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Numele și prenumele intervievatului: Ecaterina Nasuşnîi 

Data nașterii: 1915 

Locul nașterii: Cobâlca/Codreanca, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0129.01.01 

Data interviului: 27 octombrie 2009  

 

 Ecaterina Nasuşnîi este născută în anul 1915, în satul Cobâlca și a fost intervievată 

cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, dar şi în alte 

localităţi, la începutul războiului. 

El relatează că a fost evacuată în mai multe localităţi pe timpul războiului. A trăit în Dubova 

unde spune că ştie de un evreu închis şi ucis. Apoi spune că a văzut un grup de circa 30 de 

evrei care fugeau dinspre Cotovsc spre Dubăsari, dar care au fost prinşi de un transport de 

nemţi şi italieni şi ucişi. 

Ea mai povesteşte despre o evreică din Dubova care era căsătorită cu un moldovean şi care a 

fost salvată de comunitate spunând că atât ea, cât şi băieţii ei, au fost botezaţi. 

Ea spune că soţul ei a fost închis pe motiv că ar fi comunist într-o închisoare din Dubăsari, 

dar a fost eliberat cu toţi prizonierii moldoveni, în timp ce ruşii şi ucrainenii au fost ucişi. 

Despre cele întâmplate în satul ei cu evreii spune că ştie de la sora sa, Parascovia Palade, 

care a şi ascuns o fată evreică o perioadă. Ea spune că a auzit că evreii din Codreanca au fost 

ucişi o parte undeva înspre Orhei, şi alţii la marginea satului, de către oameni din sat, printre 

care Barbăalbă şi Coceriu. Ea mai spune că o fetiţă de 3 ani a fost salvată de săteanul 

Vasile Măgar, dar apoi a fost luată de soldaţi români şi ucisă. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:49:25:05 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Nasuşnîi Ecaterina Gheorghevna. 

Q: Din ce an sunteţi născută   ? 

A: 1915. 

Q: Şi unde sunteţi născută   ? Din ce sat sunteţi   ? 

A: Din satul Cobâlca. 
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Q: Câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie şi ne-aţi povestit ce aţi văzut, 

ce s-a întâmplat în timpul la Al Doilea Război Mondial, deci noi astăzi am venit ca 

dumneavoastră să vă amintiţi şi să ne povestiţi amintirile dumneavoastră în faţa camerei de 

filmări.  

A: Oi povesti ce mi-oi aduce aminte. 

Q: Când s-a început războiul, în 1941, unde eraţi atunci   ? 

A: Era în raionul Dubăsari, când mergea războiul. De fapt, când s-a început războiul, în 

noaptea războiului, noi eram în Susleni. Tot judeţul Orhei, în satul Susleni. Pe urmă ne-am 

evacuat în raionul Dubăsari, satul Dubova.  

Q: Şi ce aţi văzut acolo în Dubova în timpul războiului   ? 

A: În timpul războiului deocamdată mergea armata şi încolo, încolo, până au venit românii, pe 

urmă au venit nemţii, şi ei s-au instalat acolo, ruşii s-au dus, ei s-au instalat acolo şi am trăit 

trei ani de zile cu dânşii acolo. 

Q: Aţi văzut în timpul războiului ca să fie omorât cineva   ? 

A: În sat   ? 

Q: În oricare parte. 

A: În sat se dusese, care a trebuie să se ducă, s-a dus, care era în partidul comunist, care, s-a 

dus şi nu i-a luat nimeni. Şi rămăsese numai un singur evreu care era, lucra cuzneţ, şi pe 

acela l-au arestat acolo şi l-au chinuit şi pe urmă l-au omorât, s-au dus şi l-au omorât. 

Q: Mata de unde ştii despre cazul acesta   ? 

A: Asta ştiu că eram acolo şi evreul era de acolo de pe loc şi l-a arestat pe dânsul şi 

preşedintele colhozului. Şi preşedintele i-a dat drumul şi a venit şi ne povestea nouă cum l-a 

chinuit pe acela şi pe urmă l-a omorât. Şi la acesta i-a dat drumul, l-a acesta în seara în care i-

a dat drumul el a şi fugit din sat, s-a tot dus, s-a dus unde s-ar fi dus şi preşedintele acesta de 

colhoz nu mai ştiu.  

Q: Dar asta în ce sat era   ? 

A: În Dubova. 

Q: Asta în Dubova s-a întâmplat. 

A: Acolo sunt două Dubove, este ucrainean şi moldovean. Eu eram în acela moldovenesc, în 

Dubova moldovenesc.  

Q: Şi evreul ăsta care spui mata l-ai ştiut pe dânsul, îl cunoşteai   ? 

A: Nu îl cunoşteam, că el era de acolo, dar eu eram de aici. Eu după spusele preşedintelui de 

colhoz, că a fost arestat odată cu preşedintele de colhoz, şi acela, şi acela. Şi la acesta, 
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preşedintelui i-a dat drumul după ce l-a mai chinuit şi pe dânsul, dar pe evreu l-a dus şi l-a 

împuşcat. 

Q: Dar cum de preşedintele acesta, matale ţi-a povestit personal preşedintele de colhoz   ? 

A: Preşedintele acesta era prieten bun cu socrul meu şi el a venit la socrul meu atunci când l-a 

scăpat, când i-a dat drumul şi povestea ce a păţit acolo, ce a văzut şi pe urmă zice: „eu în 

noaptea asta fug, mă duc”, şi a ieşit din sat şi s-a dus noaptea, dar nu mai ştiu de dânsul nimic. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, ce povestea el atunci. 

A: Povestea când l-au arestat că au arestat şi evreul acela care a fost cuzneţ în sat acolo şi el 

ne povestea cum îl chinuia pe evreul acela. Cum îl .… şi el le spunea, le zicea: „voi sunteţi 

creştini, ziceţi, de ce voi mă chinuiţi   ? Eu nu am fost bogat, eu nu am fost nimic, am fost un 

cuzneţ, lucram în rând cu toţii acolo. Ori omorâţi-mă ori daţi-mi drumul.” Şi ei pe urmă la 

acel preşedinte i-au dat drumul mai înainte, dar pe dânsul l-au omorât pe evreu. Familia lui de 

acum era dusă, el rămăsese singur acolo. Cum a fost atunci războiul, a fost un calabalâc aşa, 

care şi cum ştia aşa scăpa. 

