Dar numele după căsătorie care e   ? 

A: După căsătorie: Cebotari Agafia Ivanovna. 

Q: În ce an v-aţi născut   ? 

A: În anul [19]27, 1927. 

Q: În care localitate   ? 

A: În localitatea, în satul Saharna, raionul Rezina.  

Q: Când s-a început războiul dumneavoastră unde locuiaţi   ? 

A: Eu locuiam în satul Saharna. 

Q: În sat la dumneavoastră erau familii de evrei   ? 

A: Au fost 4 familii de evrei. 
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Q: Ţineţi minte pe cineva din ei   ? 

A: Măhălenii noştri era, cum îi spune atunci, jupânul Dudel, şi jupâneasa Haica, femeia lui 

era. Şi au avut o fată, nu ţin minte cum o cheamă, şi doi băieţi, băieţii au fost duşi în armată şi 

nu erau în timpul cu dânşii. 

Q: Dar în care armată au fost duşi   ? 

A: În armata sovietică. 

Q: Mai ţineţi minte şi pe alţii   ? 

A: Şi ceilalţi, altă familie era în mijlocul satului şi aveau magazinul lor, trăiau bine, şi aveau o 

singură fată, Şira, aceea de care v-am povestit cum s-a întâmplat cu dânsa când au luat-o 

soldaţii şi i-au pus o piatră în cap şi o plimbau prin sat.  

Q: Ce fel de soldaţi au luat-o   ? 

A: Soldaţi români erau. Şi nemţi. 

Q: Dar de unde ştiaţi că erau soldaţi români şi nemţi   ? 

A: Aşa spuneau bătrânii că iaca ăştia sunt nemţi, şi nemţii au trecut pe la noi prin sat. 

Q: Dar după cum vorbeau i-aţi cunoscut că sunt români sau sunt nemţi   ? 

A: Apoi că vorbeau în nu în limba noastră şi noi nu îi înţelegeam. Şi altă familie, aceea 

sărăcuţă familie, a trăit. Şi în marginea satului era Leiba cu soţia lui numai. Aveau magazin 

mare, frumos, trăiau de-a binelea şi ăştia au fost în sat, astea 4 familii. Şi când au venit 

pricazul acesta, ce a fost, de unde şi de la cine a venit, că pe toţi să-i grămădească într-un loc 

şi i-au grămădit pe toţi la o casă şi de acolo în fiecare zi îi scoteau la lucru. Îi suiau dealul să 

culeagă tutun, să lucreze cum au lucrat ţăranii la dânşii. Şi după aceea a fost aşa pricaz, că să-i 

grămădească pe toţi să-i ducă la ţara lor. Aşa lor li s-a spus, de acum părinţii ne povesteau. Şi 

le-au grămădi pe toţi, le-au spus ce au de cuviinţă cu dânşii şi i-au dus în direcţia 

Cinişeuţiului, pe drum, la deal. Şi acolo spune că s-a spus aşa, că este o prăpastie adâncă şi 

lângă pădure şi i-au dus pe dânşii acolo la pădure şi zice: „aici facem popas, aşezaţi-vă şi 

mâncaţi, scoteţi şi mâncaţi”. Şi de la spate soldaţii cei care au fost acolo numiţi cu mitraliera i-

au dat pe toţi jos şi acolo le-a fost mântuirea lor. Doi dintre ei Leiba şi cu, cum l-a chemat că 

am uitat, amândoi au fugit. Că le-a dat ceva bacşiş la soldaţi şi le-a dat voie, că ei singuri au 

putut să fugă, nu se ştie asta ce a fost, dar mai în scurt ei au fugit şi s-au arătat în sat la cine s-

au arătat acolo la cunoscuţi şi pe urmă au trecut în Transnistria, în partea astalaltă, şi unde s-

au dus, nu ştiu. 

Q: Bine, iaca aţi spus că pe evrei i-au grămădit, da   ? Dar cine anume i-a grămădit   ? 

