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Numele și prenumele intervievatului: Maria Curdi 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Ghidirim, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0103.01.01 

Data interviului: 17 iulie 2008  

 

 Maria Curdi este născut în anul 1927, în satul Ghidirim și a fost intervievată cu 

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

Doilea Război Mondial.  

Ea relatează despre o coloană de circa 30 de căruţe de evrei pe care i-a văzut că erau trecuţi 

Nistrul din Moldova de către soldaţi români. Ea mai povesteşte şi despre ghetoul din 

Râbniţa, cum trăiau evreii acolo. Tot la Râbniţa spune că era o închisoare pentru comunişti. 

În ceea ce îi priveşte pe evreii din Ghidirim, ea spune că au fost salvaţi de săteni, familia lui 

Moşcu şi a Idiţei, fiind ajutaţi chiar de mătuşa şi bunicul ei.  

De asemenea, ea mai relatează că în 1942, 1943 vedea trupuri de evrei morţi pe Nistru. 

 

00:00:00 - 37:15:55 

 

Question: Bună ziua. Spuneţi-mi, vă rog, încă odată numele de familie şi prenumele matale.  

Answer: Curdi Maria Alexandrovna. 

Q: Şi din ce an sunteţi născută   ? 

A: Din 1927. 

Q: Şi de unde sunteţi născută, din care sat   ? 

A: Din Ghidirim. 

Q: Câteva săptămâni în urmă dacă vă amintiţi noi am fost şi am vorbit cu matale şi ne-aţi 

povestit ce aţi văzut în timpul războiului. Şi noi acum am venit să ne povestiţi încă odată 

despre ceea ce aţi văzut. 

A: Ei, ce am văzut   ? Nu am văzut aşa mare nevoie, numai pe bieţii evrei i-au amăgit românii 

tot binişor, că haideţi, că iaca v-om da pământ, dat, tot binişor şi i-au adus din Moldova. I-au 

adus peste Nistru în partea Ucrainei, noi a Ucrainei eram, la Nistru a fost graniţă până în 

[19]40. Dar ei luat toată gospodăria, în căruţă, în tot, şi mâţa, şi câinele, şi iepuraşul, ce au 

avut bieţii, tot, şi i-au adus la Nistru, i-au dus la Râbniţa şi i-au închis într-un ocol ca pe vaci, 

ca pe o stână de oi, de vaci, i-au închis pe bieţi şi le-au luat toată gospodăria. Dar ei bieţii 

strigau: „că ne e a mânca, că ne e frig, că boli, că vara, dar vine iarna, că le-au luat tot. Când a 
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doua zi, nu erau ei acolo. De acum pe Nistru câte unul ieşea la mal. Care mai slab la plămâni, 

la fiere, îi crăpa fierea, deodată ieşea pe apă deasupra. Şi noi ne duceam şi prăjeam şi fugeam, 

ne temeam tot binişor. Dar care la malul Nistrului se ducea în toată ziua şi prăjea. Noi nu ne 

duceam, că nu am avut când. 

Q: Dar mata ai văzut singură cum pe dânşii i-au trecut Nistrul cu tot cu gospodărie   ? 

A: Am văzut, am văzut. 

Q: Dar unde a fost asta   ? 

A: La marginea satului. 

Q: Lângă Ghidirim la marginea satului   ? 

A: Da, înspre Râbniţa încolo, era un parom tot şi îi trecea paromul acela. 

Q: Pe dânşii îi treceau   ? 

A: Da.  

Q: Podul acesta din pontoane care era făcut, da   ? 

A: Da. (stop) 

Q: Continuaţi, vă rog. 

A: Of, Doamne, Doamne, dar ei bieţii plângeau şi zice: „Domnule, noi tot suntem creştini ca 

dumneavoastră, unde ne duceţi”. „Vă ducem la pământ, la muncă, la pământ, la muncă.” Îi 

amăgea, dar ei i-au dus la împuşcat, i-au împuşcat.  

Q: Dar când treceau Nistrul atunci ei cum treceau, îi treceau, erau pe jos sau erau în ceva, 

aveau transport cu dânşii, cum erau   ? 