Q: Dar cum îl chinuia,  că aţi spus că l-au chinuit, cum îl chinuiau   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cum anume îi chinuiau   ? Că mata ai spus că şi pe preşedinte şi pe evrei îi chinuiau acolo   

? 

A: Păi cum nu ştiam că e preşedinte, că el trăia în mahală cu socrul meu şi venea şi povestea 

acela, preşedintele acela, şi povestea despre cum a fost arestat odată cu evreul acesta. 

Q: Da, dar mata ai spus că acolo când i-au arestat, i-au chinuit.  

A: Apoi pe evreul acesta îl chinuiau acolo, da. 

Q: Dar ce anume îi făceau   ? 

A: Eu ştiu ce îi făcea   ? Dar acesta ne spunea că l-au chinuit tare mult îl chinuia. Îl lega cu 

mâinile, îl lega eu ştiu în ce fel, dar spunea că îl chinuia tare. Şi el spunea: „măi, dacă spuneţi 

că sunteţi creştini, omorâţi-mă, ce mă chinuiţi acum   ?”. 

Q: Dar pe urmă a văzut cum l-au împuşcat   ? 

A: Nu, că pe evreu l-au dus de acolo de acum, cred că l-au dus şi l-au împuşcat undeva, eu 

ştiu unde l-au împuşcat   ? Dar la acesta i-au dat drumul, preşedintelui. 

Q: Înseamnă că mata doar presupui, mata nu ştii precis dacă l-au împuşcat sau nu   ? 

A: E precis că l-au împuşcat. 

Q: De unde ştii mata de asta   ? 

A: Eu nu ştiu, dar eu ştiu că pe toţi îi împuşca. Ce, îi da drumul   ? 

Q: Au mai fost cazuri, ai văzut când au împuşcat pe evrei   ? 
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A: Apoi am văzut odată, am auzit cum îi împuşca, când veneau ei de la, dinspre, dincolo 

dinspre, cum îi zice, este acolo un orăşel, Cotovsc. Şi venea pe şosea dinspre Cotovsc o grupă 

întreagă şi i-au pus la un şanţ acolo unde era, unde mergea drumul central, i-au aşezat aşa în 

rând pe un şanţ şi noi am fugit cu bărbatu-meu, am fugit printr-un lan de răsărită şi am auzit 

împuşcăturile cum îi împuşcau de acum. Erau mulţi, erau copii, tineri, bătrâni, femei, bărbaţi, 

de tot soiul. I-au înşirat la şanţul şoselei şi noi când am văzut ne-am speriat, eram cu căruţa, 

am fugit printr-un lan de răsărită şi auzeam împuşcături acolo, i-au împuşcat acolo cred că. 

Deasupra satului Novîi Goian.  

Q: Lângă satul acesta, aşa se numea satul   ? 

A: Satul Novîi Goian, în vale era satul şi aici în deal era şoseaua, o pădurice mititică şi acolo 

lângă păduricea aceea.  

Q: Dar cine i-a împuşcat pe dânşii   ? 

A: Era un transport mare de maşini: nemţi şi italieni. Maşinile erau italiene toate, dar erau şi 

nemţi cu maşini mai mititele, dar aceia cu maşini înalte, mari. 

Q: Mata îi cunoşteai   ? 

A: Îi cunoşteam care sunt maşinile italiene şi care sunt a nemţilor. Şi ei s-au oprit, mergea un 

transport mare de acesta şi numai bine au întâlnit acolo drept pe .… şi i-au oprit şi i-au pus la 

şanţul acela în rând, şi noi am fugit şi auzeam în urmă împuşcături. 

Q: Dar mata de unde ştii că oamenii ăştia erau evrei   ? 

A: Cum să nu ştiu   ? Ştiu precis, că ei atunci, evreii care au rămas şi nu au fugit, ei umblau, 

se duceau, se întorceau înapoi, umblau, nu ştiau unde să se ascundă. Şi ei veneau dinspre 

Cotovsc, veneau înspre Dubăsari şi numai bine s-au întâlnit cu ăştia, cu maşinile cu nemţii şi 

cu italienii ăştia. Şi acolo taman şi noi veneam de la Dubăsari şi am văzut asta. 

Q: Dar cam câţi erau acolo evrei de toţi   ? 

A: Evrei   ? Era un grup aşa, şi copii mititei şi mai mari, şi bătrâni, şi tineri, femei tinere, 

bătrâne, era un grup întreg, eu nu ştiu cam câţi erau acolo. 

Q: Dar erau, eu ştiu, mai mulţi de 10 sau 20 sau 100 sau câteva sute   ? 

A: Nu, nu, nu au fost 100. 100 nu au fost, să fi fost vreo 30 aşa, poate. 

Q: Dar mata îi auzeai în ce limbă vorbeau ei între dânşii   ? 

A: Cine   ? 

Q: Ăştia care spuneai că-s evrei. 

A: Ei între dânşii or fi vorbit aşa, dar noi nu am stat mult ca să vedem scena asta, noi am 

fugit. Când îi aşezau pe dânşii la şanţ acolo, bărbată-meu a întors căruţa spre lanul acela de 
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răsărită şi prin răsărită pe de-a dreptul am fugit şi când fugeam auzeam împuşcăturile de 

acum. 

Q: Dar după ce mata îi cunoşteai, de unde ştiai că anume ei erau evrei   ? 

A: Evrei erau, că ei umblau cu ce aveau ei, boarfe, ce aveau, au mai legat nişte, şi umblau, se 

duceau, ei se duceau de acum să treacă Niprul încolo. Şi nu au mai ajuns, că de acum nemţii 

erau dincolo, şi se întorceau înapoi.  

Q: Dar ce, alţii nu umblau ca să treacă Niprul, moldoveni sau .…   ? 

A: Păi cum de acum dacă nemţii erau dincolo de Nipru   ? 

Q: Dar eu zic de exemplu moldoveni sau ucraineni nu umblau tot aşa atunci   ? 

A: Ei, ăştia, moldoveni care s-au dus umblau şi ăştia, dar ăştia dacă vedeau că nu se duc acolo 

se duceau pe la case, se ascundeau, dar de acum evreii nu ştiau unde să se ducă şi se întorceau 

înapoi la locurile lor. Şi când se întorceau se întâlneau cu maşini de astea, şi eu ăştia, câţi or fi 

fost din ăştia, dar eu pe ăştia i-am văzut de acum aici. Nişte bătrâni, că tineri nu prea erau. 

