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Numele și prenumele intervievatului: Efimia Boghean 

Data nașterii: 1918 

Locul nașterii: Doi Bani, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0066.01.01 

Data interviului: 29 noiembrie 2007  

 

 Eftimia Boghean este născută în anul 1918, în satul Doi Bani și a fost intervievată cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul războiului. 

Ea relatează despre uciderea vecinilor săi, despre una dintre femeile din familie, Hana, care a 

scăpat, dar care a mers cu fratele ei Fişel la Dubăsari pentru a pleca în Palestina, dar au fost 

omorâţi şi ei. De asemenea, ea mai povesteşte despre alţi evrei din sat pe care i-a văzut când 

erau duşi la împuşcat împreună cu activişti sovietici. Ea spune că toate omorurile au fost 

săvârşite de soldaţi români.  

 

00:00:00 - 26:11:15 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Ne-am întâlnit câteva săptămâni în urmă şi mata ne-ai povestit despre ceea ce îţi aminteşti 

din război. 

A: Da. 

Q: Poţi, te rog frumos, şi astăzi să-mi povesteşti istoriile care mi le-ai spus data trecută. Mai 

întâi spune-mi, te rog, numele şi familia matale.  

A: Dintâi spun familia mea ? 

Q: Da, da. 

A: Boghean Efimia Emanuel. 

Q: În ce an te-ai născut mata ? 

A: În anul [19]18. 

Q: Unde ? 

A: În satul Doi Bani, raionul Dubăsari.  

Q: Când s-a început războiul, mata tot în Doi Bani erai ? 

A: Tot, eram în [19]41. 

Q: Şi mata ai văzut atunci ce s-a întâmplat cu evreii din Doi Bani ? 

A: Am văzut, am văzut. 
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Q: Vrei să ne povesteşti ? 

A: Dacă de acum e lungă… 

Q: Povesteşte aşa lung cum este. 

A: Apoi soţia dânşii care era alături cu noi chiar, Maria şi .…, şi are mama mea, dar am uitat, 

dă-mi cartea să spun numele. 

Q: Spune aşa fără nume. Ce s-a întâmplat cu dânşii ? 

A: Ei s-au dus până la Bug să treacă în Rusia şi au venit înapoi, că acolo au bombardat, 

bombarda pe Bug. Şi nu au putut, şi au venit acasă, şi au zis: „ de acum pe noi aici ne-or ucide 

pe loc, că şi încolo ucid”. Şi au venit înapoi. Şi când a venit românul, zaraz a venit aici la două 

semeistvo. Dar o semeistvo a scăpat, dar iar i-a ucis neamţul pe ceilalţi. Dar astea două 

semeistvo care zicea mahala, Beila, Sara. 

Q: Vecinii matale, da ? 

A: Vecinii. Apoi, dar ea a avut şi om, Pesic, şi băiatul, Siomca, de 17 ani, şi le-am văzut numai 

spinarea când au ieşit din casă. După aceea românii umbla. 

Q: Ai văzut cum i-au scos din casă ? 

A: Pe ei, zaraz au fugit, dar ele pesemne pe afară erau cum, că ei au fugit pe după casă şi s-au 

dus, băiatul a şezut până a venit rusul, ascuns într-un sat în Florea, dar de Pesic, de tatăl lui nu 

am auzit.  

Q: Dar femeile, ce s-a întâmplat cu dânsele ? 

A: Femeia i-a luat de acum cu soţiezii ăştia, şi i-au luat şi i-au dus la deal de sat, la deal de sat, 

au trecut grădinile, şi erau pământ aşa limpede şi i-au ucis acolo. 

Q: Mata ai mers din urma lor ? 

A: Nu am mers, eu numai am prăjit din ogradă. 

Q: Cine i-au dus pe dânşii ? 

A: Românii. 

Q: Câţi români erau ? 

A: Românii, patru. 

Q: Erau înarmaţi sau fără arme ? 