A: Avea transport, aveau ei, singuri aveau, erau cu toată familia şi avea căruţe cu cai, cu, 

atunci maşini nu prea erau ca acum, tot hazeainul are 3 maşini şi 2 tractoare, şi zice că e greu 

de trăit. 

Q: Dar câte căruţe de tot aţi văzut iată că erau acolo   ? 

A: Multe, câte vreo 10 erau, dar bunuri, e parom numai 3 căruţe puneau, 3 semieste, 

neamurile se apropiau unul de altul .… 

Q: Şi îi treceau de pe un mal pe altul, din partea cealaltă din dreapta încoace   ? 

A: Da, da, încoace îi trecea. Vreo lună de zile s-a tras. 

Q: Dar mata de câte ori ai văzut asta cum îi treceau pe Nistru   ? 

A: Numai o dată. O dată am fost şi gata şi am venit şi i-am spus mamei istoria, dar mămica: 

„nu aveţi ce căuta, dragii mamei, să prăjiţi nevoia ceea străină, că ca mâine nouă poate să ne 

fie aşa, cine ştie, dacă războiul merge”. Dar bogdaproste, la satul nostru nimic nu au făcut, 

nemţii nu au ucis pe nimeni, românii nu au ucis pe nimeni, nu au bătut pe nimeni. Dar vite ne-
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au luat, dacă la armată trebuia mâncare, dar noi aveam vacă şi juncă şi oi, scroafă cu purcei, 

aveam godac, aveam gospodărie, că bietul .… 

Q: Dar cum de s-a întâmplat că tocmai mata erai acolo lângă podul acesta de pontoane unde îi 

treceau pe dânşii   ? 

A: Ne-am dus cu fratele cel mai mare la Râbniţa la sare,toţi aduceau sare din magazin, dar 

mama zicea, mama îl avea pe fratele acesta, l-a născut prin război, prin [19]41, şi zice: 

„duceţi-vă, măcar sare aţi aduce”. Şi noi ne-am dus sare şi am luat. Cu fratele. 

Q: Şi când vă duceaţi sau când vă întorceaţi aţi văzut asta   ? 

A: Nu, când ne duceam. Şi am stat mai toată ziua acolo şi am prăjit şi diseară de acum ne era 

foame .… 

Q: În toată ziua aţi stat acolo şi aţi privit cum treceau Nistrul   ? 

A: Am privit. Nistrul trecea şi ţin minte, ne duceam şi căutam magazinul acela cu sare şi era 

încuiat încă, că nu l-au descuiat, nu l-au fărâmat românii, soldaţii şi umblam aşa de-a nimănui 

prin oraş. 

Q: Şi cam câte căruţe de tot aţi văzut că au trecut peste Nistru, că au trecut în ziua aceea   ? 

A: Vreo 30 de căruţe am văzut. 

Q: Vreo 30 de căruţe aţi văzut, da   ? 

A: Da. Da. 

Q: Dar de unde ştiaţi că aceia erau evrei din căruţe   ? 

A: Ei, d’apoi dacă românii strigau juda, juda, „l-aţi vândut pe Isus Hristos, iuzilor, iuzilor”, 

strigau şi noi de acum ştiam că evrei.  

Q: Dar cât de aproape stăteaţi iaca de mal de acolo, de podul acela, de la ce depărtare stăteaţi 

de dânşii   ? 

A: Vreo 10 metri, nu mai mult. 

Q: La vreo 10 metri undeva   ? 

A: Da. Vreo 10 metri. 

Q: Dar auzeaţi cum ei vorbeau între dânşii, evreii   ? 

A: Evreii nu prea vorbeau între dânşii, bieţii, nu prea, numai căutau unul la altul şi plângeau. 

Copii mititei erau, de sân, oi, dar o fetiţă aşa de vreo 20 de ani, aşa frumuşică, cu părul galben, 

o fetiţă frumoasă, când au luat-o românii de gâţa aceea şi o trăgeau, dar ea: „domnule, ce am 

făcut eu rău de aşa mata mă hăruieşti, ce am făcut eu rău   ?”. Dar noi plângeam, dar el: 

„plângeţi după iuzi   ? Iuzii l-au vândut pe Isus Hristos”. Şi fugeam noi, mergeam mai 

departe.  

