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Numele și prenumele intervievatului: Ilie Grădinămare 

Data nașterii: 1926 

Locul nașterii: Codreanca/Cobâlca, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0130.01.01 

Data interviului: 27 octombrie 2009  

 

 Ilie Grădinămare este născut în anul 1926, în satul Codreanca și a fost intervievat cu 

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

El relatează despre mai multe evenimente pe care le-a văzut în localitate: uciderea a 5 evrei 

de către sătenii Aftenie Barbăneagră şi Vanea Mârzacov, împreună cu 2 soldaţi români; 

uciderea a 39 de evrei tot de către aceşti săteni; silirea a 17 fete evreice ţinute prizoniere într-

o casă. El spune că atunci când au fost ucişi cei 39 a rămas în viaţă o fetiţă care a fost salvată 

de localnicul Vasile Măgar, dar apoi a fost ucisă de jandarmul Soare. 

De asemenea, el mai povesteşte despre cazul unui evreu, Azril, ţinut ascuns de o săteancă, şi 

apoi ucis de un alt sătean, Andrei Coceriu. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:35:54:28 

 

Question: Bună ziua. Spuneți-ne, vă rog, numele de familie şi prenumele. 

Answe: Grădinămare Ilie Fedeorovici. 

Q: Spuneţi, vă rog, din ce an v-aţi născut   ? 

A: Din [19]26. (stop) 

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

A: Grădinămare Ilie Fedeorovici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din [19]26. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: Aici. Aici în sat, aici în casa asta, pe loc, în casa cealaltă bătrânească. 

Q: Deci satul se numeşte Codreanca. 

A: Codreanca.  

Q: Acum, dar înainte se numea   ? 

A: Cobâlca. 

Q: Câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie… 

A: Aţi fost. 
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Q: Şi ne-aţi povestit atunci despre amintirile dumneavoastră din timpul războiului Al Doilea. 

A: Da. 

Q: Noi am venit acum, astăzi, ca să vă filmăm şi dumneavoastră să vă amintiţi, să ne povestiţi 

în faţa camerei de luat vederi. Spuneţi-ne, vă rog, înainte de război în Cobâlca locuiau evrei   

? 

A: Da, au fost multe familii aici. 

Q: Vă amintiţi pe cineva dintre ei pe nume   ? 

A: Sunt, îmi amintesc, Surdu a fost. 

Q: Încă pe cineva.  

A: Gisel.  

Q: Şi ăştia toţi sau mai ştiţi şi alţii   ? 

A: Au fost mulţi în sat aici. Aici numai 70, peste 70 i-au ucis aici. 

Q: Peste 70 de oameni   ? 

A: Peste 70 de suflete. 

Q: Aţi văzut dumneavoastră personal   ? 

A: Am văzut eu, cu ochii m-am uitat cum i-au împuşcat. 

Q: Vreţi să ne povestiţi despre asta   ? 

A: D’apoi iaca, când i-au împuşcat prima zi, când i-au împuşcat asta a fost duminică, 

duminică, eram la vie, la mine acolo de margine, aici la deal acolo aveam noi acolo vie, acolo, 

şi eram cu vaca, cu boii şi cu o soră a mea. Şi şedeam acolo şi hrăneam boii acolo cu păpuşoi. 

Prăşisem acolo şi hrăneam boii cu păpuşoi, aduceam cu braţul, cu spinarea şi îi hrăneam acolo 

în drum. Când ne-am uitat pe drum la vale acolo pe drum aşa, veneau la deal oameni, lume. 

Zic: „ce lume, băi, vine   ?”. Când veneau, veneau 5 jidani înainte şi din urmă 2 soldaţi şi 

ceilalţi toată lume, grămadă lumea aceea venea din urma lor. Şi acolo nu au ajuns în drum, 

acolo este un bazin acolo acum, la bazinul acela nu au ajuns acolo, i-au oprit acolo şi le-au 

zis: „întoarceţi-vă cu faţa spre răsărit”. S-au întors cu faţa aşa încoace şi au început a trage în 

ei, i-au împuşcat. 