Bătrâni şi femei erau tinere multe, dar bărbaţi nu prea mulţi erau tineri, copii mulţi erau tineri, 

copilaşi de 3 ani, de 4 ani. Şi am văzut că îi aşeza acolo la şanţul acela, dar cum, numai am 

auzit împuşcăturile, nu am văzut cum îi împuşca. 

Q: Dar ce fel de împuşcături erau, cum erau   ? 

A: Se auzeau automate de astea ttttrrrrrr, cum împuşcă acolo. Şi pe urmă, asta trebuia să ştie 

oamenii aceia din Goianul acela nou unde vă spun, că era în vale. Şoseaua în deal şi satul în 

vale. De acum poate că scoteau oameni de-i îngropa. Şi poate din satul acela o fi scos şi o fi 

îngropat. Nu ştiu. 

Q: Dar în Dubova acolo au mai fost cazuri când au omorât şi alţi evrei   ? 

A: Nu, nu, numai acela caz a fost în Dubova. 

Q: Dar mai erau evrei acolo în Dubova   ? 

A: Au fost, dar s-au evacuat, s-au dus. Şi familia la acesta care vă spun că l-au chinuit, tot era 

evacuată. Numai el a rămas din întâmplare, cum a rămas cine ştie. 

Q: Dar au fost cazuri când cineva din evrei s-au salvat, au scăpat cu viaţă   ? 

A: Nu, acolo nu au fost. A scăpat o femeie a directorului Institutului din Tiraspol. Bărbate-

său era moldovean, de acolo din Dubău, dar ea era de pe malul Nistrului din Țâbuleuca, 

evreică. El era moldovean, dar ea evreică. Şi ea s-a dus până la Nipru şi când a dat să treacă, 

nemţii bombardau podul şi nu a putut trece, că au bombardat podul şi ea s-a întors înapoi. Dar 

bărbate-său era mobilizat, dus de acum. S-a întors, avea trei băieţei. S-a întors, a venit la 

socru-său în Dubău, a venit cu cei trei băieţei. Şi apoi o purtau pe drumuri românii. Dar 

românii nu i-au făcut ei nimic, au purtat-o la cercetări, la cercetări şi cât a fost comandantul 
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nemţilor, o purtau, dar când s-a dus comandantul şi au rămas românii, ei i-au dat drumul şi i-

au zis: „du-te acasă cu copiii, şezi liniştită”.  

Q: Dar cum de i-au dat drumul   ? 

A: I-au dat drumul că socrul ei s-a dus şi a spus: „ea e botezată”. Nu a mai fost botezată, dar 

el a găsit cumetri, s-a dus directorul şcolii, s-a dus învăţătorul, s-a dus mulţi oameni şi au 

spus: „noi am botezat-o, când s-a măritat, noi am botezat-o şi ea s-a măritat cu dânsul şi ea e 

botezată şi copiii botezaţi”. Preotul din sat de acolo a zis: „eu i-am botezat copiii” şi cu asta a 

scăpat.  

Q: Înseamnă că s-au dus toţi ăştia, şi preotul şi învăţătorul .… 

A: Da, şi preotul s-a dus, da: „eu i-am botezat copiii”, şi au scăpat-o de la moarte şi copiii i-au 

scăpat, că apoi ea a trăit vreme de trei ani de zile acolo cu copiii şi bărbată-său a scăpat de pe 

front, a venit bărbată-său înapoi şi copiii trebuie să fie prin Kiev pe acolo, prin Ucraina. Când 

m-a întâlnit după aceea după mai mulţi ani cu dânsa, ea spunea că cel mai mare mântuise 

universitatea şi lucra în Kiev la fabrica, a mântuit de inginer tehnolog. Unul avea ofiţer în 

armată, din cei trei băieţi, unul încă învăţa prin institut, după război de acum asta. 

Q: Dar mata ai spus că ai trăit cu dânsa. Unde ai trăit cu dânsa   ? 

A: În Hulinca, în satul Hulinca. 

Q: Când asta a fost   ? 

A: În timpul războiului. 

Q: D’apoi ai spus că ea era în Dubova la socrul ei. 

A: Ea la socru acolo a trăit, dar când la urmă de acum, când a scăpat ea de toate, ea s-a dus la 

cumnata ei în Hulinca, care era măritată acolo şi trăia acolo, şi noi am trăit în Hulinca, ne-am 

dus acolo şi am trăit şi ne-am întâlnit acolo cu dânsa iar, şi am trăit cei trei ani de război, am 

trăit împreună acolo. 

Q: Deci trei ani de la sfârşitul războiului   ? 

A: După sfârşitul războiului, de acum când a trecut frontul încolo, bărbată-său a venit de pe 

front şi războiul s-a terminat şi bărbată-său lucra de acum în Bălţi la institut, şi ea avea 

institutul terminat şi trăiau în Bălţi acolo. I-am întâlnit în Bălţi şi după aceea nu ştiu, că cică s-

au dus în Kiev. Şi de acum am pierdut cu dânsa .… 

Q: Deci mata ştii .… 

A: Ce   ? 

Q: Mata istoria ei o ştii de la dânsa, ea ţi-a povestit   ? 

A: Da, da. 

Q: Când aţi fost împreună în Hulinca, atunci ţi-a povestit   ? 
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A: În Hulinca, dar eu ştiam istoria ei din Dubău, că ea în Dubău, acolo o purta la cercetări 

într-una. 

Q: Şi mata ai stat şi în Dubău   ? 

A: Am trăit cât a mers războiul, aproape încoace s-a depărtat, până pe la 1septembrie am trăit 

în Dubău, şi apoi la 1 septembrie ne-am mutat în Hulinca şi am trăit tot războiul acolo. Şi ea a 

trăit acolo cu noi. 

Q: Şi împreună cu dânsa ai trăit şi în Dubău, şi-n Hulinca   ? 