A: Erau înarmaţi, şi patru români, şi era ziua, şi era de abia plouat şi ei îi luau desculţi şi i-au 

dus. Dar ei au mai făcut de mâncat, ştii că înainte era cotorba, făcea focul cu, şi au făcut de 

mâncat şi am străchinile acelea cum m-a strigat: „Fimă, ia străchinile astea, i le-ai da la 

mahaleanca aceea din jos”, că zice: „iaca pe noi or să ne ia să ne ucidă”. Şi mi-au dat străchinile 

să le dau la mahaleanca aceea, şi a zis Maria, Maria era, ea lucra la, la moară lucra Maria. Dar 

ea a zis: „Fimă, pe noi ne duc să ne ucidă, caută să ne dea oleacă de ţărână deasupra, unde ai 
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auzit că suntem ucişi”. Şi i-au dus şi i-au ucis în ziua aceea, de acum acolo au dormit peste 

noapte, dar pe Hana a ucis-o, a halit un măr, tot sosez, şi ea a scăpat. Şi mai avea o fată şi striga 

mamă, mamă, încă nu era moartă: „mamă mi-e a mânca”. Că pe semne ei i-au împuşcat şi s-au 

întors înapoi. Şi ea a venit în sat, aici la o sosetcă şi a strigat la fereastră: „mă Mariţă, eu .…”, 

Mariţa o chema, „eu nu-s ucisă, dar Bela încă-i vie şi vrea de mâncat”. Şi femeia aceea i-a dat 

o bucăţică de pâine şi s-a dus. Dacă ea era moartă, ş’apoi, dar Hana era vie şi umbla aşa pe 

ascuns. 

Q: Mata ai văzut-o pe Hana atunci după ce a venit de acolo ? 

A: Am văzut-o. 

Q: Şi a vorbit cu tine ? 

A: Da. 

Q: Şi ea ţi-a spus despre asta ? 

A: Şi ea mi-a spus. A spus: „dar eu de acum mă duc cu fratele”. El şedea ascuns, iaca încoace 

sunt nişte stince, râpe încoace, că fratele ei cu cărucean şi a pus în cărucean cred că haine, şi 

din stincă şi a auzit de unde a auzit că…, dar ea mai venea şi în sat şi lua mâncare, şi ea zicea, 

apoi a spus: „Fimă, eu mă duc la Dubăsari cu Fişăl, cu fratele meu, mă duc că”, zice, „acolo ne 

duc, ne grămădesc şi să ne ducă la Palestina, să ne ducă la Palestina”. Şi s-au dus săracii pe jos, 

cu căruceanul şi i-au împuşcat şi acolo. I-au grămădit pe toţi, îi ducea, făcuse tranşee aşa, de 

bătălie, tranşee, gropi mari, şi i-au dus şi i-au dat în tranşee şi cică ei numai aşa le da blende şi 

le da ţărână, dar cică aşa ia. 

Q: Dar matale ţi-a povestit asta cineva ? 

A: Mi-a povestit. 

Q: Mata singură nu ai văzut ? 

A: Nu am văzut, dar mi-a povestit, noi aveam neamuri la Dubăsari. 

Q: Dar când i-au dus, românii, aceia patru români, când i-au dus pe deal, mata pe urmă ai fost 

acolo la groapă să vezi ? 

A: Apoi eu, eu i-am îngropat, eu şi încă doi oameni – de acum sunt morţi oamenii aceia. Tot 

din mahală, că ei tot au zis: „caută dacă am murit să ne îngropaţi”. Şi ei au venit, Hrija şi Michea, 

au venit şi zice: „Fimă, haidem şi om îngropa evreii”. Dar eu zic: „Haidem”. Dar la noi era şi 

moşneag, socrul meu, dar ei îl ia şi pe socru, dar el era precuas: „ce, eu mă tem, nu”. Dar eu 

zic: „hai că eu merg, eu nu-s fricoasă, şi eu merg, ţin cuvântul Mariei, că ea a zis să-i dăm ţărână 

deasupra”. Şi m-am dus şi am bocit-o acolo, că era mahaleni, ea a fost la nunta mea şi juca 

cazaciocul, tare juca bine. Şi ne-am dus, dar ei şedeau aşa de rând, de rând, morţi, ucişi cu faţa 

în jos. 
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Q: Pe pământ ? 

A: Pe pământ. Dar oamenii aceia săpau, am săpat aşa de lat şi lung, cât, lung, poate de vreo 10 

metri, şi oamenii săpau, dar eu dam ţărâna pe mal, eu am dat ţărâna pe mal. Şi apoi oamenii 

aceia i-au pus de rând şi zice, s-au culcat aşa pe pământ, zice: „of, dacă ne-a ostenit”. Dar eu 

aşa plângând şi eu i-am astupat. Ei au şezut culcat, dar eu i-am astupat. 