A: Soldaţi. Erau şi nemţi, erau şi români. 

Q: I-au grămădit deodată când au venit la Saharna sau mai târziu   ? 
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A: Nu, întâi pe toţi îi ducea la lucru .… 

Q: Dar ei unde trăiau în timpul acesta   ? 

A: Prin casele lor. 

Q: Aşa. Şi veneau şi de unde îi luau, de la casele lor   ? 

A: Nu, când i-au grămădit pe dânşii aşa, apoi într-un loc.  

Q: Dar unde îi ţineau   ? 

A: Nu ţin minte, că aici la jupânul Dudel, că în altă parte, dar toţi erau într-un convoi se 

cheamă. 

Q: Şi toate acelea 4 familii erau   ? 

A: Acelea 4 familii. 

Q: Şi când s-a început războiul toate acelea 4 familii erau acasă   ? 

A: Erau acasă afară de cei doi băieţi care erau în armată duşi, ai lui Dudel. 

Q: Şi cam cât timp i-au ţinut acolo unde aţi spus că i-au grămădit   ? 

A: Nu mult timp i-au ţinut, i-au mai chinuit, cum v-am spus, îi duceau la deal la cules de 

tutun, cum la astea, că ei făceau tutun, şi îi ducea la deal, îi cobora la vale, îi mai chinuia. Şi 

ăştia doi băieţi nu au fost cu dânşii.  

Q: Bine. Vreau să înţeleg eu mai bine: când ei erau acasă şi veneau şi aţi spus că îi duceau la 

lucru, ei trăiau acasă   ? 

A: Într-un apartament pe toţi i-au grămădit, într-o clădire. 

Q: I-au adunat pe toţi împreună   ? 

A: Pe toţi împreună i-au adunat. Pe toţi împreună. 

Q: Şi de acolo îi scoteau la lucru   ? 

A: Şi de acolo îi scoteau la lucru. Pe toţi i-au adunat într-un loc. Şi după aceea, cum v-am 

spus, au spus că să îşi ia ce pot cu dânşii şi .… 

Q: Şi le-au dat voie să se întoarcă acasă să îşi ia lucruri   ? 

A: Nu, că ei tot şi-au luat când, din case şi-au luat tot când i-au grămădit într-un loc şi acum 

ce au putut au luat cu dânşii. 

Q: Dar cazul cu Fira, puteţi să ne povestiţi mai amănunţit ce s-a întâmplat   ? 

A: Cazul cu Fira a fost aşa: ea era tare fată frumoasă şi de ce au găsit ei de cuviinţă să îşi bată 

aşa jos de dânsa… Au dus-o până în capătul satului cu piatra în cap şi au adus-o înapoi. Şi atât 

a fost.  

Q: Dar cine o ducea   ? 

A: Era cu soldaţi. 

Q: Mai mulţi soldaţi   ? 
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A: Nu, doi soldaţi. Unul de o parte şi unul de alta. 

Q: Înarmaţi sau neînarmaţi   ? 

A: Înarmaţi, înarmaţi erau, înarmaţi. 

Q: Şi ea cum ducea piatra aceea   ? 

A: Aşa a pus-o pe cap şi o ţinea pe cap şi cu mâinile o stăpânea şi aşa a mers. 

Q: Câţi ani avea fata   ? 

A: Ei, câţi avea, vreo 14-15 ani aşa cam, cam de seama mea.  

Q: Şi mult timp au purtat-o aşa prin sat   ? 

A: Nu, o singură dată, au dus-o încolo şi au adus-o înapoi şi au pus-o în convoi şi le-a dat 

pricaz: „că să vă luaţi ce aveţi cu voi”, aşa ce le-a dat voie să ia acolo, ce pot să ia. 

Q: Şi mata singură ai văzut cum pe fată o duceau   ? 

A: Da, da, asta singură am văzut cu ochii mei. 

Q: De la ce depărtare cam   ? 

A: Cum, satul are 5 kilometri, dar nu-s 5 kilometri, cam aşa. 