A: În Dubău ea trăia la socru-său, dar eu trăiam la tata socru, dar acolo ea trăia la cumnată-sa, 

dar noi trăiam într-o clădire a şcolii, şi pe urmă a venit şi ea în clădirea şcolii şi trăiam cu 

dânsa acolo în clădirea şcolii. Şi am trăit mai în scurt până a trecut războiul încolo în 

România, am trăit cu dânsa. Pe urmă ea a rămas acolo, dar noi am venit încoace. Şi apoi ne-

am întâlnit cu dânsa în Bălţi după aceea, de acum el lucra la institut în Bălţi şi acolo ne-am 

întâlnit ultima dată când ne-am întâlnit. 

Q: Dar acolo în Hulinca mai erau evrei   ? 

A: Nu era nimeni, când ne-am dus noi nu era nimeni, numai asta a rămas, care vă povestesc 

că l-a chinuit, acesta a rămas în Dubău acolo. Cum a rămas   ? Familia se dusese, dar el a 

rămas. Şi ăsta a rămas, dar alţii nu era nimeni. 

Q: Dar în afară de evrei mai arestau şi pe alţii sau omorau şi pe alţii   ? 

A: Cine   ? 

Q: Românii în afară de evrei pe altcineva arestau   ? 

A: Nu ştiu, că nici nu era, cum avea .… poate prin Dubăsari să fi fost, dar el nici nu avea evrei 

în Dubăsari. Lui când îi trebuia evrei de acum, că cel din Râbniţa nu a ucis nici un evreu, i-a 

lăsat pe toţi, şi acesta când îi trebuia, dar evreii, ei erau specialişti pe ceasuri, pe astea, pe ceva 

fin, şi acesta avea tot sortul de specialişti, că nu i-a omorât, dar acesta din Dubăsari nu avea 

nimic şi cerea de la acela. „Dă-mi, măi, de acela că-mi trebuie”. „Dar ce să-ţi dau ca să-i 

omori   ?”. 

Q: Dar mata ai fost vreodată la Râbniţa în timpul războiului   ? 

A: Dar eu pe acolo am trăit, aproape, mă duceam când l-a mobilizat de acum după război, al 

doilea raz l-a mobilizat pe bărbată-meu, apoi pe el l-a mobilizat pe lângă Râbniţa pe acolo şi 

am fost de vreo câteva ori. 

Q: Şi mata ai văzut acolo unde erau evreii în timpul războiului   ? 

A: Păi nu asta, după război eu mă duceam, dar în timpul războiului nu am fost. 

Q: Dar, spune-mi, te rog, în afară de evrei, pe moldoveni sau pe ruşi sau pe ucraineni îi 

arestau   ? 
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A: Arestau şi de ăştia, şi bărbate-meu a fost arestat jumătate de an. 

Q: Pentru ce   ? 

A: Propus ca comunist. Care îl propunea că-i comunist, dar de acum la urmă, bărbate-meu nu 

a fost comunist, dar l-a propus ca că simpatizează sovieţkaia vlasîi, şi l-a ţinut acolo, un an l-

au ţinut, da, aproape un an l-au ţinut la puşcărie. Şi apoi le-au dat drumul, la moldoveni le-au 

dat drumul la toţi, dar pe ucraineni i-au împuşcat. 

Q: Când   ? 

A: Când se retrăgeau nemţii de acum, când fugeau nemţii. 

Q: Asta în 1944   ? 

A: Ei l-au arestat pe bărbate-meu un an înainte şi au arestat şi ucraineni şi ruşi şi de tot sortul, 

şi îi ţineau în Dubăsari arestaţi, dar românii se purtau tare bine cu dânşii. Îi ţineau arestaţi 

într-o fostă fabrică de tutun, şi se purtau bine. Mă duceam şi îi duceam mâncare, îi duceam 

schimburi în toată săptămâna. Acolo ne întâlneam femeile şi de acum care era mai mare, era 

un plutonier şi întrebam: „de ce îi ţineţi, pentru ce îi ţineţi   ?”. Dar el spunea: „nu vă temeţi, 

că nu are să le facă nimic, mai cu seamă la moldoveni nu are să le facă nimic. În cel mai rău 

caz are să-i ducă în România. De omorât, nu-i omoară.” Şi drept aşa a fost, de omorât, nu i-au 

omorât, le-au dat drumul la toţi, şi moldovenii, dar pe ucraineni şi pe ruşi i-au dat în mâna 

nemţilor, şi pe aceia i-au împuşcat pe toţi nemţii. 

Q: Dar de unde ştii despre asta   ? 

A: D’apoi după război, că unul s-a nimerit, nacealnicul poştei din Dubăsari a scăpat de la 

moarte. La moldoveni la toţi le-au dat drumul, dar la ucraineni şi la aceia nu le da drumul. Şi 

când i-au scos la împuşcat îi spune, acesta, nacealnicul poştei din Dubăsari, de zice: „măi, voi 

vedeţi că o să ne împuşte”. I-au pus întâi de au săpat gropi şi i-au pus în rând acolo. Zice: 

„băi, vedeţi că are să ne împuşte, hai să fugim. Care şi încotro să fugim, şi care ne-a nimeri 

din urmă şi ne-a împuşca, dar care am scăpa, am scăpa”. Şi ei majoritatea nu au vrut să fugă, 

dar nacealnicul poştei a luat-o la fugă când a pus să tragă în ei, el a luat-o la fugă. Şi era pe 

dealul Dubăsariului, şi în vale era un cimitir, de acum el ne povestea după aceea, zice: „când 

ei au pus armele să ne împuşte, eu am zbughit-o dintre ei şi am fugit, şi fugeam pe vale, pe 

dealul Dubărasiului, prin ţintirimul acela, pe nişte cruci, mă împiedicam, chicam. Ei au alergat 

cât au alergat după mine, şi s-au temut să nu îi scape pe aceia, şi auzeam împuşcături cum îi 

împuşca, dar din urma mea mergeau aşa gloanţele.” Dar el avea un palton de piele. Şi când a 

ajuns, de acum nu a mai auzit împuşcături, nu a mai auzit nimic, când s-a uitat, din paltonul 

lui era numai borţi. El fugea cu paltonul acela aşa, şi gloanţele mergeau prin palton, dar pe 
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dânsul nu îl nimereau. Şi aşa a scăpat el. Şi după aceea după ce a trecut, după ce au fugit 

nemţii, de acum el ne povestea ce a păţit el în urmă, cum a păţit şi a scăpat de la împuşcat.   

Q: Dar el era rus sau ucrainean   ? 

A: Rus era. 