Q: Şi i-ai cunoscut pe toţi, pe evreii aceia ? 

A: Da. Toţi erau, toţi erau morţi. Nu au scăpat. Numai Hana a scăpat, dar săraca Hana a luat-o 

la bazar. 

Q: Şi câţi erau acolo morţi, câţi la număr ? 

A: Câţi era ? Şapte de aici, şapte Maria şi două fete a Hanei, nouă. 

Q: Nouă oameni ? 

A: Nouă oameni. 

Q: Toţi din Doi Bani ? 

A: Toţi din Doi Bani, da, umblam unul la altul, ei era evrei şi era ca când, lucra la moară, era 

mai bogaţi, dar atunci era foame şi noi ne duceam şi ne mai îndatoram de la dânşii, că aşa oloi 

poate trebuia, ori zahăr, dar ei ne da nouă. 

Q: Dar mata după ce românii i-au dus acolo pe deal, ai auzit împuşcături ? 

A: Nu. 

Q: Nu ai auzit ? 

A: Nimic. Nu am auzit că ei s-au suit în deal, noi am zărit bolniţa, după bolniţă încolo încă. 

Q: Mai departe ? 

A: Mai încă au mai trecut vreo două rânduri de grădini şi încă i-au dus încolo. Mai departe, dar 

pe pământ era, pe pământul gol, că era, nu a fost grâu, dar a fost altceva, fasole, că era pământul 

negru aşa. 

Q: Dar cine a ştiut că ei taman sunt acolo ? Cum de aţi ştiut că ei taman sunt acolo ? Cum de 

aţi ştiut unde să-i căutaţi ? 

A: Apoi a venit Hana aceea înapoi şi a spus la mahaleni, ştii că ea a venit înapoi după… 

Q: Şi ea v-a spus unde-s ei ? 

A: Şi ea a spus unde sunt ucişi, să se ducă să-i ducă de mâncare Belei, fetei, şi ştia acolo, că ea 

a venit înapoi, şi s-a ascuns pe aici, pe la mahaleni. 

Q: Dar românii au venit înapoi în sat sau s-au dus mai departe ? 

A: Dar de acum românii, eu ştiu unde s-au dus, nu ştiu de acum. 

Q: Dar despre cealaltă familie de evrei pe care ai spus că i-au omorât nemţii, ce s-a întâmplat 

cu dânşii ? 
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A: Aceia, de acum ăştia nu i-au căutat pe aceia, poate şi i-au căutat, dar nu i-au găsit, că ei care 

erau mai tineri umblau la deal, atunci era cositul, prin iulie, se cosea, şi evreii se duceau pe deal, 

adică ei sunt lucrători acolo, şi ei la deal, şi dacă se duceau românii la deal, ce ei ne căutau, ei 

ba strângeau grâu, ba cu grebla umblau. Şi ei erau pe deal, acei mai, dar ăştia mai s-au ascuns, 

pe semne, şi nu îi căuta acum în toată ziua. Cred că atunci a fost pricaz să ucidă, şi nu îi căuta. 

Şi a trecut o habă de vreme, vreo lună ori cât, dar nemţii, eu nu am văzut nici un neamţ, de întâi 

românii au venit. Şi noi am trăit mai în deal, tot în Doi Bani, dar mai în deal, şi eram la mama, 

şi am căutat aşa, dar acolo ca când este ciut un delişor să te sui, dar ei şedea aşa, la un gard, 

neamţul. Patru nemţi erau, şedeau, dar pe urmă ca când erau mai mulţi, dar atunci eu patru i-

am văzut. Dar ei aşa cu nişte chici galbene, ei era la păr galbeni şi zice: „iaca, a venit neamţul”, 

dar evreii zice, ăştia care au rămas, „a venit neamţul, dar neamţul nu ne-a ucide”. Şi ei cred că 

au şezut acasă de acum, că de acum au luat şi au venit de acum la primărie şi au întrebat care a 

fost lucrător, care soviet, care a cui parte. 

Q: Activişti sovietici ? 

A: Activişti. În pravlenie, care era, lucrători cu satul, care cârmuia. Şi a luat şi i-a chemat, dar 

ei s-au dus, nu au ştiut că. 

