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Numele și prenumele intervivatului: Vasile Sopcu 

Data nașterii: 1929 

Locul nașterii: Ghidighici, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0047.01.02 

Data interviului: 12 februarie 2007 (partea I, contianuarea în RG-50.572.0047.01.01) 

 

 Vasile Sopcu este născut în anul 1929, în satul Ghidighici și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, în timpul celui de-al 

doilea Război Mondial. 

El relatează despre uciderea unui evreu din sat, Dudel, care a fost luat de jandarmii din sat, 

Oprea şi Cenuşă, cu şeful Dohotari şi ucis lângă sat. Acolo groapa era săpată de premilitari, 

care l-au şi îngropat. El mai spune că evreul Dudel a stat ascuns la Pricochie Marcu înainte de 

asta. Despre ceilalţi evrei din sat spune că au dispărut în 1941 când au venit nemţii. 

Vasile Sopcu mai povesteşte despre un grup de evrei care stăteau la o carieră de piatră unde 

munceau în condiţii umilitoare. El spune că aceşti evrei erau îmbrăcaţi în uniforme de 

deţinuţi şi aveau un semn tatuat pe piele. El mai povesteşte că a văzut o coloană de evrei, 

despre care crede că sunt cei de la carieră, în 1943, care au fost împuşcaţi de soldaţi nemţi în 

localitate şi apoi duşi cu căruţele în pădure, unde au fost îngropaţi. El a participat la 

transportarea corpurilor cu căruţa. 

Vasile Sopcu mai relatează un eveniment din 1942 când au fost duşi cu şcoala în excursie 

înspre Vadul lui Vodă unde a văzut cum evreii au fost trecuţi Nistrul şi înecaţi în momentul 

în care au început să bombardeze nişte avioane.  

!! ATENȚIE   Aceasta este partea I din interviul dat de Vasile Sopcu. 

   

Part I: [01]:00:00:00 - [01]:42:02:00 

 

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

Answer: Sopcu Vasile. 

Q: În ce an v-aţi născut   ? 

A: Anul [19]29, 3 februarie. 1929, 3 februarie. 

Q: Şi în ce loc v-aţi născut   ? 

A: În Ghidighici, aici în sat. 

Q: În anul 1941, când s-a început războiul, unde eraţi   ? 

A: În sat eram, pe loc.  
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Q: În sat la dumneavoastră, aici la Ghidighici, erau cumva evrei   ? 

A: Da. Era. 4 familii au fost. 

Q: Vă amintiţi numele lor de familie   ? 

A: Ştiu că unul Haim, Haim, familia sau nu ştiu cum a fost, avea 4 fete, 3 Feiga, Roza, Ieţa, 

cu una am învăţat în şcoală. Pe urmă în [19]40…, când s-a început războiul, a dispărut, nu i-

am ai văzut. După război a apărut una, dar eu nu am avut treabă să le întâlnesc, cu cine o fi 

grăit ele, dar aşa vorbă merge că o fată dintre acelea a fost. Dar dintre ei, din ceilalţi nu s-a 

auzit nimic. 

Q: Şi înseamnă că nu ştiţi ce s-a întâmplat cu dânşii   ? 

A: A fost numai unul, tag Dudel, care l-a prins aici în sat la un om .… (stop) L-a prins aici în 

sat l-a pârât, cine l-o fi pârât, că el la nişte oameni se oprăşea, că erau prieteni şi a pus nişte 

băieţi mari care erau premilitari, cum se spunea, în deal, aici într-un deal, şi au săpat 

groapa…(stop) 

Q: Spuneţi, vă rog, numele de familie şi prenumele dumneavoastră. 

A: Sopcu Vasile, născut anul 1929, 1 februarie.  

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În satul Ghidighici, natal.  

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

A: Mă aflam în sat, pe loc, în satul Ghidighici, acasă.  

Q: În Ghidighici, în timpul războiului, aţi văzut careva crime comise împotriva civililor, 

populaţiei civile   ? 

A: Au fost crime. Cum, umblau nemţii, furau vite, lua vitele, încărcau la vagoane aici la 

Ghidighici, fel de fel de arestări. 

Q: Să înţeleg că au venit nemţii în sat aici   ? 

A: Da, da, da. Din [19]41 până în [19]44 la noi au stăpânit comandamentul nemţesc. 

Q: Şi numai nemţii au fost   ? 

A: Şi românii, românii la .… 

Q: În Ghidighici erau evrei   ? 