Q: Rus era   ? 

A: Rus. 

Q: Dar cum era numele de familie a lui vă amintiţi   ? 

A: Iaca nu ştiu cum era familia lui, nu ştiu, că el a fost nacealnicul poştei în Dubăsari. Am 

uitat eu, nu mai ţin minte. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri când să împuşte pe oameni din Dubova, sau din Hulinca sau în 

alte părţi   ? 

A: Nu, nu, nu au fost acolo aşa alte cazuri. Nu ştiu de alte cazuri. Poate prin Dubăsari să fi 

fost, dar eu nu ştiu. Nici nu am auzit, nu ştiu. Astea ceea ce v-am spus. 

Q: Dar ce ştiţi despre satul în care v-aţi născut, în Codreanca sau Cobâlca, ştiţi ce s-a 

întâmplat acolo în timpul războiului   ? 

A: Aici la Cobâlca la noi   ? 

Q: Da.  

A: Apoi eu după spusele de acum a surorilor, îmi povesteau cum au împuşcat evreii, cum i-au 

dus, au luat tineret din acesta, fete tinere erau, i-au împuşcat, le duceau într-o cameră, părinţii 

în altă cameră, ele în altă cameră, şi-au bătut joc de dânsele, vai de capul lor. Şi apoi de acum 

ei prăjea când îi ducea la împuşcat. O parte a împuşcat aici în deal, înspre Oneşti, au făcut 

gropi acolo, dar o parte au împuşcat când vii şoseaua, la marginea satului încolo. Că apoi 

evreii care s-au întors aici au dezgropat osemintele lor de acolo şi le-au îngropat în ţintirim pe 

toate. 

Q: Dar cine i-au împuşcat   ? 

A: De acum ăştia i-au împuşcat românii când au venit. 

Q: Dar cine v-a povestit despre asta   ? 

A: Oamenii din sat. Oamenii din sat. Cine nu a ştiut, cine nu a văzut când i-au dus şi i-au 

împuşcat   ? Tot satul, oamenii. 

Q: Dar a reuşit cineva din evreii de aici din Codreanca să scape   ? 

A: Cum, evrei   ? De evrei din Codreanca s-au întors vreo câteva familii aici înapoi, care au 

fost evacuaţi, duşi, dar acum nu sunt în sat, prin Chişinău s-au dus, nu sunt în sat. A trăit 

numai o familie aici de evrei, Daici, şi el a murit, ea a fost osetincă, s-a însurat, că el nu a fost 

pe front, el a scăpat. Părinţii lui au fost împuşcaţi în toate, dar el cu vreo câţiva fraţi au fost 
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mobilizaţi înainte şi duşi tocmai încolo, şi el nu a fost pe front, dar el a lucrat la zăvodul de 

armament în timpul războiului. Şi el s-a însurat cu o osetincă acolo şi a avut copii mulţi, acum 

sunt în Germania toţi. El e mort, ea e moartă, dar copiii sunt în Germania. Iaca vin în tot anul, 

are o fiică cea mai mare, în tot anul vine la ţintirim aici când e pomenirea morţilor, ea vine. 

Q: Dar înainte de război erau mulţi evrei în Codreanca   ? 

A: La noi când eram eu tânără, prin [19]34, prin [19]33, erau 27 de familii de evrei, 27. O 

parte dintre ei avea case proprii, dar o parte stătea la, pe la case oamenilor aşa, nămea case. 

Dar erau 27 de familii, pe urmă s-au mai împuţinat. Când s-a început războiul erau vreo 24, 

mă tem că aşa ceva. 

Q: Dar mata ai spus că cineva ţi-a povestit că îi ţineau aparte pe părinţi şi pe fete aparte. 

A: Când i-au arestat   ? 

Q: Da. 

A: Păi aşa spuneau: pe fete le-au dat deoparte, şi pe părinţi deoparte, şi ei se foloseau de 

dânsele, iaca cum. Care au fost şi din sat de la noi care şi-au bătut joc. Pe aceia, cum au venit 

ruşii, cum i-au împuşcat. I-au luat şi i-au judecat şi i-au împuşcat, s-au dus.  

Q: Dar cine a fost din sat de aici   ? 

A: Au fost, nu mai sunt din neamurile lor nimeni din aceia, îs morţi toţi. A fost unul 

Barbăalbă, nu ştiu cum îi zicea. Altul iar, unul .… nu mai ştiu. Apoi aceia cum au venit ruşii, 

cum i-au arestat şi nu au mai venit înapoi. Se auzea că i-au judecat la moarte. 

Q: Mata spui că ei tot au violat fete acolo   ? 

A: Da, da. 

Q: Împreună cu .… 

A: Da, şi pe semne au spus oamenii că ei făcut lucrul acesta, şi i-au arestat şi i-au dus unde i-

au dus, că înapoi nu au mai venit. Cred că s-au mântuit ei pe acolo pe unde i-au dus. 

Q: Dar câţi săteni au fost de ăştia care judecaţi, cam câţi oameni au fost judecaţi   ? 

A: Judecaţi   ? 

Q: Da, care ai spus că Barbăalbă şi .… 

A: Barbăalbă şi încă unul, Coceriu. 

Q: Doi au fost   ? 

A: Doi, ăştia s-au, acela şi a împuşcat, chiar a împuşcat în evrei, nu numai că şi-a bătut joc, 

dar şi a împuşcat cică. Şi i-au luat şi nu au mai venit înapoi.  

Q: Dar mata ne-ai spus data trecută că o soră de-a matale a încercat să ascundă o fată. 

A: Da, a ascuns-o sora, iaca nu departe, aici a trăit ea, apoi ea avea casă şi grădina ei, era cu 

liliac mult, şi o fată care trăia la o soră a mea aici în vale, pe altele le luase, dar aceea mai 
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mică a scăpat şi a fugit la soră-mea acolo şi a ţinut-o soră-mea cât a ţinut-o vreo două, trei 

săptămâni cât o fi putut s-o ţină, noaptea o aducea în casă şi dormea, dar ziua o ducea în 

liliecii aceia. Dar dincolo trăia un austriac, încă din războiul mondial, aici s-a însurat şi trăia şi 

pe semne a zărit-o acolo, soră-mea o ducea, încă noaptea era când o scotea din casă şi o ducea 

acolo şi apoi îi ducea acolo pe ascuns mâncare şi apoi iar pe întuneric o aducea de dormea în 

casă. Şi acela a văzut şi s-a dus şi a spus la poliţie şi poliţia a venit şi a primit soră-mea ocară, 

ce o fi primit acolo că să o împuşte şi pe dânsa, că de ce a ascuns. Şi au luat-o şi tot au 

împuşcat-o. 