Q: Dar mata cât de aproape erai de fată când ea trecea de exemplu cu piatra   ? 

A: Ei, cum, eram în stradă aşa.  

Q: Şi ai mers cu dânsa oleacă   ? 

A: Doamne fereşte, unde da voie .… numai cât am privit-o aşa din depărtare, dar aşa cine îţi 

dădea voie să te apropii.  

Q: Şi ai văzut şi convoiul când i-au dus pe dânşii sau nu   ? 

A: Când i-au dus pe dânşii am văzut convoiul, toţi mergeau, care plângeau, care răcneau, care 

asta ia, şi jupâneasa Haica, măhăleanca noastră a dat mamei aşa un braţ de lumânări şi i-a 

spus: „să aprindeţi pentru sufletele noastre”. Şi atât am văzut şi i-au dus în direcţia pădurii. Şi 

aşa cum v-am spus, eu am înţeles că într-o râpă aproape de Cinişeuţi, este acolo în pădure un 

praval şi i-au pus acolo că să mănânce: „acum şedeţi, staţi şi mâncaţi”. Şi de la spate i-au… 

Q: Dar mata când ai văzut convoiul cât de aproape erai de dânşii   ? 

A: Când ei mergeau .… 

Q: Când ei iaca au dat lumânările, unde erai   ? 

A: Unde eram .… mama aşa s-a repezit de la 3, 4 metri, 5 metri, eu ştiu. 

Q: Dar mama unde era, în drum   ? 

A: Noi am ieşit în drum, că am ştiut de asta, şi a ieşit lumea să vadă ce să face, că nouă nu ne 

făcea nimic, numai că nu ne dădea voie să ne apropiem, să ne .… Şi am văzut cum jupâneasa 

i-a dat mamei lumânările şi atât. Şi i-au dus în direcţia pădurii, drumul la deal. 

Q: Ei erau păziţi de cineva   ? 
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A: Dar cum nu erau păziţi   ?   Mergeau în convoi, soldaţi din urmă, pe părţi şi dinainte, şi din 

urmă şi din părţi, erau câte doi soldaţi.  

Q: Şi ei cum s-au dus   ?   Erau cu care sau pe jos   ? 

A: Pe jos, pe jos, pe toţi i-au dus pe jos, pe jos. 

Q: Dar soldaţii care îi păzeau au dat voie ca mama să ia lumânările   ? 

A: I-a dat voie să ia lumânările, că numai atunci când s-a întins şi a dat lumânările de la una la 

alta, şi gata. 

Q: Şi mai era lume în stradă din sat   ? 

A: Dar cum nu era   ?   Cine nu era   ?  Cine nu era   ?   

A: Dar noi dacă am trăit bine cu dânşii, şi ne ajutam, şi cu un ban şi cu astea când trebuia, şi 

cu o maşinică de bătut păpuşoiul, ţin minte că tata o lua întotdeauna de la dânşii, şi asta, că 

aveam câte două astea ia de ciocălăi şi cu mâna să le dezghioci .… ori cu maşina aceea 

mititică şi o luam de la dânsul, şi dezghiocam. Şi ne împăcam, dar dacă aşa a fost a lor soarta, 

ce să faci.  

Q: Ei încercau să mai vorbească şi cu alţi oameni din stradă   ? 

A: Nu le dădeau voie, nu le dădeau voie să vorbească. Atât că lumânările acelea i-a dat voie 

să le ia aşa din depărtare, aşa a întins una la alta. 

Q: Dar cât au stat câteva zile acolo, aţi spus că închişi într-un loc toţi împreună, cine îi hrănea, 

ce mâncau acolo   ? 

A: Ceea ce aveau cu dânşii producte, care şi ce şi-au luat. 

Q: Dar apă le dădeau   ? 

A: Cred că le dădeau, chiar aşa. Nu şi-au bătut joc de dânşii deodată. Aşa cum v-am spus, i-au 

dus la lucru, i-au adus de la lucru, au stat sub strajă şi când a venit pricazul că să-i ducă, i-au 

luat şi i-au dus. 