A: Da. 4 familii au fost, îmi amintesc unul Haim acolo, dar pe ceilalţi nu îmi amintesc. Şi 

când au venit nemţii de acum în [19]41, au dispărut. I-au prins sau ce a fost că nu s-a mai 

auzit de dânşii nimic, numai unul singur l-a prins, pe Dudel, pe familia Dudel şi l-a împuşcat 

aici în sat pe loc. El încă a plătit la nişte oameni care i-au pus jandarmii să sape groapa, el a 

plătit acolo nişte lei, ce avea el, cică „să nu fie degeaba, plătesc şi eu pentru mine”. Şi l-au 
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împuşcat acolo în groapa aceea, l-au acoperit cu pământ şi acum în locul acela s-au făcut case, 

în dealul acela. 

Q: Mata de unde ştii despre cazul acesta   ? 

A: Poftim   ? 

Q: De unde ştii despre cazul acesta   ? 

A: Păi noi eram copii şi ştiam toate prin sat ce se făcea, eram şi pe noi nu ne prea oprit nemţii, 

că eram ca copii, dar care era mai mare acum, de 16, 18 ani, pe ei de acum îi lua, îi închidea, 

nu îi lăsa să umble. Noi umblam, mai ales noi am trăit taman acolo, eu am trăit, părinţii, sub 

dealul acela unde l-au împuşcat pe dânsul. 

Q: Dar ai văzut singur cazul cum a fost împuşcat el   ? 

A: Da, am văzut de mai departe, eram aşa la, nu ne lăsa, dar când l-au, i-au spus să se vâre în 

groapă şi el s-a vârât în groapă, în groapă acolo au tras două focuri de armă şi gata, au astupat 

tot aceia oamenii care au săpat.  

Q: Vreau să înţeleg: mata ai văzut cum l-au dus la groapă sau te-ai întâmplat numai acolo în 

timpul împuşcării   ? 

A: Cum l-au adus, noi am aflat iaca că se sapă o groapă nu ştiu ce pentru un jidan acolo şi ne-

am dus. Şi l-au adus, doi jandarmi l-au adus acolo, i-au spus să se vâre în groapă şi l-au tras şi 

l-au împuşcat şi asta e. Am văzut cu ochii cum, cum, toată problema, asta catina asta. 

Q: Când pe dânsul l-au adus înseamnă că mata erai acolo lângă groapă   ? 

A: Eram la groapă, la vreo 10 metri la groapă. Nu prea lăsau, jandarmii ne alungau, dar noi, 

ştii, ne vâram cu de-a sila aşa, ce puteau să facă   ? 

Q: Cu mai mulţi copii eraţi   ? 

A: Eram mai mulţi, sigur, eram 6, 7, câţi am fi fost prin mahală acolo, pentru că eram 

aproape. Taman acolo sub dealul acela noi trăiam.  

Q: Îţi aminteşti numele şi la alţi copii care erau acolo cu mata atunci   ? 

A: Sigur, dar nu-s dintre ei, unul Steghea, Nichita, Ion, dar nu-i niciunul dintre ei, au murit.  

Q: Câţi jandarmi l-au adus pe Dudel   ? 

A: Doi, doi jandarmi, doi. 

Q: Erau înarmaţi sau nu   ? 

A: Da, cu arme, amândoi aveau arme. 

Q: Îţi aminteşti jandarmii cum erau numele lor de familie   ? 

A: Oprea şi Cenuşă şi şeful era Dohotari. Pe familie îmi amintesc de câte ori îmi aduc 

aminte aşa. 

Q: Ăştia erau jandarmii din sat de aici   ? 
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A: Jandarmii din sat, da.  

Q: Dar Dudel era din sat sau nu era din sat   ? 

A: Nu era, el prin oraş pe aici pe aproape, umbla el cu pielicele, umbla, strângea de pe la 

oameni cârlani de aceia, avea şi el o băcănie mititică acolo. 

Q: Şi pe dânsul când l-au împuşcat când s-a întâmplat asta   ? 

A: Asta s-a .… pe la .… toamna, toamna pe undeva prin septembrie, la [19]41, pe dânsul în 

[19]41. Ştiu că nemţii aici au apărut în iulie, prin iulie ceva… 

Q: Dar până atunci Dudel a fost liber sau   ? 

A: Da, liber. Liber, dar se ascundea, pentru că ştia că nemţii caută, că îi caută, şi se ascundea 

ba la unul, ba la altul şi l-a pârât, cine l-o fi pârât, un om cu mintea întreagă şi l-a prins şi s-a 

dus şi l-a luat .… 

Q: Dar nu ştiţi la cine se ascundea el   ? 