Q: Dar sora matale a văzut când a împuşcat-o sau nu   ? 

A: Nu s-a dus din urmă, că nu lăsa să vadă nimeni de acum la urmă, nu lăsa să vadă nimeni 

cum unde îi duce, ce face. 

Q: Dar cum o chema pe sora matale   ? 

A: Parascovia. 

Q: Şi numele de familie cum era   ? 

A: De familie era Palade, că era soră cu mine, dar mama a fost măritată cu alt bărbat întâi, şi 

acela a murit şi s-a măritat cu tata meu, ea era Palade, sora mea aceea, cea mai mare era din 

toţi, că noi am fost mulţi copii, noi am fost 17 copii la părinţi. Şi ea era cea mai mare din toţi. 

Şi ea era Palade, dar eu Suntela. Ea nu a avut copii nimic şi ea o luase pe fata aceea, pe 

evreica aceea şi ea îi zicea mamă: „mamă, de acum ai să-mi fi mamă, dacă am să scap, ai să-

mi fi mamă.” 

Q: Dar câţi ani avea fata aceea evreică   ? 

A: Pe atunci trebuie să fi avut aşa ca vreo 19 ani. Era ca de o seamă cu mine, îmi pare că era 

cu un an mai mititică decât mine, am uitat eu de atunci. El a fost, un evreu a fost de la început 

bogăţel, dar pe urmă aşa sărăcise, femeia îi murise şi rămăsese vreo 6 copii şi trăia la o soră a 

mea, la gazdă. Trăiam aproape, şi trăiau greu. Şi pe urmă şi tată-său a murit, a făcut rac la un 

deget la picior şi a murit şi tată-său şi au rămas doi băieţi şi trei fete. Şi se hrăneau ele cum 

puteau acolo. Şi nu au avut parte să trăiască. O parte dintre ei s-au mai dus prin România şi 

cică aceia au scăpat în România, cum au scăpat, că nu i-au împuşcat. Dar ăştia care au rămas 

aici i-au împuşcat. Aici nu a rămas niciunul viu. 

Q: Dar au fost şi alte cazuri când oamenii din sat au încercat să ascundă pe evrei   ? 

A: Apoi iaca îţi spun că una s-a ascuns la soră-mea, şi iaca nu ştiu, a mai ascuns cineva .… 

Da, a fost un om, e mort, nu a avut copii, şi a luat un copil care de 3 ani. Când s-au dus să-i 

împuşte, îi împuşca, dar fetiţa aceea rămânea, de 3 ani. Nu o putea împuşca, de trei ori au dus-

o la împuşcat şi nu o putea împuşca. Şi omul acela fără copii a zis: „eu o iau, mă duc eu”. S-a 
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dus, pe la Orhei a umblat, pe la legiunea de jandarmi, peste tot locul şi o înfiat-o, i-a dat voie 

şi a înfiat-o, şi pe urmă a luat-o şi tot a împuşcat-o. O fetiţă de 3 ani, cică era aşa de 

frumuşică. Eu nu am văzut-o, dar de acum spunea surorile, şi o ducea să o împuşte şi nu o lua 

nici un glonț. Şi tocmai al treilea raz a împuşcat-o, a dus-o tot şi a împuşcat-o. Plângeau 

oamenii aceia, plângeau după dânsa, că au ţinut-o, de acu o ţinuse vreo jumătate de an. Şi ea 

de acum se deprinsese, zicea mamă, tată, şi când acolo, tot au împuşcat-o. 

Q: Dar până la război cum erau relaţiile dintre moldoveni, dintre săteni şi cu evreii   ? 

A: Cu evreii   ? 

Q: Da. 

A: Nu ştiu, la noi în sat tare trăiam bine cu toţi, mai ales tata meu, el avea evrei de seama lui, 

bătrâni, şi el tare se împăca cu dânşii. Sărbătoare, apoi ei veneau şi noi aveam cuhnă unde 

aveam prispă, şi se puneau pe prispa aceea şi discutau între ei, discutau, grăiau, grăia, eram 

încă mică şi mă uitam la dânşii, ce grăiesc ei atât. Dar ei spuneau, toată vremea grăiau de 

Rusia ţaristă, de împăratul Neculai, cum era cu împăratul Neculai, îi auzeam că grăiau acolo. 

Şi tata îţi spun, că el a fost un om nu băutor, nu bea, nu îi plăcea lui gălăgia, şi se înţelegea cu 

evreii. 

Q: Dar alţii cum se înţelegeau   ? 

A: Cum   ? 

Q: Dar alţi oameni din sat cum se înţelegeau   ? 

A: Se înţelegeau. La noi cum să spun, a fost, satul nostru a fost mir cu evreii, nu, oamenii 

aveau nevoie de bani, dar ei erau negustori şi împrumutau bani de la dânşii. Chiar tata meu 

avea el doi evrei bogaţi şi de câte ori îi trebuiau bani la dânşii se ducea şi: „iaca, împrumută-

mi, că-mi trebuie atâţia bani”. Pe urmă îi întorcea înapoi şi tot aşa. Nu erau de stricăciune ei, 

ei erau oameni înţelepţi, evreii, mai cu seamă aceia bătrâni. Tineretul ca tineretul, dar bătrânii 

erau înţelepţi, şi ne împăcam. Ne-am înţeles bine cu dânşii, ce să mai grăim.  

Q: Dar la voi în sat până la război erau cuzişti   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cuzişti. 

A: Cuzişti erau. Erau studenţii, o parte din studenţi erau, dar atunci îi urmărea poliţia română, 

nu le lăsa să facă pe studenţi nicio, dar evreii vedeau, când veneau de pe la liceuri, ei repede 

noaptea încuiau uşile, stingeau luminile şi nu puteau face nimic, se duceau înapoi, nu făceau 

pogrom, nimic. 