Q: Dar pentru ce o trăgea de păr   ? 
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A: Ea rămânea în urmă, zicea că nu poate. De acum căruţele se duceau, dar ea rămânea de 

acum în urmă: „nu am putere, picioarele mă dor, nu am putere”. „A, vrei să rămâi   ? Nu, nu, 

nu. Înainte. Dar înainte drumul.” 

Q: Şi v-aţi dus după coloană, aţi fost să vedeţi unde îi duce pe dânşii sau nu   ? 

A: Ne-am dus, dar tot ne feream, ne temeam să nu primim şi noi vreo nahaică acolo. 

Q: Şi unde i-au dus pe dânşii   ? 

A: I-au dus la podul cel de fier. 

Q: Dar podul cel de fier unde era el   ? 

A: Unde e şi acum, unde şi acum în Râbniţa este rupt.  

Q: Cât de departe era de primul pod, de acesta de pontoane   ? 

A: De pontoane erau vreo 2 kilometri. 

Q: Aşa, şi înseamnă că i-au dus de la acesta de pontoane i-au dus în partea cealaltă, la podul 

acesta de fier, da   ? 

A: Da. Da. 

Q: Şi acolo ce au făcut cu dânşii   ? 

A: Ei, i-au dat în ocolul acela ca pe vite, ca pe oi, ca pe vaci, tot binişor, şi le-au luat căruţele, 

caii, tot binişor, dar ei bieţii plângeau la sârmă, sârmă din asta ghimpoasă, oi, Doamne, 

Doamne, i-au hăruit, tare i-au hăruit pe dânşii. Dar de ce şi pentru ce, aşa cu gospodărie, aşa 

oameni zdraveni, dar tinerime, băieţi nu prea erau, fete mai mult, femei şi câte un moşneag cu 

căruţa cu caii: hăis, hăis, mâna caii. Dar tinerimea nu ştiu unde era, bărbătoii nu prea. Şi o zi 

am fost şi mai mult nu ne-am mai dus, nu am găsit nevoia. 

Q: Dar cât de mare era ocolul acesta despre care spuneţi   ? 

A: Era mărişor. Mărişor. 

Q: Cam câţi metri să fi avut de tot   ? 

A: Metri   ? Avea aşa vreo 100 de metri avea. 

Q: Vreo 100 de metri pătraţi aveţi în vedere, suprafaţa   ? 

A: Da, că încolo era mal, mal, dar trei părţi era cu sârmă. 

Q: El era drept pe malul râului   ? 

A: Nu pe malul râului, pe malul Râbniţei. 

Q: A, era pe malul la oraş   ? 

A: La oraş, la oraş. 

Q: Şi era de jur împrejur cu sârmă ghimpată   ? 

A: Da. Ghimpoasă. 

Q: Dar înăuntru erau ceva case sau ce era acolo   ? 
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A: Nimic nu era, pământul gol, gol pământul, nu era nimic, nici nu îi lăsa să ia măcar o haină 

mai călduroasă ceva, nimic aşa, cum lete oghioji şi gata.  

Q: Şi toate lucrurile unde le lăsau   ? 

A: De asta parte de sârmă, dar unde au dus căruţele, că seara de acum nu ştiu unde le-au dus. 

Q: Dar ei voiau să intre înăuntru acolo   ? 

A: Da .… vrea .… îi împingea aşa ca pe oi. Plânsete şi răcnete şi ţipăt, Doamne fereşte să nu 

mai fie, cum greu, dar nevoie de război să nu mai fie în toată ţara. 

Q: Dar soldaţi erau mulţi acolo   ? 

A: Erau. 

Q: Care pe dânşii îi păzeau   ? 

A: Erau, erau mulţi, mulţi. Nemţii nu prea, dar românii, românii au mers pe aici. 

Q: Şi cam câţi să fi fost soldaţi acolo   ? 

A: Ei, noi nu i-am numărat, dar erau multişori, că să nu fugă, să nu .… 

Q: Aţi văzut ca să se întâmple ca ei să împuşte acolo   ? 