A: Ei, ştim noi la cine, dar nu e nimeni acolo, acolo s-a stroit. La Pricochie Marcu, Marcu îi 

zicea familia, dar .… 

Q: Pricochie Marcu   ? 

A: Da, da.  

Q: La dânsul a fost ascuns   ? 

A: Acolo a fost, se ascundea. Şi cine l-a pârât, şi .…era om sărac, nu era bogat, nu avea nimic. 

Q: Când l-au adus la groapă el avea cu dânsul ceva lucruri sau avea ceva în mână   ? 

A: Nu avea nimic, nimic nu avea, cu mâinile goale, aşa, nimic nu avea. 

Q: Şi unde l-au împuşcat, cum s-a întâmplat tot, unde l-au pus   ? 

A: Groapa era săpată de premilitari care erau de acum, care trebuia să îi ia românii înainte de 

război să îi ia la armată. Şi doi sau trei, ei i-au pus jandarmii şi au săpat groapă. Jandarmii i-au 

pus, nu că aşa. Săpau groapa şi l-au adus pe dânsul şi i-au spus să se vâre în groapă, să se puie 

cu faţa în sus. S-a pus cu faţa în sus şi au tras odată şi l-au speriat numai se vede că. A doua 

oară au tras şi l-au ucis. El a răcnit, s-a auzit răcnind odată, aşa îngrozitor. 

Q: Şi pe urmă cine a îngropat, cine a acoperit   ? 

A: Tot aceia care au săpat, aceia şi l-au acoperit. 

Q: Premilitarii înseamnă că tot erau acolo   ? 

A: Da, păi ei au săpat, ei trebuia să acopere.  

Q: Îi cunoşteaţi atunci pe premilitari   ? 

A: Ce că-i cunosc   ? Sunt morţi toţi pe front. Unul Colea, unul Sânea, Marcu, aici unde 

stătea Dudel, tot era un de prin [19]24 ceva şi s-a întâmplat. 

Q: Aţi mai văzut şi alte cazuri cu evreii ce s-a întâmplat în timpul războiului   ? 
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A: Începând cu [19]42 ne scotea, aveam car şi ne scotea la carieră, 2 zile pe săptămână făcea 

un fel de, prestaţie se chema, degeaba, nu plăteau ei nimic, căram piatră la tren, la vagoane. 

Nemţii o ducea, dar unde o ducea, cine .… Noi o căram, era acolo jidani care încărca, punea 

deodată jos, de jos o luau cu năsâlca şi o suia la vagoane şi aşa noi cum 2 zile pe săptămână 

ştia că .… S-a mai făcut un monument a lui mareşalul Ion Antonescu acolo într-un deal, de 

acum e pe strada asta care merge înspre Străşeni. Şi acolo căram pietre mari, făcea aşa mari, 

nişte blocuri, punea una pe car numai. Acolo când trimitea, când la carieră, la vagoane, şi aşa 

a fost .… cam două zile pe săptămână se ştia. Ei şi vedeam ce se face acolo, dacă era şi .… 

mai era un lagăr de prizonieri, prizonieri care de chicaţi .… 

Q: De război.    

A: Chicaţi în plen, da, alături era jidanii, dar era mare, şi un lagăr de vite. Vite multe. Apoi 

aveau acolo călidor făcut din scânduri, când se umplea lagărul acela cu vite, le aducea de prin 

poieni, le aducea de prin părţi, şi deschidea vagonul şi le mâna pe călidorul acela, umplea 

vagonul, închidea şi gata, alt vagon trăgea. Şi aşa trăgea, vitele le fura şi care le ducea în 

Germania, care în altă parte, nu mai ştiu. Şi aşa s-a dat aceia care au lucrat acolo, mânat până 

în [19]43, în sinteab ei au lucrat. Ei lucrau, se puneau în rând, la un metru unul de altul, şi 

piatra din carieră o dădeau de la mână la mână şi aşa o făceau grămadă. Şi apoi de acolo iar 

alţii rând şi aşa până la vagon o mânau din mână în mână, piatra. În 1943, undeva pe la 

jumătate de septembrie, i-au adus aici în sat pe jidani. 

Q: Ăştia de la carieră   ? 

