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Numele și prenumele intervievatului: Maria Terehovschi 

Data nașterii: 1932 

Locul nașterii: Climăuţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0120.01.01 

Data interviului: 18 decembrie 2008  

 

 Maria Terehovschi, născută în anul 1932, în satul Climăuţi, 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 două coloane de evrei care au trecut prin satul ei spre Otaci, una pe care a 

văzut-o şi una despre care a auzit de la localnici. Coloanele erau conduse de soldaţi români. De 

asemenea, la marginea satului spune că a văzut evrei morţi, despre care crede că au fost în a 

doua coloană. Ea mai spune despre evreii din sat că nu ştie cum au dispărut. În schimb, 

povesteşte despre evreul Avrum care a fost ascuns o perioadă de localnicul Vasile Casapu.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:27:01:13 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: De acum sau când am fost…  ?   

Q: Spuneţi-ne acum şi spuneţi-ne înainte ce nume aveaţi. 

A: Acum familia e Terehovschi Maria Tudor, dar la părinţi Gaivas Maria Fedeorovna, aşa 

mă iscăleam întotdeauna. 

Q: În ce an sunteţi născută  ?   

A: Sunt născută în anul 1932. 

Q: Dar unde v-aţi născut  ?   

A: M-am născut în satul Climăuţi, fostul raion Otaci, acum raionul Dondoşani. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie şi ne-aţi povestit despre 

anumite evenimente la care aţi fost martor ocular. Acum am venit cu camera de filmat ca să ne 

povestiţi amintirile dumneavoastră în faţa camerei. Spuneţi-ne, vă rog, în anul 1941 când s-a 

început războiul unde vă aflaţi  ?   

A: Eram în vârsta de 9 ani, eram copil încă, la părinţi mă găseam, în casa părintească. 

Q: La Climăuţi  ?   
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A: La Climăuţi. 

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul  ?   

A: Da. Dinspre Otaci au început să se audă bubuituri. Astea erau bombardamentele şi noi toţi 

fugeam, copiii fugeam prin casă că ne temeam de asta. Şi apoi s-a început de acum războiul 

care venea chiar prin satul Climăuţi. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, până la război în Climăuţi locuiau evrei  ?   

A: Da, eu ţin minte că eram chiar la români, că eu am şi nu ştiu câte clase, 4 ori 4 clase româneşti 

şi evreii trăiau, aveau gospodării, case, trăiau la noi în Climăuţi, trăia, dar nu prea ştiu familiile, 

astea, numele, familia lor. Ştiu numai pe Leica femeie, dar pe bărbat nu ţin minte. Avea laucă 

chiar nu departe de şcoală, de casa noastră şi toţi ne duceam la dumneaei şi cumpăram. Ştiu că 

eu după bomboane mă duceam la Leica. Dacă veneam în mijlocul satului de acum eram, dar tot 

dacă nu am încurcat eu era Avrum, un om în stare, în vârstă, şi altă familie, cam tot în aceeaşi 

gospodărie, dar avea laucă de acum. Dar Avrum strângea pielicele de oi şi mă duceam cu tata 

deseori la Avrum şi mă duceam la lauca care era lângă dânşii, dacă am uitat cum e familia, şi 

îmi cumpăram tot bomboane. Pe urmă dacă veneam în mijlocul satului chiar, aici erau două 

familii de evrei, una de la deal, o ţin minte numai Roza, mama era, dar fata era Ulica, ori că 

învăţa cu mine, că eram prietene amândouă şi mă duceam întotdeauna la dânsa, că tot avea 

laucă şi îmi da bomboane, îmi da, şi trăiam bine cu Ulica. Dar de acum de la vale trăia Hana. 

Hana, asta ţinea crâşmă şi aici mai mulţi bărbaţi, eu la Hana nu am fost niciodată. 

Q: Aşa. Ce s-a întâmplat cu evreii ăştia pe care îi menţionaţi în timpul războiului  ?   