Q: Şi când îi duceau în convoi, cum se purtau cu dânşii jandarmii   ? 

A: Nu se purtau nimic, mergeau alături de dânşii şi le spuneau să meargă frumos, să nu iasă 

din convoi şi atât. 

Q: Dar despre întâmplarea aceea de la pădure, nu aţi văzut   ? 

A: Nu am văzut, unde, la Cinişeuţi i-au dus în prăpastie acolo. 

Q: Dar cine v-a spus despre asta   ? 

A: Au spus ăştia doi care s-au întors, ăştia doi evrei care s-au întors. Că acolo lume a mai 

văzut, pe deal, pe .… 

Q: Dar ăştia doi evrei de unde ei ştiau, care s-au întors, aţi spus că s-au întors .… 
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A: Care s-au întors, apoi s-au dat pe toţi să mănânce şi ei în timpul acesta când ăştia trăgeau 

cu mitraliera, dar poate au dat vreun bacşiş ceva la soldaţii aceia să le dea voie lor să fugă, 

asta nu ştie nimeni. 

Q: Pe urmă ei au povestit   ?    

A: Şi pe urmă ei au povestit cum asta. 

Q: Şi cui au povestit   ? 

A: Au povestit la lume din sat şi om din om tot se aude şi ei au plecat în Rusia, în 

Transnistria, dar pe unde li s-a tras lor moartea nu ştim. 

Q: Dar mata i-au văzut pe urmă, după război   ? 

A: Nu, dar de unde să îi văd dacă eu eram copilă şi ei s-au dus pe lume şi ei, nu mai am văzut 

pe feciorii lui Dudel. După ce s-a terminat războiul, de acum eu eram căsătorită şi m-am 

întâlnit, cum să spun, aşa întâmplător, m-am întâlnit cu dânşii în Chişinău. Şi am schimbat 

două vorbe acolo şi au întrebat ce se mai aude şi asta tot. Şi pe unde or mai fi şi ei, ei de acum 

nici nu cred că mai sunt în viaţă, nu mai sunt. Şi iată aşa a fost. 

Q: Ai mai văzut mata în alte locuri alte întâmplări   ? 

A: Asta de acum întâmplarea asta cu acesta om din sat care l-a ţinut ascuns câteva luni de zile 

pe un băiat a unei familii. Şi l-a ţinut ascuns, a crezut că poate cumva va scăpa, şi cine s-a 

găsit l-a pârât pe săteanul acesta, Cornovan îi spunea lui. 

Q: Cornovan acesta era .… 

A: Alexandru Cornovan, asta era hazeainul, moldovean de-al nostru. 

Q: Aveţi în vedere care l-a ascuns   ? 

A: Care l-a ascuns, da. Şi l-a pârât şi pe dânsul l-a chemat la poliţie, l-a luat soldaţi şi l-a pus 

să spună pe cine a ascuns, şi el a fost nevoit să scoată. Şi l-a dat şi întâmplător, ca copiii ne 

jucam sau ca fetele am ieşit în drum, asta a fost taman aşa pe vremea amiezii nu ştiu cum, ori 

la fântână eram, şi văd că îl duce pe băiat, era un băiat înalt, avea 6 degete la mână, aici avea 

încă un deget crescut. 

Q: Dar cam de ce vârstă era băiatul   ? 

A: Ei, era cred peste 20 de ani, era băiat în stare. Şi îl duceau doi soldaţi. Şi l-au dus tot în 

direcţia pădurii, dar ce s-a făcut cu dânsul nu ştim, nu pot să vă spun nimic. 

Q: În orice caz, l-aţi mai văzut pe urmă pe dânsul   ? 

A: De unde să îl vedem   ? De unde să îl vedem   ? Soldaţii l-au luat şi l-au dus, dar unde l-au 

dus…l-au dus cu mâinile la spate, legat şi atât l-am văzut cât au mers pe stradă cu dânsul. 