A: Aceia de la carieră. Dar eu cu un frate de-al meu veneam cu cartoafe, scoteam cartoafe 

taman în teritoriul acela unde pe dânşii trebuia să îi ducă. Noi nu ştiam cum o să fie, ce o să 

fie. Şi iaca aici în drumul acesta, 10 metri de la poarta asta, ne-a oprit şi ne-a luat frânghiile de 

la boi. Şi noi am prins a plânge, că ce, ce .… Ne-a luat la vorbe nu frumoase, noi aveam nişte 

cămeşi, pantaloni de torche, cum era atunci, nu era material, am lepădat izmenele acelea şi am 

legat boii de cap, de funii, eu unul şi fratele unul şi ne-am pornit. Fratele meu zice: „tu suie în 

car, că eu am să-i iau pe amândoi de funie, dar de acum repede, să punem cartoafe, să veni 

înapoi să vedem ce o să fie cu”. De acum vorbea că jidanii, că jidanii, ştiam de asta. Ne-am 

dus acasă repede, am descărcat cartoafele .… când venim în locul acesta unde erau ei, nu era 

de acum, erau porniţi, duşi. Au strâns frânghii de la oameni, de pe la oameni au strâns frânghii 

şi i-au legat unul de altul. Noi am ajuns la loc acolo unde părinţii scoteau cartoafe şi îi spunem 

lui tata: „iaca aşa, aşa”. Zice: „eu ştiu, am văzut o maşină cu nemţi şi cu ceva avea armătură 

ce o fi avut. Trebuie să-i împuşte, dar cam pe ce loc o să vedem acum.” El spune: „voi staţi 

aici, nu vă mişcaţi de aici, eu am să mă duc să vedem”. El s-a dus şi noi din urmă prin pânte, 
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din urmă să vedem, să vedem şi noi ce o să fie. El s-a dus, a găsit un copac stufos, s-a suit. 

Noi, era mai înalt de unde stăteau nemţii cu armament, era locul înalt, şi noi îi vedea bine pe 

jidani cu i-au pus acolo într-o parte în văgăună, e văgăună aşa că .… zboară mai departe să se 

oprească în mal. Şi noi am stat acolo oleacă şi au prins a împuşca. Trei împuşcături, trei 

ochere, trei, se vede că trei, trei arme au fost acolo. După aceea noi fugim, era mama, era o 

soră, care aţi fost la dânsa îmi pare, era, cine mai era, dar aceia era mititei. Tata vine şi spune, 

zice: „lepădăm, de scos nu scoatem nimic, că aici ceva o să fie. Ori dacă au împuşcat jidanii, o 

să dea foc satului ceva acolo, o să fie ceva, haidem de aici”. Şi am venit acasă. Seara vin 

jandarmii care erau de aici pe loc şi spun părintelui: „mâine carul să fie într-un loc”, i-au spus 

în ce loc să fie cu carul cu boii şi cu veretcă ceva ori cum erau rogojini de papură. Tata zice, 

tata ştia de acum, dar: „cum, ce”. „Nu lungi vorba, ţi-am spus, aşa să faci.” Ne sculăm 

dimineaţa, tata ne spune nouă, mie şi fratelui meu, că noi umblam mai mult cu carul: „duceţi-

vă în cutare loc, acolo o să fie cutare, vedeţi ce vă face”. Ne-am dus şi 7 care ori… ştiu că 2 

căruţe, dar care cu boi au fost 6 sau 7. Ne duceam şi ne duceam în locul acela unde jidanii 

erau împuşcaţi. Asta a doua zi dimineaţă de acum. Şi de ăştia care era, premilitari mari care 

era, mari, care de [19]24, de [19]25, erau vreo 10 băieţi, şi au prins a încărca. Noi am dus de 

două ori, o dată 4, odată 3 sau 2, nu ţin minte, dar de două ori am dus. Acolo erau în pădure 

gropile săpate, tranşee. Lungi, tranşee lungi, se ajungea cu carul acolo şi târâia carul şi din 

urmă astupa. Şi asta cum, s-a petrecut asta, evenimentul acesta, pe urmă noi ne-am dus în 

locul acela unde au împuşcat ne-am dus. Eee, ce am găsit acolo, terfe, terfe fel de fel, terfe, 

capete de frânghie şi 3 movile de patroane, cum au împuşcat, 3 movile înseamnă că 3 arme au 

fost acolo. Am luat nişte patroane acasă, părinţii ne-au lua la .… „ia duceţi-vă şi duceţi, că a 

găsi de astea nemţii pe aici şi a zice că noi avem arme ceva”. Ei, le-am luat şi le-am zvârlit 

într-o râpă. 

Q: Daţi să ne întoarcem pe rând la două astea evenimente. În primul rând vreau să înţeleg la 

carieră, acolo la cariera de piatră unde lucrau. Vreau să ştiu în primul rând, aţi spus că ei au 

stat până în [19]43. Dar de când   ? 

A: Din [19]42, aceia, cum noi am, când am început noi să lucrăm ei erau acolo deja.  