Q: Asta atunci, când au venit nemţii i-au chemat ? 

A: Când au venit nemţii. Nemţii au venit până în sat, dar eu spuneam că eram la mama şi am 

venit acasă aici, dar ei şi-au dat drumul în vale şi au căutat unde e primăria. Primăria e drept cu 

ţintirimul aşa. Şi s-au dus acolo în primărie şi au întrebat de acum de activişti, şi au luat şi au 

chemat nişte oameni: „ia duceţi şi-l chemaţi pe Robul, pe acela, pe acela”. Dar ei s-au dus şi i-

au chemat. Dar ei au venit, nici în cap nu le-a fost că o să-i ucidă, au venit, nu s-au ascuns. 

Numai un moşneag era gordâi, hâtru, şi numai a ajuns la uşa sovietului şi a fugit şi s-a dus în 

Doi Bani încolo înspre Scaneuca. Când a ajuns încolo, că ei dacă aici i-au împuşcat, au auzit 

cică împuşcând şi moşneagul acela a şezut multă vreme aşa ascuns, se ducea pe la Tiraspol ori, 

el a şezut ascuns până a venit rusul. Umbla prin sate, nu venea. 

Q: Dar mata ai văzut cum activiştii i-au împuşcat ? 

A: Am văzut. Eu eram în ogradă, dar chiar nu în ogradă, dar, la noi era toci pe malul Nistrului, 

şi atunci de acum ca cum s-a slobozit, dar de acum au venit că să-i scoată din tocică, că ei erau 

morţi. Şi i-au scos din tocică şi le-au făcut sicrie şi i-au adus, şi numai bine ce-l îngropasem pe 

nănaşu, şi eu acum de la ţintirim venisem înapoi. Când mă întorc aşa, dar ei din urma mea 

veneau. Dar eu aşa rar, rar, rar, şi repede alergând, şi vin în ogradă, şi din ogradă mă întorc aşa, 

şi din ogradă am prăjit cum îi ducea.  

Q: Pe toţi ăştia, activiştii ăştia îi duceau ? 
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A: Activiştii şi evreii erau. 

Q: Şi evreii, toţi împreună îi duceau ? 

A: Tot, aşa îi duceau ca, i-au pus câte patru în rând, şi îi ducea. Şi aşa au zis că s-au ucis ăştia 

de acum, iaca câţi: Jijăn, Ţipa, Liova şi femeia lui Liova, şi doi copii a Manii, soră cu Liova, 

fata lui Jijăn, ea era măritată la Moscova şi a adus copiii la odihnă şi iaca. Şi i-au împuşcat şi 

cu ochelari şi ceea, şi era, şi a făcut pametnic aici, şi era pe pametnic toţi scrişi. Numai că s-a 

rupt, că când să-l pună nu l-a mai pus, s-a rupt, vântul l-a bătut, s-a rupt aceea şi care om îl 

vedea pe drum, hai, neamţul, îi chema să meargă şi aceia, că ei i-au adus la tranşee şi i-au 

împuşcat şi trebuie înveliţi. Oameni, oameni de pe drum a luat şi i-au învelit cu ţărână. Dar la 

noi în ogradă au venit femei de acelea care ucid oamenii, şedea cu lumânări în mână, şi plângea 

de acum că lor le e sufletul. 

Q: Dar mata te-ai dus din urma lor să vezi unde i-au împuşcat sau nu ? 

A: Nu m-am dus. 

Q: Ai văzut numai cum au trecut pe drum ? 

A: Numai cum au trecut. 

Q: Şi câţi nemţi erau cu dânşii ? 

A: Nemţii era aşa, ca când i-au numărat, că şase, doi înainte, doi din urmă şi pe la părţi era câte 

unul. 

Q: Dar oameni din sat câţi erau, ăştia, activişti pe care îi duceau cam câţi erau ? 

A: Zece. 

Q: Zece la număr ?  

A: Da. 

Q: Dar evreii mergeau tot acolo ? 

A: Tot, mestecaţi. 

Q: Împreună toţi ? 

A: Toţi acolo erau. 

Q: Înseamnă că ei împreună cu evreii erau zece sau ? 

A: Nu, ei din sat singuri zece. 

Q: Aşa. Dar evrei câţi ? 

A: Dar evrei câţi i-a numărat, şase. 

Q: Înseamnă că de toţi erau 16 ? 