Q: Dar aţi spus că erau 2 soldaţi, ce fel de soldaţi   ? 

A: 2 soldaţi români, 2 soldaţi români.  

Q: Dar aceia 5 pe care îi duceau cine erau   ? 

A: Era 2 băieţi a lui Surdu, Surdu era acela tata, şi un băiat Haim, şi pe dânsul îl chema 

Surdu. Trăia, el a trăit unde e spitalul acum la noi aici, aceia doi, tata şi cu băiatul. Şi pe urmă 

2 băieţi a lui Arl, aici de la vale unde a magazinul acum a trăit un jidan Arl şi avea 2 băietani, 

2 băieţi, şi 2 băieţii aceia erau aşa cam de vreo 13-14, 13 ani, 12 ani, amândoi băieţaşii. Şi 
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apoi unul era unul afară de băieţi de acum, Moşcu îl chema, trăia tot în partea asta aici, 

Moşcu. Pe dânşii 5 i-au adus, atât, ăştia, şi i-au împuşcat prima zi acolo. Atunci s-a început, 

prima zi, duminica aceea, chiar atunci i-au împuşcat. 

Q: Asta prima zi   ? 

A: Atunci, până atunci nu au împuşcat deloc. 

Q: Dar asta era prima zi când au venit trupele române sau ce aveţi în vedere   ? 

A: Trupele române erau aici mai demult, ele au fost, că dacă a fost frontul, frontul a fost aici 

pe cula, în partea asta aici şi a şezut frontul aici şase luni de zile. 

Q: Dar românii intrase în sat   ? 

A: Dar românii veneau, umblau în sat, aici erau. 

Q: Dar atunci când i-au împuşcat vă amintiţi cumva ce lună era sau   ? 

A: Dar în ce lună, mai ţin minte luna ..… nu ştiu. 

Q: Prăşeaţi păpuşoi, cam în ce lună   ? 

A: Păpuşoiul era mare, pot să vă spun aşa în lună de vară, aşa  ..… în lună de vară, luna I aici. 

Q: Deci era vară   ? 

A: Da, că era păpuşoiul aşa mare. Şi i-au împuşcat acolo pe dânşii. În băieţeii aceia 2 au tras 

12 focuri de armă, că ei se cuprindeau amândoi şi fugeau încolo, veneau înapoi şi fugeau 

încolo, veneau înapoi, şi 12 razuri au tras în ei până când i-au doborât şi au chicat jos.  

Q: Dar mata la ce distanţă ai văzut tot asta   ? 

A: Dar asta era cam aşa, cât distanţă aşa eram, la 25, 30, 25 de metri distanţă. 

Q: Dar cine a împuşcat în ei   ? 

A: Au împuşcat şi românii, soldaţii aceia, şi a împuşcat şi de aici din sat, 2 erau oameni, unul 

Aftenie Barbăneagră, unul Aftenie şi unul Vanea Mârzacov, Vanea Mârzacov al lui 

Haralambie Mârzacov, el. Şi el a împuşcat, şi jidanul acela care l-a împuşcat el striga jidanul 

acela: „nu mă împuşca măi Vanea, măi, că eu ştiu de ce tu vrei să mă împuşti, măi, că am 

făcut tutun”, că lucrau şi făceau tutun în jumătate, înţelegi ce e jumătatea asta, dacă e 

jumătate, „şi tu de atât eşti supărat pe mine, nu mă împuşca Vanea”. Şi ei au tras şi i-au 

împuşcat şi au chicat jos şi gata. 

Q: Dar cine spunea asta   ? 

A: Jidanul. Îi spunea la acela care l-a împuşcat, omului aceluia. 

Q: Dar cum îl chema pe evreul acela   ? 

A: Surdu.  

Q: Surdu   ? 

A: Surdu. 