Q: Aţi fost când l-au dus înspre direcţia pădurii, da   ? 

A: Da, pe drum care mergea la pădure. Şi atât. 
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Q: Dar cam cât timp l-a ţinut ascuns Cornovan Alexandru   ? 

A: Cam, l-a ţinut multişor, vreo câteva luni, vreo câteva luni de zile l-au ţinut. 

Q: Atunci când aţi văzut că îl ducea pe stradă cam ce anotimp era   ? 

A: Mi se pare că tot cam toamna era, tot cam aşa era, şi dacă eram cam dezbrăcate aşa, 

ieşisem la stradă. 

Q: Dar cu Cornovan acela, a păţit ceva sau nu   ? 

A: Nu, dinspre dânsul nu ştiu nimic, că l-a sudit, că ce i-a făcut, nu pot să vă spun. 

Q: Dar cu casele şi cu averea la acele 4 familii de evrei ştiţi ce s-a întâmplat cu dânsele   ? 

A: Ce s-a întâmplat ?   În casa lui Şmil, care era tata Firii ăştia, s-a făcut magazin, că el şi 

ţinea magazin, şi aşa a fost magazin până la navodnenia care a fost când a fost aici 

navodnenia. Acolo a fost magazin în casa lui. Dar cealaltă a rămas sub, a lui, din marginea 

satului din partea aceea, ca un fel de club s-a făcut, că era casă mare, şi aşa pe teritoriul acela 

este club. Dar acesta mai sărac trăia într-un serai aşa. Dar a lui Dudel, aşa a dat navodnenia şi 

s-a stricat şi nimeni nu s-a folosit de dânsa. A luat care din magazia aceea de tutun, care casa 

şi ce a vrut, nu a pus stăpânire nimeni. 

Q: Dar cine spuneţi că a luat, cine   ? 

A: Ce   ? 

Q: Aţi spus, iată, că a luat care şi cum a putut. 

A: Ce să ia, a stricat casa, a luat ferestrele, a luat, asta, piatra, care şi ce le-a trebuit. Dar afară 

de asta a fost navodnenie mare la noi aici şi a ajuns până în mijlocul satului, de atât satul e aşa 

mic. 

Q: Dar cu lucrurile din casă pe care le aveau ei   ? 

A: Dar lucrurile din casă cine ştie, noi nu am luat nimic. În oraş aici câţi au fost prin oraş, 

târâiau care garderoabe, care şi ce năpădea, dar mama mea a ţesut pentru un evreu cu care noi 

trăim bine şi care ne-a servit cu material când ne trebuia, cu bani, cu pământ ţineam în 

jumătate de la dânsul, apoi a ţesut prosoape, dar nu prosoape, dar ştergare, aşa le spunea, de 

in, şi a luat două valuri, aşa parcă văd, două prosoape aşa a ţesut şi le-a dus înainte de se auzea 

că pe evrei au să-i ridice, i le-a dus acasă. Dar să se ducă să ia de acolo .… 

Q: Se auzea  ?   Dar lumea ştia dinainte că o să se întâmple aşa ceva   ? 

A: Aşa se mergea vorbă că cândva evreii vor fi deportaţi. 

Q: Şi asta se auzea chiar mai înainte de a se întâmpla   ? 

A: Şi înainte de astea, aşa spunea şi pe la biserică, cum, în Biblie, şi auzeam de la bătrâni, aşa 

o să se întâmple, aşa o să se întâmple.  
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Q: Dar mata spui că oamenii din Rezina sau de unde trăiau cărau dulapuri, acelea, acelea. Ai 

văzut mata singură   ? 

A: Nu din Rezina, dar şi din Saharna şi de unde vrei, din tot raionul. Dar cum nu am văzut 

dacă aduceau şi căpătâie şi astea. 

Q: Ai văzut mata cum duceau   ? 

