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Numele și prenumele intervievatului: Leonid Pocladiuc Tudor 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Hânceşti, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0043.01.01 

Data interviului: 11 februarie 2007  

 

 Leonid Pocladiuc s-a născut în anul 1925, în satul Hânceşti și a fost martor la 

evenimentele care au avut loc în satul lui, imediat după începerea războiului. El relatează 

despre modul în care au fost scoşi evreii (aproximativ 25% din populaţia locală) din casele lor 

de către soldaţii români. Fără să fie martor ocular, doar din auzite, Leonid Pocladiuc vorbeşte 

despre faptul că aceştia au fost ucişi.  

De asemenea, mărturia lui face referire şi la furturile care au fost făcute în casele abandonate 

ale evreilor de către populaţia locală.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:15:38:06 

 

Question: Spuneţi-ne, vă rog, numele şi prenumele dumneavoastră. 

Answer: Leonid Pocladiuc Tudor. 

Q: În ce an v-aţi născut dumneavoastră ? 

A: 1 martie 1925. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: Aici în Hânceşti. 

Q: Când s-a început războiul unde vă aflaţi dumneavoastră ? 

A: Prima zi când s-a început războiul, eu eram pe câmp, într-un copac, mâncam cireşe şi am 

văzut două avioane în cer care se băteau şi unul din ele s-a aprins şi când am venit în oraş am 

auzit că s-a început războiul. 

Q: În oraş aici, în Hânceşti, înainte de război locuiau evrei ? 

A: Da, erau mulţi. 

Q: Mulţi, cât de mulţi aveţi în vedere ? 

A: Cum să vă spun? În procente să vă spun ? 

Q: De exemplu, da, din populaţie. 

A: Cam vreo 25 de procente erau. 

Q: Ştiţi cumva care a fost soarta lor în timpul războiului ? 

A: Ştiu. Nemţii îi împuşcau pe dânşii, unde îi găseau îi împuşcau. 
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Q: Aţi văzut dumneavoastră personal cazuri ? 

A: Eu nu am văzut când îi împuşca, am văzut când îi duceau, îi mânau la câmp acolo unde îi 

împuşca. 

Q: Vreţi să ne povestiţi mai detaliat despre momentul acesta când aţi văzut cum pe dânşii îi 

mânau ?  Unde vă aflaţi atunci ? 

A: Eu eram pe strada principală aici în Hânceşti, denumire nu avea strada, dar era principală, 

şi evreii trăiau cel mult pe două străzi, principala şi al doilea, paralelă. Şi am văzut, eu eram 

copil, cum să spun, copil născut în [19]25, dar asta era în [19]41 de acum, am văzut cum îi 

scotea pe evrei din casă, armata, nu mulţi armata, era poate vreo 10, 20 de soldaţi, şi îi scotea 

din casă la stradă. Bătrâni oameni, cu barbă, copii, ţineau copilaşii de mână, toţi erau pe stradă 

şi îi păzeau acolo, alţi soldaţi îi păzeau. Un rând de soldaţi îi scoteau şi alţii îi păzeau pe stradă 

şi au plecat pe stradă. Pe urmă am auzit că i-au dus, i-am împuşcat. Nu, n-am văzut. 

Q: Cam de la care depărtare aţi văzut dumneavoastră tot ce s-a întâmplat ?  Cam cât de 

departe stăteaţi ? 

A: Ei, acolo pe stradă eram, poate 20 de metri, 30, eu ştiu, de la dânşii. 

Q: Mai era lume care s-a adunat ? 

A: Mai erau, mai erau. 

Q: Şi aţi spus că soldaţii îi scoteau din casă, dar ce fel de soldaţi ? 

A: Soldaţi români. 

Q: Români. 

A: Români, pentru că aicea o luptat românii, graniţa românească, Prutul, la 45 de kilometri de 

la noi, şi românii au luptat cu nemţii împotriva ruşilor. 

Q: Dar cum i-aţi cunoscut că erau soldaţi români ? 