A: Ei tare răcnea şi când a pus pulimiotul, când a început trrrrr, dar noi de acum gata, fratele 

meu: „haidem, că om primi şi noi un glonţ”, şi am venit, am luat câte un turbutoc de sare şi 

spuneam mămicii, dar mămica: „mai mult, băieţi, nu vă duceţi la nevoia aceea străină să o 

prăjiţi”. Nu ne-am mai dus. 

Q: Au început a împuşca în ei cu mitraliera   ? 

A: Da. 

Q: Dar îi împuşcau pe aceia dinăuntru sau pe aceia din afară   ? 

A: Nu, dinăuntru, că ei tare striga şi tot binişor că le-au luat toată gospodăria: „cu ce ne 

ducem la pământ, la muncă, haine ne-aţi luat, toată gospodăria ne-aţi luat, la pământ ne duceţi   

? La înmormântare”. 

Q: Şi ei când îi împuşcau soldaţii români erau înăuntru la ocolul acela sau din afară împuşcau, 

unde erau ei   ? 

A: Şi înăuntru erau ei şi din afară. 

Q: Erau soldaţi şi înăuntru şi în afară. Dar aceia care împuşcau unde erau   ? 

A: Înăuntru, înăuntru, după sârmă. 

Q: Şi voi puteaţi vedea cum, de exemplu, cădeau aceia pe jos, care i-au împuşcat   ? 

A: Vedeam câte unul care, dar care bieţii se ascundeau sub aceia care chicau morţi, de acum, 

răniţi, ceilalţi se ascundeau şi se duceau cu picioarele îi întorcea, îi bătea, nevoie. 

Q: Dar ei voiau să-i împuşte pe toţi, au început să-i împuşte pe toţi sau numai pe unii dintre 

dânşii voiau să-i împuşte   ? 
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A: Pe toţi. 

Q: I-au pus cumva în rând să-i împuşte sau îi împuşcau aşa la nimereală   ? 

A: Care nimerea, ei stau toţi în picioare, grămadă, ca aşa , ca oile, bieţii, şi împuşcau şi în care 

intra glontele, acela chica, bietul, ei, Doamne, Doamne. 

Q: Şi cam cât timp aţi văzut, iaca, că îi împuşcau pe dânşii   ? Cam cât timp aţi stat acolo şi v-

aţi uitat când îi împuşcau   ? 

A: Vreo jumătate de ceas, mai mult nu. 

Q: Vreo jumătate de ceas aţi stat şi v-aţi uitat   ? 

A: Am fugit, că tare ne era jale, tare straşnic. 

Q: Dar asta aveţi în vedere că aţi stat jumătate de ceas şi v-aţi uitat şi cum îi dădeau înăuntru 

şi cum împuşcau, da   ? 

A: Da, Doamne fereşte, cum îi împingeau, cum îi băteau, cum .… 

Q: Dar când au început a împuşca de acum erau toţi înăuntru sau mai erau încă afară   ? 

A: Toţi, toţi înăuntru, toţi, i-au mântuit, câte căruţe au adus, toate sta în rând sub sârma aceea 

şi se duceau doi, trei români şi îi da, îi împingea încolo după sârmă. Parcă văd, o poartă aşa 

mare de sârmă şi aşa au deschis-o şi aşa ca pe oi îi împingea şi i-au ucis, că a doua zi s-au mai 

dus mahalenii şi ziceau de acum: „am fost acolo, de acum niciunul nu era, nici căruţe, nici 

urmă, a doua zi”. I-au ucis şi noaptea i-au dat pe Nistru.  

Q: Dar după ce au început a împuşca ei şi aţi văzut că ei împuşcă, cât timp încă aţi stat, cam 

câte minute, ceasuri, cât timp aţi stat şi aţi văzut că ei împuşcă   ? 

A: Cât   ? Vreun ceas, mai mult nu. Nu am stat fiindcă tare ne era jale, tare straşnic, tare mare 

foc, gândesc aşa, lume tânără, frumoşi, toţi binişor şi aşa să-i ucidă nevinovaţi. 

Q: Dar de la ce depărtare eraţi aproape de ocolul acesta unde spuneaţi că erau ei   ? 

A: De vreo 20 de metri aşa.  