A: Eu nu ştiu ce s-a pierdut urma lor şi eu acum mă gândesc că ce s-a fi făcut cu dânşii. Ştiu că 

aşa se auzea prin sat că i-au strâns pe mulţi, care au scăpat, care au ştiut, care le-au şoptit au 

mai fugit, dar cred că au rămas prin sat, şi spunea că s-a făcut groapă la lutăria noastră unde i-

au trântit acolo de vii pe oameni, pe aceşti evrei. Şi oamenii vorbeau, zice, că pământul umbla 

în sus şi în jos, suflau încă oamenii, ăştia, evreii. Dar eu mă gândesc, acum m-am gândit eu, că 

acolo trebuiau să fie îngropaţi şi toţi evreii care cădeau morţi pe şosea, pe drum, că erau mânaţi, 

coloane întregi de evrei. 

Q: Dumneavoastră aţi văzut cum mânau coloane de evrei  ?   

A: Da, da, ţin minte ca azi. Două coloane au mers, asta care spre pădure mai de-a dreptul a luat-

o, asta nu am văzut-o, dar numai când mă duceam cu mama, ştiu că m-am dus odată la locul 

acela de casă, mama să lucreze acolo, apoi pe şosea, nu pe şosea, dar lângă şosea, oameni, evrei 

morţi. Şi îmi pare că erau cu pielea, că umflaţi toţi, că eu îmi astupam ochii că mă temeam, nu 

m-am mai dus mai mult pe acolo. Asta eu nu am văzut coloana, dar morţi am văzut. Dar de 

acum în mijlocul satului, cred că s-a dus vestea prin sat şi au ieşit multe mame, mai ales femei 
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au ieşit, acolo lângă casa Rozei în partea astalaltă, dar aici şoseaua. Şi când ne-am uitat noi 

veneau pe jos o coloană multă de evrei şi toţi, nu ştiu, că le-au dat voie, că singuri s-au năpustit 

asupra râului care curgea de la iaz sau pârâu, pârâu cred că se numeşte. Şi ei acolo au băut apă, 

dar apa aceea murdară, ei, ca şi de broaşte şi de glod şi tot. Şi oamenii au băut apă acolo. După 

aceea ei s-au ridicat la şosea şi au venit pe pod, au venit în partea asta, înspre unde eram noi, de 

acum spre Roza şi Hana. Şoseaua aşa mergea spre Otaci. Şi mama a spus, zice, iaca… dar nu 

da voie la lume să intre acolo la evrei să se bage. Dar mama spune, iaca îmi spune ea mie, ţin 

minte cuvintele, că avea o garafă de apă, şi spune: „tu du-te…” s-a uitat mama, s-a uitat, şi vede 

o evreică care merge cu o fetiţă mică de mână, tot în coloana asta, şi mama spune: „iaca, du-te 

la fetiţa asta şi du apă”. Şi eu m-am dus, nu m-am temut, m-am dus, am alergat, am alergat şi 

am dat apă. Mama din partea asta era, dar fetiţa din partea aceea era, şi mama a luat garafa şi 

mi-a aruncat, dar eu înapoi, mă temeam să nu mă ucidă, şi ne-a aruncat cred o pernuţă. Când a 

ieşit din coloană femeile, evreicele, din mână în mână şi ne-au azvârlit pernuţa aceasta, în, aşa 

în pătrăţele pernuţa era. Îmi pare rău că nu am păstrat-o până în ziua de azi, a rămas toată 

gospodăria acasă aşa. Şi pe jos ei se duceau, dar dacă era slăbit, nu mâncat, nu, însetat, el cădea, 

şi încă în vârstă, ei cădeau, apoi aşa îl lăsa. Cădea jos şi el poate era încă viu, îl lăsau aşa şi 

mureau. Şi a doua zi tot strângea, dar unde îi duceau de acum nu ştiu. Iaca atâta ştiu.  

Q: Aţi văzut dumneavoastră să cadă cineva pe jos  ?   

A: Dar cum  ?   Aici în mijlocul satului, acolo numai morţi am văzut, dar aici cădea. Vreo doi 

am văzut cum au căzut, din partea asta şi în partea aceea. Mă tem că bărbaţi erau.  

Q: Asta spuneţi în centrul satului, coloana asta care aţi văzut-o, da  ?   

A: Da.  

Q: Şi ei cum, au căzut şi au rămas acolo căzuţi  ?   