A: Dar cum nu am văzut, cum nu am văzut, dragă   ?  Păsude, ce au găsit aşa de cuviinţă că le 

trebuie şi au umblat prin case aşa şi făceau râs. 

Q: Dar îţi aduci aminte chiar pe cineva   ? 

A: Nu îmi aduc aminte. Mama mea, mama mea a povestit cum se duceau femeile, oamenii, se 

duceau cu căruţele, se duceau cu astea şi ce găseau de cuviinţă că le trebuie, că le trebuieşte, 

luau şi aduceau acasă. 

Q: Dar ai văzut şi mata sau numai de la mama ştii asta   ? 

A: Cum nu am văzut, cum nu am văzut că veneau cu căpătâie, cu dulapuri, cu astea ia, veneau 

cu căruţele .… 

Q: Dar de unde ştiaţi că acelea le-au adus de la evrei din casă   ? 

A: Păi dacă veneau încărcaţi dinspre Rezina, noi trăim cam la marginea satului, e clar. Şi 

părinţii vorbeau iaca: „se duc şi târâie de la bieţii jidani”. Şi iată aşa. 

Q: Dar ai mai văzut vreodată şi alte convoaie   ? 

A: Nu. 

Q: Cum îi mai duceau   ? 

A: Atunci când întâmplător pe căruţele, caii era mobilizate în Transnistria se chema, la malul 

Nistrului, este şi acum postaca aceea de ciment unde a fost podul acela. Şi ne-a trimis mama 

să ducem mâncare, că fratele era mobilizat, de acum câteva zile sau o săptămână, nu ştiu cum, 

să ducem mâncare, că ei cu căruţele, că au târâit bagajurile evreilor încolo, că ce făceau în 

partea aceea cu căruţele nu pot să spun, dar se duceau şi nu erau cu săptămânile şi apoi veneau 

la parom, aşa îi ziceam. Şi iaca au venit la parom şi au trimis pe unul „să duceţi mâncare la 

parom, la băieţi, la oameni care sunt cu căruţele în partea aceea”. Şi mama m-a trimis să duc 

mâncare la acesta. Şi în timpul acesta i-a înlăturat pe toţi de la prosciatcă  de aici de lângă 

parom unde se grămădea lumea că să se suie în parom, şi a trecut convoiul acesta de evrei. Şi 

i-au închis pe toţi pe paromul acela, paromul era mare cu gratii, şi poartă, şi când s-a umplut, 

„gata, băieţi, mai mult paromul nu rezistă”, şi i-au înlăturat. Şi au închis porţile şi i-au închis 

pe dânşii acolo. Şi i-au trecut în partea aceea să-i treacă. Şi în tipul acesta pe .… care îşi 

aruncau copiii, care se aruncau ei peste gratii, care au dovedit şi asta ia, care nu au vrut să 
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trăiască, care nu au vrut să se chinuiască. Şi pe malul Nistrului îi găseau morţi. Care 

împuşcaţi, care înecaţi, de la, care nu a vrut să trăiască şi-a făcut el singur moarte. 

Q: Înseamnă că mata erai, dacă am înţeles corect, pe malul Nistrului   ? 

A: Pe malul Nistrului. 

Q: Cam la ce depărtare de Nistru   ? 

A: Nu, cam la ce depărtare, v-am spus că undeva ne-au depărtat ei de parom, la vreo 5, 6 

metri acolo, „toată lumea daţi-vă într-o parte, într-o parte”, şi fiecare s-a înlăturat. 

Q: Şi de acolo priveaţi   ? 

A: Da. Şi nemţii erau cu dânşii, şi românii. 

Q: Erau nemţi şi români   ? 

A: Da, da. 

Q: După ce i-aţi cunoscut, cum i-aţi cunoscut că erau nemţi şi români   ? 

A: Cum, nemţii vorbeau pe limba lor, se auzeau cu nemţeasca, dar a noştri strigau: „daţi-vă 

într-o parte, daţi-vă într-o parte pe româneşte, pe moldoveneşte. 

Q: Şi mulţi evrei erau acolo   ? 