A: Pe haine. Românii ăştia erau cu haine kaki, dar nemţii încă nu erau pe la noi, erau pe la alte 

fronturi. 

Q: Nu venise ? 

A: Nu erau încă. Dar nemţeşti hainele erau altfel, ale armatei. 

Q: Şi soldaţii aţi spus că o parte îi păzeau şi o parte intrau să îi scoate din casă, aşa ne-aţi 

spus. 

A: Da, aşa e.  

Q: Cum se comportau soldaţii cu oamenii ? 

A: Nimic, nu îi băteau, numai îi scoteau din casă şi, care bătrâni cu barbă, care ţinea copilaşii 

mici de mână şi îi grămădea grămadă şi mergeau pe stradă, în partea asta de stradă, pe strada 

aceea principală. Eu am văzut tot bine.  
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Q: Oamenii care ieşeau din casă, evreii care ieşeau din casă, cum se comportau ei ? 

A: Plângeau, plângeau dintrânşii, alţii tăceau, nu ştiau ei ce o să fie cu dânşii. Asta ce am 

văzut eu. 

Q: Aveau careva lucruri cu dânşii, în mână ?  Duceau ceva ? 

A: Nu am văzut lucruri sau nu le dădea voie lor să ia. 

Q: Cam cât timp aţi stat în stradă şi v-aţi uitat la tot ce s-a întâmplat asta ? 

A: Poate vreun ceas de vreme să fi fost. Eu nu ţin minte, că demult era, dar am văzut asta. 

Q: Şi iaca, cât aţi stat acolo în stradă, aproximativ un ceas de vreme mi-aţi spus, câţi oameni 

au fost adunaţi ?  Cam cu aproximaţie. 

A: De la 50 în sus au fost ceva. Nu erau mulţi oameni, că acei mai tineri au fugit, evreii, care 

au putut să fugă au fugit. 

Q: Când au fugit ? 

A: Mai înainte, când a venit linia întâi, războiul. 

Q: Dar românii când au venit aici ? 

A: După ce am văzut eu avioanele acelea, a fost războiul la graniţă aici la Prut, eu bine nu pot 

să spun, dar a fost ori o săptămână ori două, că a bătut tunurile, se auzeau bine de la noi, 45 de 

kilometri se aude. Mi se pare că au luptat grănicerii şi peste vreo două săptămâni au venit, 

armata rusă s-a retras. 

Q: Şi după asta au venit … ? 

A: Au venit românii. 

Q: Şi după ce au venit i-au scos pe evrei imediat sau a mai trecut ceva timp ? 

A: Atunci, atunci când au venit, atunci i-au scos. 

Q: Chiar din prima zi? 

A: Da, din prima zi. 

Q: Din evreii care erau în oraş – aţi spus că erau cam 25%, aproximativ din populaţie – şi 

aţi spus că care erau tineri au fugit … 

A: Care erau tineri au fugit în Rusia. 

Q: Mai mulţi au fugit ? 

A: Mai mulţi au fugit. 

Q: Decât au rămas, da ? 

A: Da. 

Q: Când i-au scos şi îi duceau pe stradă aţi încercat să mergeţi cu dânşii, oleacă din urmă ? 

A: Eu nu m-am dus, am văzut că se duc, m-am dus acasă. 

Q: Ştiţi cumva ce s-a întâmplat cu dânşii pe urmă ? 
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A: Pe urmă am auzit de la alţi oameni că i-au dus în partea asta, pe drumul Chişinăului, şi 

era acolo săpat tranşee şi i-au împuşcat cu mitraliera. 

Q: Dar cine ? 

A: Tot soldaţii. 

Q: Dar cine v-a povestit asta ? 

A: Oamenii care au văzut de pa mahala asta, din partea asta dinspre Chişinău. Şi i-au 

îngropat. După aceea, când s-a terminat războiul, când au venit ruşii înapoi, au venit rudele lor 

din Rusia şi dintrânşii i-au scos din pământ şi i-au dus la cimitir. Au săpat, nu ştiu, i-au 

cunoscut sau cum, dar i-au dus, la cimitir i-au îngropat. 