A: Da, dar de acum pe urmă nu ştiu, cred că i-au strâns. Dar cât a mers coloana, apoi ei au stat 

acolo. Doar când la locul acela de casă am intrat, d’apoi coloana nu era şi eu şedeau pe şosea, 

nu pe şosea, lângă şosea stăteau, morţi. 

Q: Asta după ce coloana a trecut  ?   

A: Asta prima coloană care prin pădure s-a dus. 

Q: Vreau să înţeleg: dumneavoastră câte coloane aţi văzut  ?   

A: Eu am văzut numai una, asta care am dat apă la fetiţă. Dar coloana a doua a trecut, numai 

morţii când m-am dus la câmp cu mama, numai pe morţi i-am văzut. 

Q: Aţi văzut morţi  ?   

A: Da. 

Q: Câţi morţi aţi văzut acolo  ?   Aproximativ. 
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A: Dar eu nu ştiu. Nu erau aşa unul lângă altul chiar. Erau rari, nu îmi aduc aminte. 

Q: Dar de toţi câţi au fost: unul, doi sau 10 sau 15  ?   

A: Erau mai mulţi de doi, erau cam de aici la locul acesta, cam aşa, până la şcoală era, iaca cam 

cum era, dintr-o parte şi din alta. 

Q: Asta sunt corpurile despre care aţi spus că erau mai mult femei şi erau dezbrăcaţi, despre 

ăştia ne-aţi spus, da  ?   

A: Da, da. 

Q: Dar de unde ştiţi că ei erau morţi din coloană  ?   

A:  .… 

Q: De unde ştiţi .…  ?   

A: A, cred că satul vorbea că a trecut coloana şi tare sunt morţi pe drum. Satul cred că vorbea. 

Q: Dar coloana care aţi văzut-o cât de mare era  ?   Pentru că ne-aţi spus că era mare, dar ca să 

înţelegem cât de mare, eu ştiu, cât de lungă aproximativ, cam câţi oameni credeţi că ar putea fi 

fost  ?   

A: Dacă de la podul acela şi până, până la Roza încoace apoi, iaca cam aşa depărtare era, ca de 

la gardul meu până la şcoală, gardul şcolii, poate oleacă mai încoace, coloana aşa de lungă era. 

Q: Câţi metri să fie cam aproximativ  ?   Mai mult de 100 de metri  ?   

A: Acum pot să mă gândesc, dar atunci m-am gândit câţi metri .… la vreo .… de aici până la 

şcoală este 100 de metri, cam aşa, la vreo 70-80 de metri, cam aşa. 

Q: Atât de lungă era, da  ?   

A: Da. 

Q: Şi cât de lată, de exemplu, era coloana aceea  ?   

A: Iaca cam aşa cât camera asta. 

Q: Cât camera asta  ?   Deci la dumneavoastră camera cât e de lată, cât are  ?   

A: Cam e 4 metri cred. 

Q: 4 metri  ?   

A: Da. 

Q: Şi în coloana cine o ducea  ?   

A: Tot m-aţi întrebat atunci şi eu m-am gândit pe urmă. Nu au fost civili, numai soldaţi au fost 

cu are. 

Q: Erau soldaţi  ?   

A: Da, numai soldaţi, nu civili. 

Q: Dar ştiţi din care armată erau  ?   

A: Poftim  ?   
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Q: Ştiţi din care armată erau ei  ?   

A: Mă gândesc că din România. 

Q: Vorbeau română  ?   Vă aduceţi aminte  ?   

A: Da, da, da. 

Q: Adică îi auzeaţi pe dânşii  ?   

A: Nu, nu era încă limba rusă la putere, mai mult românească era. 

Q: Dar cum se purtau soldaţii cu oamenii din coloană  ?   

A: Apoi tocmai că îmi aduc aminte că acesta care căzuse jos, omul acesta bătrân de acum era, 

apoi l-a izbit şi el a căzut jos şi acolo a rămas. El s-a dus mai departe. Se purta grosolan cu 

dânşii, cu oamenii ăştia.  

Q: Dar aţi auzit să îi fi spus ceva soldatul  ?   

A: Nu, nu ţin minte nimic. 