A: Da, 16, că Hana cu fiica ei s-au dus la Dubăsari. 

Q: Dar pe dânşii când îi duceau îi bătuse, nu ai văzut, ei erau bătuţi sau nu ? 
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A: Erau cică bătuţi, mi-au spus adică oamenii că, era unul, îl chema Harlab, a fost president 

soviet şi cică era de acum cu capul frânt, aşa spânzurat capul. 

Q: Dar când au trecut, ei de acum îi bătuse pe dânşii, era bătuţi ? 

A: Erau bătuţi, ei i-au bătut acolo pe loc, acei sovietî. 

Q: Şi ei veneau de la sel soviet acum când îi văzuse ? 

A: De la sel sovieti i-au adus. 

Q: Când mata i-ai văzut ei mergeau de la sel sovieti ? 

A: Aşa. Şi erau bătuţi. 

Q: Şi îi duceau înspre unde, înspre care drum ? 

A: Iaca la Răscâneşi, e drum de vale aşa. Aici în zaraz la capul satului, zaraz după, este o căsoaie 

aici, aici au fost îngropaţi. Şi ţin minte când a venit rusul, a dat voie şi i-a dezgropat pe activişti, 

şi i-au dezgropat familia de acum, care, şi se duceau şi oamenii şi ajutau şi i-au cunoscut pe 

haine, pe, i-au cunoscut, şi i-au luat şi i-au îngropat în ţintirim pe oamenii aceia, deci toţi i-au 

luat. Dar evreii, săracii, i-au astupat şi au rămas acolo. 

Q: Dar ei când au trecut cât de aproape au trecut de unde erai mata ? 

A: Eram în ogradă, dar ei zaraz lângă casa aceea, ei zaraz pe drumul acesta. 

Q: Cam la cât, la vreo cinci metri sau la cât, cât de departe ? 

A: Vreo 10, ca de aici până în drum, cât poată să fie. 

Q: Vreo 15. 

A: Ca când de la uşă eu am prăjit, de la uşa asta.  

Q: Cam vreo 10-15 metri, da ? 

A: 15. 

Q: Cam aşa. 

A: Da. 

Q: Dar pe ăştia care îi duceau, pe evrei şi activişti, ei încercau să spună ceva, vorbeau cu 

oamenii din sat ? 

A: Ei, nu, dar unde să mai grăiască. Nu, ei mergeau aşa bătuţi, ucişi, aşa, care se povedea, care. 

Q: Şi erau şi copii acolo, da ? Erau copii ? 

A: Apoi doi copii, a evreilor, erau.  

Q: Dar primii i-au împuşcat pe evreii aceia care au fost vecini cu mata sau primii pe ăştia, nu 

îţi aduci aminte ? 

A: Primii care au fost vecini. 

Q: Pe dânşii primii i-au împuşcat ? 

A: Pe ei, da, care au fost vecini. Dar aceia era mai .… 
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Q: Mai târziu ? 

A: Mai în mijlocul satului, mai târziu. 

Q: Ai mai văzut şi pe altcineva să fie omorât în timpul războiului, pe altcineva au mai omorât 

în sat ? 

A: Nu. Mai mult nu, nu a omorât pe nimeni. Dar bătea, bătea românii, tare bătea. Şi aşa, venea, 

îţi cerea găină şi venea mâine, şi poimâine, în toată ziua. Nu i-ai dat găină când te hoblea… Dar 

un om din sat, pe care eu l-am cununat, e finul meu, dar el aşa stricat de vărsat pe faţă era şi 

umbla cu căruţa. Dar românii de acum s-au dus ca să, l-au trimis nu ştiu unde, dar el ungea 

căruţa cu dohot, cu, ungea roţile acelea, dar ei au venit şi la dânsul: trah, avea băţ aşa ca când 

de vişin şi cu noduri, şi când l-a croit la spinare, dar el se scoală şi ia oiştea aceea de la căruţă 

de acum, ştii cum, şi când s-a îndârjit la dânşii, ei fugeau toţi, au fugit, zice: „eu vă ucid şi eu 

pe voi, da ce, eu nu vă fac nimic, eu ung căruţa şi să mă pornesc, voi de ce mă bateţi ?”. 

Q: Bun. Mulţumesc frumos pentru că ai vorbit cu noi şi noi cred că cu asta am încheiat.   
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