A: Mulţi, mulţi, mulţi. 

Q: Cam câţi   ? 

A: Un convoi aşa poate de vreo 300-400, eu ştiu cât era, că erau mulţi.  

Q: Şi pe dânşii pe toţi i-au urcat acolo pe pluta aceea, pe podul acela ca să treacă   ? 

A: Apoi câţi au început pe pluta aceea, dacă era marea poromul. Şi i-au bucşit pe toţi acolo şi 

i-au trecut în partea cealaltă. În partea cealaltă ce îi aştepta pe dânşii nu pot să vă spun. 

Q: Dar în orice caz, ei au încăput toţi care au venit pe mal sau i-au dus o parte şi apoi pe alţii   

? 

A: Iaca nu pot să vă spun clar cum a fost şi asta, că numai pe unii i-au grămădit… dar erau 

foarte mulţi, foarte mulţi, iaca începând aşa de la poarta noastră, aici unde trăim, de acum 

soacra cum spunea, şi până la Aniuţa, aşa curgea un convoi întreg. Totuşi era lume multă. 

Q: Şi pe dânşii totuşi i-au mânat să se urce acolo, da   ? 

A: Da, i-au mânat să se urce acolo, şi de acolo, care nu au vrut să se chinuie şi-au dat drumul 

în apă, cum a putut, care a înotat, care i-au împuşcat, care copiii au aruncat. 

Q: Şi aţi văzut cum i-au împuşcat pe alţii   ? 

A: Dar cum nu vedeam, cum nu vedeam, dacă se auzea cum împuşcă. 

Q: Şi aţi văzut şi corpuri care   ? 

A: Corpuri pluteau prin partea cealaltă de Nistru, se vedeau. 

Q: Şi multe corpuri aţi văzut   ? 
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A: Corpuri au ajuns tocmai şi pe la noi pe la Saharna.  

Q: Dar atunci mulţi dintre dânşii săreau în apă care aţi văzut   ? 

A: Care şi cum a putut, care şi cum a putut. Pot eu să vă spun precis câţi au sărit, cam câţi   ? 

Nu pot să vă spun asta. 

Q: Şi când i-au băgat acolo, aţi spus că era împrejur aşa cu gratii   ? 

A: Apoi paromul e cu gratii şi care putea, care nu a vrut să trăiască şi-a dat .… 

Q: Dar soldaţii ce au făcut, s-au suit şi cu dânşii sau nu   ? 

A: Dar cum dară, dar cum, straja era strogaia. Vă spun că erau şi români şi nemţi, pe nemţeşte 

vorbeau.  

Q: Cam cât timp aţi stat acolo pe malul Nistrului   ? 

A: O, Doamne, noi am stat multişor, că nu ne-a dat voie să trecem în ziua aceea şi eu m-am 

dus la un gheaghe, un verişor de-a lui tata aici în Stocnaia, alături de la Nistru nu departe, 

Stocnaia se cheamă, şi m-am dus şi am dormit acolo şi de acum a doua zi dimineaţă ne-a dat 

nouă drumul şi ne-am dus şi am dus mâncarea. 

Q: Dar aşa când aţi stat acolo şi i-aţi văzut pe evrei cam aproximativ cât timp aţi fost acolo   ? 

A: Ei, cât am fost… am stat şi noi cât am stat acolo, poate două ceasuri, trei ceasuri, dar ne-a 

alungat, ne-a alungat pe toţi pe urmă. 

Q: Aşa de mult timp i-a încărcat pe dânşii   ? 

A: Nu că aşa mult timp, dar de ce ne-a alungat pe noi şi nu ne-a dat voie, pentru că pe dânşii 

acolo în partea aceea cred că îi aşteptau ceva, că să se ducă, că aveau bagaj cu dânşii, ce au 

putut lua, aveau copii mititei, aveau asta ia, şi căruţele acelea îi aşteptau acolo şi noi aici care 

eram să ducem mâncare la băieţi, la oameni, la bunei care erau cu căruţele acolo, nu au dat 

voie la nimeni să treacă. 