Q: La vreo 20 de metri   ? 

A: Da, da, nu aproape, că românii ne .… 

Q: Şi mai era multă lume acolo care din oraş care privea sau eraţi numai singur cu fratele   ? 

A: Era, era din Râbniţa, bătrâni, şi ei ruga: „domnule, nu ucideţi, nu-i hăruiţi”. Erau din 

Râbniţa, că pe malul Nistrului erau case şi era norod mult, că Râbniţa pe malul Nistrului 

numai a fost, aşa cum acum la Balcinco, aici Râbniţa era, dar unde biserica a fost tiurma, a 

fost, şi pe partinîi, pe consomoli care i-au spus, i-au închis tot şi le-au dat foc, când de acum 

fugea românii la vale atunci au dat foc la tiurma. La tiurma nu am fost. 

Q: Şi ăştia bătrâni ei rugau pe români ca să nu-i ucidă   ? 
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A: Da, da. Ei bătrâni ruga: „la ce-i hăruiţi, la ce-i ucideţi, că ei nu au făcut nouă rău nimic”. 

Zice: „a, la pământ nu vor să lucreze, vor la magazin, să vă amăgească, să vă ia pâinea, să vă 

ia”. Dar acum au făcut magazin la noi în sat, vreo 10 magazinuri. Numai de a-i avea bani, tot 

scumpete, tot. 

Q: Şi spuneţi că la închisoare, aţi văzut singură sau aţi văzut de la alţii despre ce s-a întâmplat 

la închisoare   ? 

A: La închisoare   ? 

Q: Da. 

A: Apoi ne-a spus săteanul nostru, mahaleanul nostru a fost partinîi şi a fost la acesta, la Bălţi 

de acum, în [19]40 când au luat ruşii Moldova, tot binişor şi el a fost sudea în Bălţi, sovietu 

nostru era partîi şi când au venit românii .… cine l-a spus, zaraz l-au luat. Dar avea 5 copii şi 

în mahală, peste drum trăiam, şi de acum cu românii, dacă aceia toţi ruşi, dar el moldoveneşte 

ştia şi cu românii şi lui i-au dat drumul când au aprins tiurmaua aceea. Dar aceia toţi au ars 

acolo.  

Q: Dar lui i-au dat drumul   ? 

A: Lui i-au dat drumul. Şi a venit. 

Q: Dar vă aduceţi aminte cum era numele, familia lui   ? 

A: Ce spuneţi   ? 

Q: Cum era numele şi familia lui   ? 

A: A lui   ? Ţi-oi spune: Nicolaev .… 

Q: Nicolaev   ? 

A: Nicolaev Porcop Dorofeevici. Acum el vreo trei ani, mai mult, acum vreo cinci ani a 

murit.  

Q: Şi el v-a povestit despre asta, cum a fost la închisoare şi cum a scăpat   ? 

A: Ce spui   ? 

Q: De la dânsul, el singur v-a povestit cum a fost la închisoare   ? 

A: Da, da, el mi-a povestit, a venit de acum, când a venit în [19]44 de acum ruşii şi el a venit 

şi s-a ascuns deodată până s-au dus toţi românii, nemţii, că se temea că să nu-l ia mai departe. 

Ţin minte când a venit în [19]44 ruşii, apoi el de acum ne povestea. Venea seara la noi, ori noi 

ne duceam la dânsul, că noi eram 7 copii, dar la dânsul 6, când ne suiam pe cuptor, aveam ce 

zburda.  

Q: Dar au mai fost arestaţi sau omorâţi şi alţi oameni din sat, în afară iaca de dânsul   ? 

A: Nu, nu. 

Q: Numai el unicul a fost arestat   ? 

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



A: Da. Pe el l-a spus cine l-a spus, dar aşa nu .… 

Q: Dar la voi în sat erau evrei de ăştia localnici din Ghidirim   ? 

A: La noi în Ghidirim au fost numai două familii, două familii de, dacă erau muncitori, la 

colhoz lucrau, ea Idiţa, dar el Moşcu era. Şi avea doi băieţi, Motcu şi Davidcu, Davidcu 

acum e în Israel, tot aşa ne-a trimis hârtie la sat, din Israel, şi la pensie să treacă şi ne-a trimis 

tot, ne-a iscălit sătenii. 