Q: În ce stare erau evreii din coloană  ?   

A: Cum să numesc eu acum starea  ?   

Q: Descrieţi cum arătau ei. 

A: Era cald, erau dezbrăcaţi, erau fără putere, nu aveau putere deloc, dacă ei mergeau pe jos pe 

căldura asta şi însetaţi şi flămânzi. Numai de la Dondoşeni dacă îi aducea până la Climăuţi şi 

apoi de la Climăuţi până la Otaci. Erau fără putere oamenii, nu aveau nimic. Pentru dânşii erau 

tot de una şi mai uşor era cred pentru dânşii să moară decât să-i ducă să-i chinuiască atât. 

Q: Ştiţi cumva de unde veneau ei  ?   Ştiţi de unde, din ce localităţi veneau ei  ?   

A: Nu. 

Q: Dar .… 

A: Poate să fi fost mai mare ştiam, dar aşa nu. 

Q: Dar de unde, cum aţi ştiut că ei erau evrei  ?   

A: Ei, d’apoi vestea prin sat s-a dus, cum nu ştiam. Doar asta a mers vestea peste tot că evreii, 

doar şi din sat i-au strâns pe toţi evreii, că pe evrei îi ucide nemţii. Ei, nu ştiu, că pe urmă 

auzisem, intră în politică poate, că Antonescu de fapt a intrat în legătură cu nemţii şi apoi el de 

acum s-a… nu s-a răsplătit, dar ceea ce era, cum se numeşte, de la nemţi, legea. 

Q: Ordin.  

A: Ordinul, da. 

Q: Dar fetiţa la care i-aţi dat apa a vorbit ceva, a zis vreun cuvânt  ?   

A: Nu. Nu, că ca vântul m-am dus şi ca vântul am dat la mamă, nici nu la fetiţă, dar la mamă 

am dat şi ţin minte că m-am întors înapoi că mă temeam să nu mă ucidă, nu..., copil eram. 

Q: Dar nu aţi auzit în coloană în ce limbă vorbeau ei între ei  ?   
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A: Nu, nu ţin minte. 

Q: Tot nu vă amintiţi. 

A: Ei puteau să vorbească şi moldoveneşte. 

Q: Dar aveau ceva lucruri cu dânşii în mâini sau  ?   

A: Nu, puţin, iaca cum femeia asta a avut pernuţă şi poate ceva, puţin aveau ei, nu aveau bagaj 

aşa, nimic aproape. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, mai întâi aţi văzut coloana asta unde era fetiţa sau mai întâi aţi văzut 

corpurile care, ştiţi aţi spus că le-aţi văzut pe deal aşa  ?   

A: Staţi să mă gândesc eu care. Mă tem că întâi coloana am văzut şi apoi ne-am dus la, la locul 

acela de casă, că acolo mama şi disetinele avea de prăşit. Da, întâi mă tem că coloana am văzut 

şi apoi morţii aceia. Coloana aceea a trecut înainte, nu am văzut-o eu. 

Q: Coloana nu aţi văzut-o a doua oară  ?   

A: Nu. A mers pe alt drum. 

Q: Pe alt drum  ?   

A: Pe alt drum s-a dus, mai pe de-a dreptul la Otaci.  

Q: Şi lângă corpurile care le-aţi văzut acolo aţi văzut ceva lucruri, era ceva în jur  ?   

A: Nu, nu. Lucruri aveţi în vedere haine, ceva  ?   Nu, nu, nu aveau nimic. Ţin minte că cu 

pielea erau.  

Q: Cu totul fără haine  ?   Dezbrăcaţi complet  ?   

A: Dezbrăcaţi complet, da. Eu pe acesta care l-am văzut, pe omul acesta, era complet dezbrăcat 

şi umflat. Şi fugeam că mirosea tare. Se vede că mai erau morţi. Eu pe acesta îl ţin minte, 

aproape de sat. Şi ei dacă se strica şi mirosea şi cred că pe urmă i-au strâns, dar în ziua aceea, 

nu ştiu, că au trecut atunci, că a trecut cu o zi înainte coloana, dar nu era coloană.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri când aţi văzut undeva oameni morţi în timpul războiului  ?   