Q: Şi când aţi început a lucra   ? 

A: În [19]42 pe undeva prin martie noi am început. 

Q: Şi aţi lucrat până în [19]43   ? 

A: Până în [19]43, până, am lucrat şi mai departe, după ce au împuşcat jidanii am mai lucrat 

mai departe, până în [19]44 undeva, până în [19]44 prin martie. Din martie gata, acei 

prizonieri care era i-au dus, dânşii erau liberi, că noi când ne-am dus, nu era nimeni, nici zarea 
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de vagon, nici zarea de prizonier, nimic. Barăcile acelea oamenii le-au luat, le-au desfăcut, le-

au fărâmat. 

Q: Dar evreii nu ştiţi lucrau acolo de mai înainte, de la începutul războiului sau numai din 

[19]42   ? 

A: Acolo era, cum, lucra evrei acolo, dar era a lor, cariera era sub stăpânirea a lor, a lor era 

cariera, era Udiş unul, era, sunt vreo 3 care se ocupau cu asta. Dar nemţii când au venit de 

acum şi au luat, au luat tot, nu au mai stat. Ei au fugit, aceia care stăpânii s-au dus, şi pe ăştia 

care îi prindea îi ducea acolo la carieră la lucru, pe jidani. De prin Chişinău, de unde, îi căpăta 

acolo la .… 

Q: Şi cam câţi oameni erau acolo şi lucrau   ? 

A: Ceea ce ştim noi, când aici 40 care i-au legat, dar era bolnavi care în căruţe, i-au adus în 

căruţe, bolnavi care nu puteau merge pe jos. Nu ştim de asta, dar aşa de ăştia care i-au legat 

vreo .… 

Q: Dar când vă duceaţi acolo în carieră şi lucraţi cu căruţele, cam câţi oameni vedeaţi prin 

carieră lucrând   ? 

A: Acolo undeva dacă la 10, la 20 de metri, aşa 40-50 de inşi, aşa la .… 

Q: Erau şi bărbaţi şi femei   ? 

A: Femeile erau, dar femeile aparte, ei aparte trăiau, nu trăiau cu familia la un loc. oamenii 

bărbaţi aparte într-un vagon, jidaucele cum se spune, în alt vagon. Dar partea femeiască lucra 

la alte lucrări, le ducea.  

Q: Şi ce făceau, ce fel de alte lucrări   ? 

A: Pe drumul de cale ferată, introducea cale ferată, era strujea, mergea pustoiană, erau 

vagoane încărcate şi bătea piatră, curăţa fel de fel de .… chinuri, ca să îi chinuie aşa îi ducea: 

„mătură aici, pune aici”. 

Q: Şi acolo era pază, era permanent pază   ? 

A: Pază permanent nemţi. 

Q: Nemţi erau   ? 

A: Da. 

Q: Erau şi altfel de soldaţi   ? 

A: Şi traducători erau români. Ei erau traducători care, cum. 

Q: Dar cam câţi soldaţi erau acolo care păzeau   ? 

A: Ei, dar cine ştie   ? Erau, numărul nu ştie, dar erau mulţi soldaţi, erau mulţi, mulţi. Acolo 

unde erau nemţii şi cu românii erau o cazarmă acolo mărişoară. 

Q: Aproape de carieră   ? 
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A: Chiar acolo în teritoriul acela, dacă aţi fost pe la .… unde e gara veche la Ghidighici, gara 

veche. Iaca, acolo lângă gară, acolo era ştabul lor. 

Q: Dar cariera cât de departe e de gară   ? 

A: Cariera de la gară până la, vreo 800 de metri ceva, dar e aproape. Atunci nu erau maşini. 

Q: Înseamnă că ei dormeau noaptea în vagoane şi ziua îi scoteau la lucru, aşa   ? 

A: Da. Care bătea piatră, care o încărca, care o descărca, care o suia în vagon, care şi aşa toată 

vremea asta din vremea aceea şi până când pe dânşii i-au lichidat, ei au lucrat numai la piatră. 

Q: Dar de unde ştiaţi că ăştia erau evrei   ? 

A: Cum de unde ştiam   ?  Dacă noi eram acolo 2 zile pe săptămână, noi, oamenii, erau 

oameni bătrâni care lucra cu care, care şi: „iaca jidanii, iaca jidanii, iaca jidanii”. Tot numai 

de jidani şi de jidani grăia, „iaca jidanii, ăştia-s jidanii, ăştia-s prizonieri”. De acum prizonierii 

erau în altă uniformă îmbrăcaţi.  