Q: Dar cu dânşii ce s-a întâmplat în timpul războiului   ? 

A: Oamenii i-au ascuns, i-au luat şi îi ţinea în casă, îi hrănea, tot binişor, ei seara, noaptea, 

ieşeau la aer, la tot, se aducea apă, se făcea mâncare la hazeainul unde, al meu un cuscru apoi 

l-a ţinut până odinioară se ducea la Chişinău la dânsul, la Moşcu. Se ducea la jidan, că pe 

vremea războiului. Pe o soră a mea, încă cumetrii, părinţii i-au luat pe jidani, ea cosea, care 

Idiţa, bine, dar lucra la colhoz, la muncă toată ziua, dar toată noaptea cosea acasă. Cum   ? 

Aşa era vremea atunci.  

Q: Şi spuneţi că cuscrul matale i-au ascuns pe dânşii tot în timpul războiului   ? 

A: Da, şi tata meu tot le ducea mâncare, le ducea câte o satină de paie să îşi facă focul unde 

şedeau. 

Q: Dar la cine şedeau ei   ? 

A: Tot la săteni. 

Q: Dar vă aduceţi aminte cineva din săteni cine anume   ? 

A: Mulţi, sunt mulţi de acum. 

Q: Dar ştiţi pe familie, de exemplu, cine anume, cine îi ascundea pe dânşii   ? 

A: De acum, şi chiochea mea i-a ascuns, Prunevaia. 

Q: Cum   ? Prunevaia   ? 

A: Da. Prunevaia Maria. Şi bunelul meu, tot, i-a ascuns, că în mahală a trăit şi tot şi 

măhălenii, şi avea câte un serai aşa unde şedeau vaca, oile, şi acolo îi ascundea şi ei bieţii 

toată ziua şedeau închişi. Dar noaptea… 

Q: Şi ei se ascundeau din casă în casă se primeşte, ei de la unul la altul sau cum   ? 

A: Nu. 

Q: Sau un timp la unul   ? 

A: Nu, numai la ăştia.  

Q: La Prunevaia şi apoi bunelul matale cum se numea   ? 

A: Bunelul meu   ? 

Q: Da.  

A: Prunevoi, că asta era noră a bunelului meu. Prunevoi Mihail.  
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Q: Şi tot războiul au fost ascunşi acolo   ? 

A: Da, patru ani de zile. Şedeau bieţii, şi venea tăticul nostru de la colhoz şi zicea: „nu aţi fost 

la bunel, nu aţi dus ceva mâncare la Idiţa, lui Moşcu, că vă coase rochii”. Şi ne duceam. 

Q: Dar soldaţii români nu îi căutau   ? Când era război nu îi căutau pe dânşii   ? 

A: Nu îi căutau prin sat, nu spuneau sătenii. 

Q: Nimeni din săteni pur şi simplu nu i-a spus   ? 

A: Şi gata, şi nu. Două familii de jidani au fost şi o familie de ţigani. 

Q: Şi ăştia erau familia care aţi spus că a lui Idiţa şi Moşcu, ei erau soţ şi soţie, Idiţa şi Moşcu 

sau altă familie asta   ? 

A: Familie nu ţi-oi spune cum. 

Q: Nu, dar, iaca aţi spus despre Idiţa. 

A: Idiţa pe dânsa o chema. 

Q: Da, dar pe soţul ei   ? 

A: Soţul Moşcu. 

Q: Aşa. Asta era familie. Dar pe ceilalţi, nu ţineţi minte dintre ei   ? 

A: Pe ceilalţi şi o învăţătoare a fost, evreică, pe limba nemţească, dacă i-am uitat, atâţia ani de 

acum. 

Q: Şi aceea tot s-a ascuns în sat   ?  

A: Tot, tot. 

Q: Dar pe aceia ştiţi cine i-a ascuns   ? 

A: Tot i-au ascuns, învăţătorii i-au ascuns, că ei erau şi bărbatul învăţător şi nevasta de acum 

şi învăţătorii i-au ascuns pe dânşii. Dar nu-s de acum nimeni de aceia. Atâţia ani, eu când şed 

singură, măi, câtă lume de acum nu-i, de când m-am născut. 