A: Poftim  ?   

Q: Au mai fost şi alte cazuri când aţi văzut morţi în timpul războiului  ?   

A: D’apoi ce să fie  ?   

Q: Aţi văzut şi în altă parte  ?   

A: Nu, că nu am fost nicăieri, atât numai, în satul meu.  

Q: Spuneţi-ne, vă rog, dar cineva din sat dintre evreii din sat s-a salvat, a reuşit să 

supravieţuiască războiului  ?   

A: Da, da. Eu, oamenii care, că oamenii erau tare buni la inimă, că evreii la noi în sat tare buni 

au fost, cum să spun buni: iaca, nu aducea tata pielicele, se înţelegea cu omul, îi mai da datorie, 

banii împrumutau, erau tare buni şi oamenii tare au ţinut la evreii noştri. Şi iaca să vă spun că 
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unul a fost, dar nu ţin minte că-l chema Herşcu, că-l chema Avrum, am uitat. Mie îmi e întipărit 

Avrum, dar pe urmă mi-a venit şi numele Herşcu, nu ştiu care, mă tem că Avrum. L-a ascuns 

un om de la noi, chiar de pe mahala mea, l-a ascuns, că omul era cu casa în marginea satului şi 

în marginea satului de acum puteai să te duci pe câmp încolo. Şi l-a ascuns pe Avrum, hai să 

spun că Avrum, l-a ascuns pe Avrum, era în vârstă el, şi a stat acolo, nu ştiu cât a stat, se vede 

că a venit feciorul. Dar pe fecior îl chema Munia şi cred că, că acolo copii erau şi dormeau toţi 

într-o cameră, că era sărăcie, o cameră numai aveau. Şi cât a stat, şi încă şi eu mă duceam pe 

acolo că eu mă gândeam de unde ştiu eu, numai de aici ştiu că Avrum era ascuns acolo la nea 

Vasile. Şi apoi a dispărut pentru că, m-am gândit eu, a venit feciorul şi l-a luat. Cum, nu ştiu 

cum l-a luat, dar feciorul a fost, nu ştiu că în Ucraina, că în Rusia, că în Moscova, nu ştiu unde, 

a scăpat el şi după ce au venit ruşii, de acum eu învăţam în şcoală, el Munia a venit – frumos 

aşa un băiat frumos, căsătorit cu o femeie tare blondincă ruscă frumoasă – şi a trăit în casa 

părinţilor, iaca ţin minte cum a trăit într-o cameră înspre drum. Şi Munia a predat în şcoală 

educaţia fizică, la noi. Iaca acesta numai îl ştiu că a scăpat, dar mai mult… 

Q: Dar, eu am înţeles corect când aţi spus că el a fost plecat în Rusia aveţi în vedere că el s-a 

evacuat cu trupele sovietice, asta aveţi în vedere sau  ?   

A: Nu ştiu. 

Q: În timpul războiului el nu a fost în sat, el a fost plecat undeva  ?   

A: Cred că, că doar tata a fost… 

Q: Deci tatăl era aici în sat, dar fiul nu a fost  ?   

A: Da. Fiul nu era, cred că, şi de atât el a şi scăpat. 

Q: Şi tot războiul Avram s-a ascuns în casă la moş Vasile şi mai cum  ?   

A: Casapu. La Vasile Casapu. 

Q: Casapu  ?   

A: Casapu, da. 

Q: Dar Avrum s-a salvat sau nu  ?   

A: Poftim  ?   

Q: Zic, dar Avrum a reuşit să scape cu viaţă sau nu  ?   

A: Dar pe urmă când ne-am… 

Q: Când s-a terminat războiul. 

A: Când ne jucam cu copiii nu era el, dar unde nu ştiu. Nu am auzit nici părinţii să spună că l-

au luat şi l-a trântit în groapă, nu am auzit. 

Q: Dar cine a trântit în groapă pe evrei, cine i-a luat  ?   
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A: D’apoi nu ştiu, ăştia să fi fost străini. De sat nu au fost, oameni străini au fost sau soldaţi 

români. 

Q: Nu aţi auzit discuţii despre asta  ?   

A: Nu.  