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



Q: Adică ei au avut împreună, au crescut tutun înainte   ? 

A: Da, în jumătate făceau, şi ei pe semne la tutunul acela nu se împăcau aici, acolo, şi el îi 

zicea, Surdu jidanul îi zicea omului: „nu mă împuşca, Vanea, nu mă împuşca, că eu ştiu că tu 

eşti supărat pe mine”. Iaca ce vorbe zicea, atât.  

Q: Şi ăştia, Aftenie Barbăneagră şi Mârzacov, ei amândoi odată împuşcau sau pe rând   ? 

A: Amândoi, unul cu o puşcă şi unul cu o puşcă, erau 2 soldaţi. 

Q: Şi soldaţii tot au împuşcat   ? 

A: Şi soldaţii, şi ei, dar ei, ăştia  doi, ei au împuşcat. 

Q: Cu ce fel de arme împuşcau   ? 

A: Arme care carabini, arme româneşti cum era. 

Q: Dar acolo pe urmă când i-au împuşcat ce au făcut cu cadavrele   ? 

A: Cu ce   ? 

Q: Cu corpurile lor ce au făcut   ? 

A: Le-au dus de la vale, erau nişte gropi acolo şi i-au dat în gropile acelea acolo.  

Q: Dar cine i-au dus   ? 

A: I-au târâit ei, i-au târâit oamenii care i-au dus în nişte gropi, erau acolo nişte gropi şi i-au 

dat acolo în gropile acelea. 

Q: Mata ai văzut cum i-au dus acolo   ? 

A: Dar de acum eu nu m-am dus după dânşii să-i văd, dar de acolo i-au luat ei şi i-au dus 

acolo de la vale. 

Q: Dar ei aveau ceva căruţe sau i-au dus pe jos   ? 

A: Nu mai erau căruţe, nimic. Erau pe jos, aşa cu târâita i-au dus.  

Q: Pur şi simplu i-au târâit aşa   ? 

A: I-au târâit, i-au dus de târâita şi i-au dus acolo şi i-au dat în lucniţele acelea acolo. 

Q: Lucniţa înseamnă cu nu era departe tare   ? 

A: Nu era departe. 

Q: Cam câţi metri de la locul   ? 

A: Ei, erau 50 de metri, poate, dar nu avea 50 de metri, 40, 50 de metri. 

Q: Dar toţi oamenii ăştia care au venit din urmă, că mata ai spus că erau câţiva soldaţi .… 

A: Erau mulţi oameni, norod, şi norodul a văzut tot, şi îi duceau, şi i-au dus. Norodul s-a dus 

în sat înapoi acasă şi ei care i-au târâit acolo, că eu nici nu m-am mai uitat mai mult. Pe aceia 

acolo când i-au împuşcat, prima raz, prima zi, până atunci nu au împuşcat nimeni, nimic. Şi 

apoi după aceea au împuşcat aceia 39 aici la vale, acolo, la marginea satului. Pe ăştia iar, era 

răsărita, era înflorită, răsărita avea florile, şi era răsărita înflorită şi aici i-au împuşcat 39, aici 
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iar, eram aşa de 10, 20 de metri de la dânşii când i-au împuşcat acolo. I-au dus de aici din sat, 

i-au luat dintr-o ogradă a unei case, de acolo i-au luat, şi i-au scos de acolo şi le-au spus: 

„haideţi, că vă ducem la Chişinău”. Şi au ajuns acolo, pe margine, pe vale acolo şi noi ne-am 

dus din urmă toţi, eram norodul şi acolo i-au oprit şi le-au spus: „întoarceţi-vă cu faţa înspre 

soare, înspre răsărit” şi de aici tot aceiaşi oameni, care era acela, Aftenie acela şi cu Vanea 

Mârzacov acesta, iar, şi acolo. Şi acolo era de acum 3 soldaţi, erau. Şi au luat armele şi au 

împuşcat în ei până când i-au doborât pe toţi, movila aceea jos. Acolo. Şi acolo au rămas jos 

grămadă, eu am venit acasă şi nu am mai văzut ce au făcut cu dânşii, ce au făcut. Şi acolo i-au 

făcut grămadă şi i-au acoperit acolo cu pământ şi acolo au şezut.  