Q: Am vrut să vă întreb încă: aţi spus că pe urmă aţi mai văzut că se întâmpla cazuri când aţi 

văzut că pluteau pe Nistru oameni morţi, aţi văzut singură, mata personal ai văzut   ? 

A: Că mergea pe Nistru   ? Am văzut, că ne-am dus şi spălam rufele la Nistru, şi mergea 

trupuri, care fierea mai slabă şi ei mergeau, bieţii, înecaţi. De atunci nu mă mai duc la Nistru, 

dar nici nu m-am scăldat. 

Q: Dar multe aţi văzut atunci trupuri pe Nistru   ? 

A: Nu, nu, nu. Vreo 10 dacă mergeau aşa, acolo, acolo, deodată noi gândeam că nişte gâşte, 

ori nişte haine, dar când bătea vântul, valurile le aduceau la mal. 

Q: Şi erau de bărbaţi sau de femei trupurile   ? 

A: Ei, nu ne apropiam aproape, că ne temeam. 

Q: Şi nu puteaţi să vedeţi dacă erau bărbaţi sau femei   ? 
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A: Nu. Nu ne apropiam de trupurile acelea înecate. 

Q: Dar asta o singură dată aţi văzut sau de mai multe ori aţi văzut cum pluteau pe Nistru   ? 

A: De mai multe ori aşa se întâmpla. Odată ne-am dus şi spălam şi puneam pietre aşa şi ne 

suiam, şi am mutat piatra aceea, dar un trup de femeie când a buhnit de acolo .… 

Q: De sub piatră   ? 

A: Da, sub piatră pus trupul. Cine a înecat-o şi i-a pus pietre deasupra. Dar noi am mutat şi 

pur şi simplu nu ne-am mai dus la Nistru, acasă ne spălam.  

Q: Şi asta când iaca aţi văzut, cam în ce perioadă aţi văzut trupurile astea pe Nistru   ? 

A: În [19]42, [19]43 încă mergea. 

Q: În [19]42, [19]43   ? 

A: Da. Da. 

Q: Asta după ce aţi văzut, se primeşte, după ce au trecut cazul acesta când aţi văzut la 

Râbniţa, după   ? 

A: Da, prin [19]42. 

Q: A trecut mai mult timp, da   ? 

A: Da, apoi rămăsese prin sate, că lumea îi mai ascundea şi prin Moldova, pe evrei, tot, dar ei 

îi găsea, jandarmii aceia, şi îi aducea, îi amăgea că îi duce la pământ, că să lucreze, că, of, 

Doamne, Doamne. 

Q: Dar la Râbniţa, după aceea aţi mai fost, după cazul de la Râbniţa   ? Aţi mai fost încă în 

timpul războiului la Râbniţa   ? 

A: Am fost. Am fost şi vindeam lapte, cumpăram săpun, cumpăram .… 

Q: Şi erau evrei în Râbniţa   ? 

A: Nu, se ascundeau, s-a făcut podvaluri şi au rămas mulţi, în Râbniţa au rămas mulţi evrei 

chiar râbniţeni, au rămas, că ei. S-a dus un mahalean şi mergea pe podea, dar încolo deşert, tot 

binişor, dar evreii zice: „oameni buni, nu ne faceţi rău, nu ne faceţi rău, nu ne luaţi hainele, 

nimic” (în rusă). Ei, pe urmă nu se ducea nimeni, că zice, or ieşi, ne-or ucide evreii. 

Q: El s-a dus în casă la dânşii   ? 

A: La dânşii în casă şi căuta şi le lua maşini şi din astea de cusut, le lua, haine le lua, că erau 

greu după război. Noi nu am purtat, am fost mulţi, dar nu am purtat haină străină, Doamne 

fereşte. 

Q: Şi asta mahaleanul vostru v-a povestit ce s-a întâmplat cu dânsul   ? De unde ştiţi cazul 

acesta, iaca ce s-a întâmplat cu mahaleanul   ? 

A: Cu Nicolaev. 