Q: Dar ce fel de uniforme aveau ei   ? 

A: Jidanii aveau un fel de uniforme negru şi cu dungi, dungi aşa sus în jos, negru cu verziu, 

cam aşa ceva. Dar prizonierii aveau alte uniforme. Ei erau cu mantăi, cu .…, dar jidanii aceia, 

deosebire între ei. Şi de atât noi ştiam că ei sunt jidani. 

Q: Dar aveau şi careva, ceva semne pe dânşii   ?  

A: Apoi iaca am amintit eu că aveau pe umărul drept un cerc rotund şi cercul acela era 

despărţit în patru. Şi era acolo patru litere, dar de litere nu îmi amintesc ce litere era scris pe 

dânşii. Pentru că se întâmpla că fugea câte unul şi apoi îi căuta, că dacă are znacul acela 

înseamnă că e jidan. Se întâmpla că căpăta documente altele, nu-i jidănie acolo, cum .... Se 

întâmpla că scăpa câte unul, dar şi eu de atât mă gândesc că lor le-au pus la .… 

Q: D’apoi nu puteau să-şi schimbe hainele   ? 

A: Apoi pe piele era znacul. 

Q: Pe piele   ? 

A: Da, pe piele, nu pe haină. Pe umărul drept, mai jos de umăr, pe .… 

Q: Şi mata ai văzut oamenii purtând aşa semn   ? 

A: Da, da, mi-am amintit, pe urmă mi-am amintit eu, că ia uite .… 

Q: Toţi aveau aşa semne sau nu   ? 

A: Toţi, da, toţi jidanii aveau, şi femei, şi oameni.  

Q: Ei lucrau acolo şi iarna   ? 

A: Şi iarna, şi vara. De cum am apărut noi acolo în aprilie .… Când era, se întâmpla viscol 

mare de acum, nu puteau, nu-i scotea la lucru. 

Q: Dar cine îi hrănea pe dânşii şi cum îi hrăneau pe dânşii   ? 
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A: Aveau aparte ei acolo vagon care îi hrănea. Era scladă acolo, om de aici din sat a fost acolo 

la scladă, el ştia toate, dar el nu vrea să spună acum, el e bolnav, e bătrân. El nu are afaceri cu 

alta pentru că el avea producţie, acolo care făcea mâncarea, care împărţea, care, ei aveau asta 

a lor, duceau la masă, mâncau, îi duceau cu jandarmii, cu pază, nu aşa să se ducă singuri. 

Aveau catelajele lor, aveau .… 

Q: Se întâmplau cazuri ca dintre ei să moară cât timp se aflau acolo   ? 

A: De asta caz nu am auzit. Ei, dacă murea mai spunea cuiva că a murit   ? Nu ştia nimeni. 

Q: Dar cum arătau ei, cum erau ei cât timp se aflau acolo la lucru   ? 

A: Ca, cum să spun, ca un om chinuit, prizonier, dărâmaţi, rupţi, flămânzi, slabi, păcătoşi, 

plini de rapăn, de, de. Se cunoaşte omul dacă e chinuit. Iaca aşa i-au chinuit până la urmă 

când i-au şi .… 

Q: Şi aţi spus că cazul când aţi văzut că i-au împuşcat a fost în [19]43   ? 

A: [19]43, septembrie.  

Q: Atunci când aţi văzut grupa de oameni pe drum i-aţi cunoscut că erau aceiaşi oameni de la 

carieră sau erau alţii   ? 

A: Da, da, aceiaşi oameni, da, da, asta e precis, pentru că a fost aşa .… am cunoscut un om 

care a venit cu dânşii, un o din sat, dar, nu, el a murit demult, după război, după [19]45 când o 

fi murit. El a venit cu dânşii, el era ca un fel de delegat, nu ştiu cum acolo. 

Q: Delegat   ? Şi ce făcea el, ce funcţie avea   ? 

A: El îi ştia pe toţi, pe familie, pe .… el era un fel de .… 

Q: Responsabil de dânşii   ? 

A: Da, da, ţinea aşa, care moare îl ştergea, care nu-i, avea cont de toate astea. Acela om când 

l-am văzut, cum .… 

Q: Dar cum era familia şi numele la omul acela   ? 

A: El era din .… chiar de la Ghidighici, nu era de aici din sat, familia lui nu o ştiu, eu aşa îl 

cunosc, dar nu îi aduc aminte, aşa, că nu am avut legătură cu dânsul şi .… 

Q: Când, acum cu scena, episodul care l-aţi văzut cum i-au împuşcat. Cam de la ce distanţă 

aţi văzut cum a avut loc împuşcarea   ? 