Q: Dar ei veneau ca să facă pogrom   ? 
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A: Da. Da, da, veneau adeseori, mai cu seamă, acum eram mare când a venit un grup la 

Bobotează taman şi au dat ei o piesă acolo nu ştiu ce, că au cântat. La urmă s-au suit pe scenă 

toţi şi au cântat imnul lor, care zicea că: „studenţi creştini din România Mare, e plină ţara 

noastră de jidani, jidanii ne sugrumă naţiunea şi avutul ţării noastre îl jefuiesc”. Şi erau evrei 

mulţi în şcoală acolo, dar când au auzit cântarea asta, ei de acum s-au început, au ieşit toţi din 

şcoală, s-au dus pe acasă, au încuiat uşile, au stins lumina şi ei nu au putut face nimic. De 

acum jandarmii erau puşi în mişcare, şi i-au fugărit şi s-au dus toţi şi nu au putut face nimic în 

sat. 

Q: Dar în ce an asta să fi fost   ? 

A: Cum   ? 

Q: În ce an era asta   ? 

A: Asta a fost prin anii 30 tocmai, [19]30, [19]31, aşa ceva. Erau eu încă tânără, da, prin 

[19]30, [19]31 trebuie să fi fost asta. 

Q: Dar de unde veneau studenţii ăştia   ? 

A: De la Chişinău, de la liceuri. 

Q: Dar erau şi studenţi din sat   ? 

A: Era din sat, era o parte din studenţi care erau şi ei în partidul acesta, că apoi pe urmă ei au 

murit aceia toţi, de tuberculoză, de, s-au mai dus prin România, i-au mai arestat, i-au mai dus 

pe la mănăstire, îi ţinea arestaţi acolo, chiar când s-a început războiul, apoi vreo 2 au fost 

acolo cică în România la o mănăstire cu Antonescu arestaţi odată.  

Q: Dar atunci când au venit era mare grupul acesta de cuzişti care a venit în sat   ? 

A: De studenţi   ? 

Q: Da. 

A: Să fi fost vreo 10, poate vreo 10, că erau şi de la noi studenţi, care sunt morţi toţi, nu a 

rămas nici neam de neam de-a lor, au murit toţi de tuberculoză. Cu aceia veneau, că şi aceia 

erau studenţi acolo în Chişinău pe la liceuri. 

Q: Dar pe urmă cu toată averea la evreii ăştia care erau din sat ce s-a întâmplat, după ce pe 

dânşii i-au omorât   ? 

A: Cum averea, averea nu le-a luat nimeni atunci. 

Q: Nu, dar iaca, în timpul războiului, când i-au omorât pe ăştia din sat pe toţi   ? 

A: D’apoi eu ştiu cine o fi luat-o   ? Eu nu am fost în sat, vă spun că nu eram în sat. Care s-a 

dus, cred că au luat acei care erau prin mahală cu dânşii, cred că au luat. O parte s-a dus, care 

fata asta, s-au dus la o soră a mea, dar soră-mea era acasă ori nu era acasă, că au vâsâlit-o ruşii 

pe soră-mea aceea. Nu ştiu, că eu nu eram atunci în sat, eu am venit în sat în [19]44, de acum 
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când războiul era prin Germania, eu am venit, şi nu ştiu eu de dânşii. Le lua cred care era prin 

mahală, prin, nu se mai ducea din altă mahală ca să ia. Dar aceia care au luat atunci, nu mai 

trăiesc niciunul, îs morţi toţi, au fost bătrâni şi au murit, nu mai e niciunul din ei ca să 

povestească, să spună, nu. Am rămas eu cea mai bătrână, vă spun. 

Q: Dar în afară de evrei mai omorau şi pe alţii sau numai pe evrei, în timpul războiului   ? 

A: În timpul războiului din oameni de ăştialalţi   ? 

Q: Da. 

A: Aici în sat îmi pare că nu au omorât, nu au omorât în sat. 

Q: Dar de ţigani nu ştiţi dacă nu omorau   ? 

A: Cu cine   ? 

Q: De ţigani. 

A: Ţigani   ? Dar ţigani la noi în sat nu prea mulţi erau. Dar au scăpat văd că toţi. Când am 

venit eu erau ţiganii toţi care au fost, care i-am lăsat, i-am şi găsit aici. Nu, nu au luat de la noi 

ţigani. Ţiganii, unde trăiam eu, în Ucraina acolo, în Hulinca aceea, apoi veneau, de acum când 

nemţii fugeau, apoi au fugit şi ei, că i-au dus tocmai ehehe, i-au dus într-un pustiu Antonescu 

şi i-au lepădat, şi veneau ţiganii de acolo, ca ţiganii. Veneau pe un glod şi batjocoreau pe 

Antonescu, ţiganii. 

Q: Mata ai văzut cum se întorceau înapoi   ? 

A: Când se întorceau înapoi îi vedeam. Veneau desculţi, prin omăt, prin frig, au dat foc la 

nişte paie în marginea satului aceluia, erau scârţe mari cu paie, le-au dat foc şi unul venea, 

ţiganca i-a murit pe drum, şi venea un copilaş mititel de sân, răcnea copilul acela în braţe la 

dânsul, şi el s-a dus cum ardeau paiele acelea, şi l-a luat de picioare şi l-a azvârlit în scârţa cu 

paie. Dacă e ţigan, tot ţigan o să fie. 

Q: Mata ai văzut asta singură   ? 

A: Dar eu nu am văzut, dar oamenii, au venit femeile şi au văzut, veneau femeile răcnind: 

„iaca, l-a azvârlit în paie, l-a azvârlit în paie, arzând paiele.” E, s-a năduşit deodată cum l-a 

dat în fumul acela, s-a năduşit copilul şi a murit deodată cred. El zicea: „păi ce să fac cu el 

dacă el răcneşte şi ţipă şi ţiganca a murit   ?” 

Q: Dar mata i-ai văzut cum se întorceau pe dânşii   ? 

A: Eu i-am văzut cum au intrat în sat, dar când au ieşit şi se duceau încolo, au ieşit, nu am 

văzut cum l-a azvârlit, dar grăiau femeile cum l-a azvârlit acolo. 

Q: Şi mulţi erau ţigani care se întorceau   ? 