Q: Acesta el era, Nicolaev   ? El v-a povestit cazul acesta   ? 
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A: Da, da. Ne-au povestit, ne-au povestit toţi bătrânii, toţi, care erau znaconi din Râbniţa şi 

zicea: „voi la Ghidirim nu aţi văzut atâta nevoie cât noi în Râbniţa”. 

Q: Dar eu vreau să înţeleg corect: ăştia care aţi spus că sub podea stăteau ascunşi, asta în 

Râbniţa au fost, da   ? 

A: Da.  

Q: Şi ei s-au ascuns la Râbniţa   ? 

A: Da. 

Q: Dar cineva din Ghidirim s-a dus la Râbniţa   ? 

A: Da, din Ghidirim, chiar un mahalean, un druh de-a fratelui meu cel mai mare. 

Q: Aha, el s-a dus acolo   ? 

A: Da, el s-a dus, lua perne, de astea, de la jidani, noi nu am luat, noi ţineam păsări, făceam 

perne, făceam… 

Q: Dar cum se chema măhăleanul acesta, cum îl chema pe dânsul   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cum îl chema pe mahaleanul acesta   ? 

A: Pe mahaleanul acesta   ? Macar. 

Q: Macar   ? 

A: Da.  

Q: Şi mai cum   ? 

A: Andrianu familia. Tatăl său Dimitrie. Sora sa încă este, ea e vraci pe tuberculoză, cum să 

zic, Andrianovna Dimitrievna. 

Q: Şi el v-a povestit, de la el personal ai auzit sau de la alţii, el a povestit la alţii   ? 

A: Nu, de la dânsul, de la dânsul. Dânsul seara venea şi aici era o laiţă mare şi se punea cu 

fratele, dar umblam noi pe aici, era uşa, noi toţi pe cuptor, dar el povestea, dar eu zic: „da-i 

bine, ce te duci să-i hrăbuieşti”. Dar el, fratele Vanea se chema, Vanea zice: „taci acolo, nu 

poţi şedea acolo pe cuptor   ? Taci”. „Nu oi tăcea, ce se duce să ia perna jidanilor să doarmă, 

lasă să doarmă pe cuptor cu haina de cânepă”. Of, Doamne, Doamne. 

Q: Aţi mai văzut în timpul războiului şi alte cazuri când au fost omorâţi sau au fost arestaţi şi 

alţi oameni sau de altă…   ? 

A: Nu au fost, nu au fost pe la noi. Nu au fost, la noi nici o bombă, iaca, cât bombea, de astea 

somolioate, stribiche de astea, ei când începea de la pod, ce era pe Nistru… mergea jos, că 

katiuşa bătea în sus, dar nemţii s-au răzgândit şi mergeau pe Nistru mai jos şi chicau bombe 

pe Nistru, în apă, dar la noi pe sat nu au chicat, nu ne-a fărâmat nicio casă, nu ne-a ucis nicio 

vită, oi. Nu au ucis.  
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Q: Vreau să vă mai întreb încă o întrebare: despre coloana care a trecut peste Nistru, care i-au 

trecut pe podurile astea de pontoane, mata ai spus că erau undeva vreo 30 de căruţe, dar poţi 

să ne spui cam câţi oameni au fost acolo în coloana aceea   ? 

A: Nu, cam puţini, că 3, 4 suflete erau la căruţă. 

Q: 3, 4 suflete în căruţă   ? 

A: Da, da. Care sta în căruţă, dar care mergea alături, apoi eu cred că aceea cimiaua, familia. 

Oi, oi, oi. 

Q: Şi căruţele erau încărcate cu lucruri   ? 

A: Încărcate cu saci, cu razne, cu haine, cu iasce, căruţele acelea ca munţii încărcate.  

Q: Şi de atâta lumea mergea pe jos că erau încărcate căruţele   ? De asta ei mergeau pe jos   ? 

A: Încărcate, gospodăria, le-au zis că la pământ vor lucra şi ei şi-au luat tot ce au avut acolo 

bieţii, dar mai mult pe jos mergeau. De acum, care slăbea câte o bătrână o suia acolo în căruţă, 

şedea ca o cloşcă pe ouă, of, Doamne, Doamne. 
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