Q: Aţi auzit despre careva cazuri, care dintrânşii să fi reuşit să fugă şi să se ascundă ? 

A: Din evrei ? 

Q: Da. 

A: Au fugit vreo câţiva. Am auzit chiar pe familie o ţin minte, Bronfman unul a fugit. Şi pe 

urmă a apărut el. 

Q: Aşa, dar l-aţi văzut chiar pe urmă, după război sau ? 

A: Nu l-am văzut, dar am auzit că a venit. 

Q: Dar a fugit chiar în timpul ? 

A: În timpul acela, da. 

Q: Şi nu ştiţi cum a reuşit el să fugă ? 

A: Nu ştiu cum, am auzit că a fugit. 

Q: Şi acesta este unicul caz despre care aţi auzit. 

A: Da. 

Q: Cum aţi spus că e numele lui de familie ? 

A: Bronfman. Bronfman. 

Q: Bronfman ? 

A: Da. Am auzit de asta, dar nu am văzut. 

Q: Şi despre alte cazuri nu vă amintiţi ? 

A: Nu am auzit, nu. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu locuinţele, cu averea evreilor ? 

A: Averea, care a rămas tot în casele oamenilor, ale evreilor, le-au luat ţăranii noştri. Ei au 

lăsat casele goale. Care au fugit în Rusia au luat haine, ce le trebuia, şi au lăsat moşnegii, 

copiii care nu puteau să îi ia cu dânşii şi ţăranii noştri intrau în case şi luau ce le trebuie. Dacă 

nu erau stăpâni. 

Q: Aţi văzut cum ţăranii intrau în case şi luau ? 

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



A: Dar cum? Intrau în case şi luau ce le trebuia lor, dacă nu erau stăpâni. Războiul, aşa era. 

Q: Şi intrau mai mult oamenii de aici de pe loc din Hânceşti ? 

A: Da, oamenii de pe aici, care mai săraci, sărmani, care un om cu minte nu se băga, dar care 

le trebuia. 

Q: Dar nu era pază ?  Autorităţile … 

A: Nu era, război, pază nu era. 

Q: Şi nici după ce românii iată intraseră ? 

A: După ce au intrat s-a făcut pază. Dar prima zi, atunci când erau casele libere, atunci era 

liberate. 

Q: Înseamnă că practic s-a luat din case tot atunci în primele zile. 

A: Da, da. 

Q: Şi n-aţi auzit mai apoi, după război, s-a încercat să se găsească cine a umblat prin ? 

A: Nu, nu a căutat cine. 

Q: Cu casele evreilor ce s-a întâmplat ?  Cine locuia în ele ? 

A: Casele evreilor ?  Care nu avea case, statul, de acum românesc, le dădea case să trăiască, la 

care nu avea lumea îi dădea o casă de aceea evreiască. 

Q: Şi după război, când a venit puterea sovietică, cine locuia acolo ? 

A: După război, aşa cum locuiau, aşa şi era oamenii aceia acolo, şi apoi dacă au venit stăpânii 

le-au dat casa înapoi. Care au fugit, tineri, au venit şi le-au spus eliberaţi casa, şi le-au 

eliberat. 

Q: S-au întors mulţi după război ? 

A: S-au întors. S-au întors mulţi, au venit oamenii. 

Q: Aţi mai văzut şi alte cazuri, cu alte grupuri de popoare, altă populaţie civilă care a suferit 

în anii războiului ? 

A: Nu, nu, numai cu evreii am văzut. 

Q: Şi asta e unica situaţie cu care cu evreii s-a întâmplat ceva. Mai mult ? 

A: Mai mult nu am văzut, pe alte naţionalităţi nu le făcea nimic. 

Q: Şi erau ţigani atunci în Hânceşti ? 

A: Ţigani erau. Cum sunt acum ţigani erau şi atunci, dar nu îi deranjau pe dânşi. 

Q: Nu s-a întâmplat nimic cu dânşii. 

A: Nu. 
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