A: Da, era un grup de ţigani mulţi, veneau, că ţiganii aceia i-au dus Antonescu la Bug, nu la 

Buh, dar zicea la Bug, „ne-a dus Antonescu, să crape el, să-i sară ochii că ne-a dus la Bug”. 
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Ocăra ţiganii aceia. În România ştiu că sunt ţigani, sunt mulţi acolo, sunt oraşe unde numai 

ţigani erau: Roman, mai este acolo nu ştiu ce, nişte sate aici în Moldova. Şi Antonescu i-a pus 

în rând şi i-a trimis acolo. 

Q: Bun. Vă mulţumesc foarte mult, mulţumesc frumos. 

A: Poftim. 

Q: Încă câteva întrebări mai am. Aşa o întrebare: preşedintele acesta de colhoz care a stat la 

închisoare cu evreul acela, mata îţi aminteşti cum era numele, familia preşedintelui ăstuia   ? 

A: Am uitat, nu ţin minte, eu acum tare uit. Atunci ştiam, dar acum am uitat. Ştiu că era 

şchiop de un picior, era şchiop, şchiopăta, spunea: „aşa şchiop cu sunt, aşa o să fug în noaptea 

asta, mă tem că al doilea raz când m-or chema, m-or omorî”. Şi chiar s-a dus, în noaptea aceea 

s-a dus şi nu l-am mai văzut. 

Q: Vreau să vă mai întreb: atunci când mata ai spus că ai văzut, când au împuşcat grupul 

acela de evrei, ai spus că erau soldaţi italieni şi soldaţi .… 

A: Nemţi, da.  

Q: Dar în ce limbă vorbeau ei, dar soldaţii în ce limbă vorbeau   ? 

A: Nemţeşte şi italieneşte. Aceia italienii, eu, ce mă înţelegeam cu dânşii dacă ei grăiau 

nemţeşte şi italieneşte   ? Dar vorbele le înţelegeam, că-s nemţi şi italieni. Italienii erau cu 

nişte maşini mari, înalte, dar la nemţi nu erau maşini din astea înalte, erau mai mititele. 

Q: Dar aveau uniforme diferite   ? 

A: Ce, uniformele   ? Diferite. La italieni erau în haine negre, dar ăştia erau în haine verzii, a 

nemţilor era mai frumoasă uniforma decât a italienilor. Şi parcă părea mai bogată nu ştiu cum. 

Că nemţii prima dată se duceau încolo, cald vara, suflecaţi până aici pe motorizate, toţi pe 

biciclete, parcă se duceau la nuntă, dar când veneau înapoi, veneau dărâmaţi şi încălţaţi cu 

paie legate, papucii aceia legaţi. Este o carte, cum se numeşte, o cărţulie, scrie un învăţător 

neamţ, cum mureau nemţii la Stalingrad într-o pădure, cum ningea şi ei chicau acolo şi zice în 

pădurea aceea erau movile de omăt şi alta mişca, încă unul era viu acolo şi acolo mureau. Aşa 

au murit nemţii acolo la Stalingrad. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, dar mata ai spus că voi aţi fugit cu căruţa de la loc de acolo şi nu ai 

auzit decât împuşcături. 

A: Am auzit împuşcăturile. 

Q: Dar în afară de împuşcături se mai auzeau şi alte sunete   ? 

A: Se auzea un glas: aaaa, cred că când îi împuşca, aşa îmi închipui, cred că câte unul răcnea 

acolo, dar cine ştie, a fost un copil poate, se speria. Astea le-am auzit şi le-am văzut.  
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Q: Dar în Cobâlca, când ai spus mata că săteanul acela a înfiat fetiţa sau copilul acela de 

evrei. Pe urmă ai spus că copilul l-au luat peste vreo jumătate de an, cine l-a luat   ? 

A: Vasile Măgar, aşa era familia la omul acela care l-a luat şi l-a înfiat. Şi l-a dus, cum v-am 

spus, îl ducea, îl scotea în marginea satului, pe unde e loc liber, şi o punea să grămădească, că 

era micuţă, asta era a evreului ăstuia care a trăit până a murit, aici el e îngropat la ţintirim, 

Daici era tatăl ei. Iaca, Dumnezeul să-l ierte, că mulţumită lui am avut casă, că el venea şi 

zicea: „fă casă, că îţi trebuie casă că ai copii mulţi”. Dar bărbatul meu zice: „cu ce să încep   

?”, aveam o casă mititică mai la deal acolo, „cu ce să încep casă, că nu am bani cu ce”. „O s-o 

începi şi ai să o mântui”. Şi apoi el ne-a ajutat, ne aducea el cu căruţa, că apoi el era la spital, 

zafhoz, el ne-a adus lemnul din pădure, el ne-a ajutat şi am făcut casa asta. Am trăit noi bine. 

Q: Copilul era al lui   ? 

A: Cine   ? 

Q: Copilul era al lui sau cui, nu am înţeles   ? 

A: Copilul acela, fetiţa, era copilul lui. Şi noi când începeam să grăim de copila aceea, el 

ieşea, nu voia să asculte, aşa, nu putea răbda, că el îl mobilizase şi rămăsese femeia cu un 

singur copil, fetiţa aceea. Şi el era urât, dar fetiţa aceea era o frumuseţe de copil, aşa era, 

femeia lui era frumoasă tare. Şi i-a lăsat, săracul, şi iaca, a rămas fără nimic.  

Q: Dar cine a luat copilul şi l-a împuşcat   ? 

A: Cine   ? 

Q: Da, cine a luat copilul   ? 

A: De acum românii l-au luat şi l-au dus şi l-au împuşcat, că era ordin de la legiune că să-l 

împuşte. Acesta, omul acesta tot umbla şi la legiune şi peste tot locul. Când zicea că nu l-a 

împuşca, când zicea că l-a împuşca. Şi la urmă a hotărât tot că să-l împuşte şi l-au împuşcat. 

Dar ea micuţă nu ştia ce, o puneau să se strângă, şi cică era un soldat cu numele Soare, familia 

lui Soare era, acela a împuşcat toţi evreii. Şi o ducea să o împuşte şi cică trăgea în dânsa şi nu 

o nimerea nici de fel să o împuşte, şi cică la urmă când a împuşcat-o, a azvârlit arma din mână 

şi a spus: „gata, mai mult nu împuşc pe nimeni, să vie să mă împuşte pe mine”. Aşa acum s-a 

săturat el de toate omorurile astea. Cică tare rău era un soldat român venit în sat. 

Q: Mulţumesc. 
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