A: Noi priveam, eram cam la vreo 250 de metri de jidani. 

Q: 250 aţi spus   ? 

A: Noi eram, noi. Dar armele astea de unde au împuşcat şi până la jidani erau undeva la 100 

de metri, 150, pot să spun, aşa distanţa. Acolo o văgăună, ei era în partea aceea de râpă şi 

nemţii erau în partea asta, aşa. 

Q: I-aţi văzut pe aceia care au împuşcat   ? Aţi spus că erau nemţi. I-aţi văzut   ? 
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A: Nemţi, da i-am văzut. 

Q: Erau numai nemţi sau erau şi alţii   ? 

A: Numai nemţi. Era aşa vreo .… dar maşina lor era în altă parte cu totul, nu era acolo lângă, 

era la vreo 500 de metri de la dânşii.  

Q: Că venise cu maşina, să înţeleg   ? 

A: Ei cu maşina .… tot tata mi-a spus că, zice, când s-a mântuit împuşcarea, tot, i-au luat, a 

venit maşina şi i-au luat pe nemţi, s-au suit în maşină şi au plecat.  

Q: Dar mata maşina ai văzut-o   ? 

A: Eu maşina nu am văzut. Spun vorba părintelui. 

Q: Aşa. Ai văzut pe nemţi numai. Câţi nemţi erau la număr   ? 

A: Cam vreo 6 nemţi erau care ăştia cu armele. 

Q: Dar ce fel de arme aveau   ? 

A: Ce fel de arme   ? Primenri, mitraliere ceva, pentru că împuşcături aşa vreo jumătate de 

minut. 

Q: Vreo jumătate de minut numai au durat împuşcăturile   ? 

A: Arme automate cum se spune, nu de astea de.. 

Q: Nu din astea simple.  

A: 50 de patroane acolo pe minut sau cât. 

Q: Aţi auzit careva ordine care se dădeau   ? 

A: Au tras când au strigat nemţeşte pricaz. Când au strigat atunci au început împuşcăturile. A 

tras odată una, după aceea a început alta, după a doua a început alta, a treia, şi gata, s-a 

terminat. 

Q: Dar oamenii care împuşcau, evreii, de la dânşii, auzeaţi de la dânşii careva sunete, voci, 

vorbe   ? 

A: De la cine   ? 

Q: De la evreii pe care îi împuşcau.  

A: De la jidani   ? 

Q: Da. 

A: D’apoi acolo erau ţipete, răcnete, oftări, fel de fel de, după ce au împuşcat, au mers şi au 

văzut care-i viu şi îi împuşca. Mergea, vedea care mişcă, îl împuşca. 

Q: Cum i-au pus pe dânşii, cum i-au aranjat înainte de împuşcare   ? 

A: Cum erau legaţi. 

Q: Erau legaţi toţi   ? 

A: Toţi legaţi de mâini. Dar cei bolnavi şedea bolnavi.  
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Q: Jos să înţeleg   ? 

A: Da.  

Q: I-au pus să se dezbrace sau erau îmbrăcaţi   ? 

A: Nu, îmbrăcaţi. 

Q: Aveau ceva cu dânşii lucruri   ? 

A: Nu aveau nimic afară de haine, cu ce era îmbrăcat cu aceea era.   

Q: Şi pe urmă v-aţi dus, imediat după asta v-aţi dus acasă sau aţi mai stat oleacă   ? Aţi văzut 

nemţii cum s-au dus sau nu aţi văzut   ? 

A: Tata meu a văzut cum s-au dus. Au încărcat armamentul şi s-au suit, s-au dus. Pe alt drum, 

noi .… 

Q: Dar mata te-ai dus înainte sau după ce s-au dus nemţii   ? Mata personal când te-ai dus de 

acolo   ? 

A: Până s-a mântuit împuşcatul noi a fugit, i-am spus mamei că iaca aşa şi aşa, tata încă nu 

venise, el a stat până ce s-a, i-a văzut cum au încărcat armamentul, cum s-au dus, şi el vine şi: 

„haidem acasă, că nu e chip de stat”.  

Q: A doua zi când v-aţi dus cu căruţa, aşa   ? (stop) 

Q: Când v-aţi dus cu căruţele acolo ca să încărcaţi, v-au chemat acolo cu căruţa ca să încărcaţi 

cei care erau morţi acolo. S-au mai dus şi alţi oameni cu căruţele   ? 

A: Apoi spun că au fost 7 care, 7 cu boi şi 2 căruţe cu cai.  

Q: 7 căruţe şi încă 2 erau   ? 