Q: Dar cum arătau evreii ăştia din convoi   ? 

A: Fiecare era îmbrăcat în ce a putut şi cum a putut în vremea aceea grea. 

Q: Aţi cunoscut pe cineva dintre dânşii   ? 

A: Pe cine să cunosc  ? Nu am avut aşa .… Cunoscuţi la locul lor, la magazin, la astea, ne 

duceam cu tata, ne lua hăinuţe, ne lua de încălţat, dar aşa pe cine să cunosc .… 

Q: De exemplu, din Rezina nu ştiaţi pe nimeni   ? 

A: Nu, nu. 

Q: Ei încercau să vorbească cu lumea   ? 

A: Nu le dădeau voie, vă spun că soacra spunea cum a îndrăznit să zvârle vreo două sfecle 

măcar, şi cât nu a încurcat-o şi pe dânsa. Nu ne dădea voie să ne apropiem de convoi, Doamne 

fereşte. 
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Q: Mai erau şi alţi oameni care încercau să dea mâncare lor   ? 

A: Nu, cu alţii nu am vorbit cu nimeni. 

Q: Nu aţi văzut ce făceau alţii lume de pe loc   ? 

A: Ce să văd, dacă eu eram la Saharna, dar asta mi-a spus soacra că asta a făcut, dar eu eram 

la Saharna. 

Q: Dar soacra v-a spus că ea a încercat să dea sfeclă   ? 

A: Da, da. 

Q: Dar asta în altă parte   ? 

A: Aici la Rezina, aici la Rezina de acum când se duceau convoiul la parom. 

Q: Că ea era în acelaşi timp şi ea acolo   ? 

A: Era acasă, numai pe marginea drumului, iaca aici unde trăim. 

Q: A, şi a trecut pe lângă dânsa   ? 

A: Şi a trecut din Rezina, a trecut încoace şi s-a dus la parom, iaca cum. 

Q: Dar nimeni din lume nu spunea de unde sunt evreii ăştia, nu aţi auzit de pe unde au venit   

? 

A: Cred că ăştia din Rezina i-au grămădit toţi, de prin altă parte nu putea să, dar poate noaptea 

au mai trecut şi din alte părţi, cine ştie, cine ştie cum a fost .… 

Q: Şi nu aveau pe dânşii nimic semne   ?  Aveau ceva semne   ? 

A: Dar ce semne puteau să aibă   ?  Erau îmbrăcaţi, fiecare cum l-a apucat vremea şi nevoia. 

Q:  Îi auzeaţi în ce limbă vorbeau ei   ? 

A: Grăiau în limba lor şi plângeau, răcneau, cum v-am spus, care şi cum. Şi atât. 

Q: Am vrut să vă mai întreb ceva: când aţi spus că evrei pe care a dus la pădure şi apoi a spus 

lumea că a auzit că ei au fost împuşcaţi, da   ? Mata ai auzit în ziua aceea împuşcături   ? 

A: De unde să se audă dacă sunt 30 de kilometri   ? 

Q: Pădurea e la aşa depărtare   ? 

A: Dar cum dară. 

Q: 30 de kilometri   ? 

A: Dar cum. 

Q: Şi pe dânşii acolo i-au dus   ? 

A: Da. Aşa lumea a auzit, eu nu am auzit nimic, eram copilandră. Ce am putut eu să aud, să 

mă interesez acum de împuşcăturile astea sau .… 

Q: Înseamnă că nu aţi auzit, şi nu aţi auzit împuşcături nici în alte zile   ? 
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A: Nu. Nu. În alte părţi nu am auzit, atât cât aici am prăjit cât i-au dus, dar de ce ne-au 

înlăturat pe ăştia care duceam mâncare pe noi toţi .… poate că noaptea încă au mai mers 

convoaie, nu pot să vă spun nimic. 

Q: Mulţumesc. 

A: Poftim. 
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