Q: În afară de Munia în sat nu s-a mai întors nimeni dintre evrei  ?   

A: Nu. Mie îmi pare rău că am învăţat cu o evreică, ea la Peducilice, dar eu la Institut am învăţat, 

dar şedeam într-o casă, la evrei noi stam în Bălţi. Şi fata aceea aşa ne-a povestit mult, dacă am 

uitat cum o cheamă şi gata. Tot a fost ei chiar cu părinţii dusă şi în coloană, dacă nu ştiu cum îi 

spune şi nici nu ţin minte de unde, din ce raion, aşa o femeie, o fată cuminte. Şi avea o soră 

blondincă, căsătorită în Bălţi, dar nu trăia la dânsa. Iaca asta. 

Q: Nu ştiţi, în afară de evrei, în timpul războiului, au mai fost omorâţi sau deportaţi şi alţii  ?   

A: În vremea războiului  ?   Nu. În [19]41 a fost deportarea. 

Q: Dar în timpul războiului  ?   

A: Dar în timpul războiului, primarul satului, ori cine era el, primar cred că, a fugit din sat. A 

fugit din sat, ştiu, că spunea, ţin minte, spunea că, iaca, toate covoarele le-a pus într-o căruţă şi 

a venit la Ungheni să treacă graniţa şi l-au întors, nu i-au dat voie să treacă încolo. Şi apoi el a 

venit încoace la Chişinău şi a trăit la Chişinău, femeia venea de la, trăia în Climăuţi, şi venea 

la, dar pe ascuns venea la dânsul, nu ştia nimeni. Dar iaca eu ştiu că venea femeia la dânsul în… 

A, de ce ştiu, că el când a murit, apoi de acum s-a dus vestea că a murit Vladimir şi Anisia s-a 

dus la înmormântare. 

Q: Deci primarul satului s-a ascuns  ?   

A: Acesta primarul satului care, care a fost primarul satului în vremea asta de 41 cred că. 

Q: Dar el când s-a ascuns  ?   S-a ascuns în timpul războiului sau după război se ascundea  ?   

A: Nu ţin minte, dar ştiu că a fugit în România. 

Q: A fugit în România  ?   

A: Da. Staţi, ruşii când au venit  ?   

Q: În [19]44.  

A: În [19]44  ?   Apoi el până în [19]44 a fugit.  

Q: Până în [19]44 a fugit  ?   

A: Da, da, până în [19]44. 

Q: Dar atât timp cât Avrum era ascuns în casa lui Casapu aţi fost acolo personal în casă la 

Casapu  ?   

A: Nu ţin minte. Ori copiii spuneau, ori că chiar am fost în casă, nu ţin minte, că părinţii se 

temeau, ascundeau, nu lăsau, că dacă se temeau să nu îi descopere şi apoi ei erau traşi la 
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răspundere. Şi nu ştiu, că de copii spunea, copiii ne-au spus, dar ştiu că copiii îmi arătau: la 

cuptor la dânşii era aşa o… gol acolo, deasupra scânduri şi omul acela zicea că trăia acolo, ei 

trăia, că a stat vreo săptămână, nu a stat mult, sub scândurile acelea ascuns.  

Q: Deci şi copiii v-au arătat că acolo e ascuns  ?   

A: Da. 

Q: Dar l-aţi văzut vreodată în casă la dânşii  ?   

A: Pe Avrum  ?   

Q: Da. 

A: Îl ţin minte, iaca, aşa bătrân, cu barbă, îl ţin minte pe omul acesta, casa lui, prispele, cum 

stătea pe prispă el, ţin minte. 

Q: Dar vă întrebam dacă la, dacă vă amintiţi dacă la Casapu în casă l-aţi văzut sau nu  ?   

A: Poftim  ?   

Q: La Casapu în casă l-aţi văzut sau nu vă amintiţi  ?   

A: Nu îmi aduc aminte. 

Q: Dar nu ştiţi dacă ţiganii nu au fost cumva strânşi  ?   

A: Dacă nu am avut ţigani în sat deloc. Iaca aici sunt ţigani, dar la noi nu au fost deloc ţigani în 

sat. 

Q: Vă mulţumim. 
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