A: Da, 2 căruţe cu cai şi noi cu carul cu boi eram. 

Q: Şi oamenii tot erau .… de unde erau oamenii care au venit, ceilalţi cu căruţele, cu carul   ? 

A: Toţi de aici din sat, toţi erau. Din sat toţi. 

Q: Şi acolo mai erau jandarmi sau ceva, mai erau soldaţi, era cineva   ? 

A: A doua zi când ne-am dus erau jandarmii, jandarmii de acum erau, ăştia din sat, doi, şeful, 

mai erau încă doi jandarmi de, erau vreo 5 jandarmi, vreo 5.  

Q: Aşa. 

A: Dar nemţi nu erau când am încărcat.  

Q: Şi unde aţi dus cu căruţa corpurile   ? 

A: În pădure, undeva de acolo la un kilometru.  

Q: La vreun kilometru   ? 

A: În pădure erau tranşee săpate tot.  

Q: Şi acolo le-aţi aruncat aţi spus că   ? 
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A: Acolo lua carul, îl cârliga, nu îl mai lua aşa, îl cârliga şi din urmă mergea, astupa de acum, 

ăştia oamenii care au săpat.  

Q: Premilitarii   ? 

A: Da, da.  

Q: Înseamnă că premilitarii de acum erau în pădure   ? 

A: Da, pe dânşii i-au luat jandarmii iaca aşa şi aşa. O parte încărca, cei care erau la groapă 

descărca şi tot aceia astupau. Dar o parte încărca, şedeau acolo unde la loc. 

Q: Cam câţi premilitari de toţi erau   ? 

A: Erau vreo 8 unde descărca şi vreo 6 de unde încărca.  

Q: Şi pe urmă la locul unde au împuşcat aţi spus că erau ceva lucruri, obiecte   ? 

A: Era terfe, capete de frânghie, cum se spune, sânge era acolo, altceva nu am văzut, poate să 

fi fost, dar ce obiecte să fie   ?, ceasuri, ceva. Pe ei întâi .… le-au luat ce au avut acolo, cum se 

spune, dacă ei atâta vreme au stat închişi mai aveau ei ceas ori mai aveau inel ori .… 

Q: Vă mai amintiţi şi alte cazuri ce s-a întâmplat, aţi mai fost martor şi la alte evenimente   ? 

(stop) 

Q: Vă mai amintiţi alte cazuri care le-aţi mai văzut în timpul războiului   ? 

A: Asta cu podul de la Nistru. Vine, a luat din anii [19]29, [19]28, [19]27, trei ani, ne-au urcat 

în maşină şi ne-au dus la .… au spus că e excursie, era învăţător aici în sat, el umbla prin sat 

şi ne-a anunţat, iaca mâine să fiţi la şcoală ca să vie un delegat şi o să ne ducem la Nistru. 

După care ne-am dus acolo. Stând acolo vine o maşină încărcată cu oameni, oameni, ei, dar ce 

sunt oamenii   ?  Acolo era lume care trecea, care venea, care armată era acolo, ştii. Până unde 

am întrebat noi, erau nişte oameni acolo care de prin Vadul lui Vodă, care, ce „ăştia-s jidanii, 

are să-i înece în Nistru”. „Dar de ce să-i înece   ?”. „D’apoi ştiţi că nemţii ucid jidanii.” Dar 

noi ne-am înfricoşat: „dar cum are să-i ucidă, dar ce o să facă, dar ce”. Stând acolo, vine 

maşina, câţi să fi fost acolo că erau patru rânduri, erau unii pe marginea maşinii şi unii pe 

mijloc pe scaune şedea spinare la spinare, iar două rânduri. Să fi fost undeva la 60, peste. I-au 

descărcat şi au dat comandă să se suie pe pod. Podul era la mal, era tras de două libiotce din 

partea dreaptă şi două libiotce din partea stângă, podul era tras. I-au încărcat şi s-a pornit 

podul. Dar noi ne uitam, era lume tot. Uitându-ne aşa, a ajuns podul la mijloc, s-a desfăcut 

podul, s-a cufundat, nu a rămas nimeni. În timpul acesta au venit două avioane ruseşti, joase 

erau, şi când au prins a bate, erau şi nemţi, pe partea ceea, pe parte asta. Trei ocoluri au făcut, 

au bătut aşa cu, nu, din avion bătea, şi noi în timpul acesta am dispărut, am fugit. Ne-am 

speriat, acolo omul nu ştie ce să facă. Am fugit şi am venit acasă. Spunem părinţi, spunem 

iaca aşa ....  
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