Q: Ai spus mata că i-au scos dintr-o ogradă de întâi. 

A: Apoi dintr-o ogradă. 

Q: Din ce ogradă   ? 

A: Dintr-o ogradă de la un moşneag, aici pe vale este casa aceea, era casă veche, dar acum s-a 

făcut casă nouă. 

Q: Dar cum au ajuns ei toţi în ograda aceea   ? 

A: Toţi au lepădat casele lor şi toţi ei au fugit şi s-au grămădit toţi grămadă acolo, că ei să se 

ducă.      

Q: Ei singuri s-au grămădit sau i-a grămădit cineva   ? 

A: Da, ei singuri s-au grămădit, ei singuri s-au grămădit, ei singuri acolo grămadă şedeau, da. 

Q: Acolo la casa aceea… 

A: La casa aceea erau toţi în ogradă şedeau acolo. 

Q: Dar casa a cui era, moşneagul acela cine era   ? 

A: Era un moş Victor Coceriu, era familia moşneagului aceluia care trăia acolo, dar 

moşneagul nu ştiu era el atunci pe atunci era acasă ori nu era, baba îi murise şi era la altă babă 

încoace, pe aici trăia şi casa era  ..… 

Q: Şi apoi ei în ograda aceea mult timp au stat sau   ?  

A: Au stat cam poate vreo săptămână, dacă nu mai mult. 

Q: Dar erau cu pază acolo cât au stat în ograda aceea sau fără pază   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Aveau pază sau erau fără pază   ? 

A: Dar erau, erau, nu ştiu, nu ştiu, eu nu ştiu de asta, era pază, îi păzea cineva sau nu îi păzea, 

nu ştiu. 

Q: Vreo săptămână spuneţi că i-au ţinut acolo   ? 

A: Aşa.  
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Q: Erau numai bărbaţi sau erau şi femei   ? 

A: Erau şi copii, şi femei, şi toţi, toţi, laolaltă. 

Q: Erau toţi evreii din sat sau din alte părţi   ? 

A: Toţi de aici din sat, toţi, erau copii, erau mititei, că au găsit copilul de acum după ce i-au 

mântuit, i-au împuşcat, apoi au găsit o fetiţă dedesubt acolo sub dânşii, au găsit o fetiţă 

mititică, şi au luat-o fetiţa aceea şi nu au împuşcat-o de acum, au adus-o în sat şi au ţinut-o la 

un om în sat aici, unul Vasile Măgar, era aici în sat a luat-o şi a ţinut-o el, şi apoi a venit unul 

de la postul de jandarmi, era postul de jandarmi cum era atunci secţia, postul, a venit un 

jandarm Soare îl chema pe dânsul, jandarmul acela, Soare, şi a luat-o de la omul acela de 

acum din ogradă şi a dus-o în drum de la vale acolo de la o poartă şi a împuşcat-o. Şi a ucis-o. 

Q: Dar mata ai spus că erau 39 la număr.  

A: Da. 

Q: De unde ştii că erau 39   ? 

A: Apoi erau număraţi. 

Q: Cine i-a numărat   ? 

A: Ei, erau 39 de suflete. 

Q: Şi mata ai auzit când i-au numărat sau cum   ? 

A: D’apoi cum, dacă ei erau 39, cum  ..… 

Q: Mata de unde ştii că fix   ? 

A: Păi dacă ei spuneau că-s 39, iaca, de suflete. Cu copii, erau şi bătrâni, şi tineri, şi toţi, da. 

Acolo au împuşcat aceia, şi apoi pe urmă au avut 17 fete, erau nişte fete mari, că am învăţat la 

şcoală cu dânsele. Părea că-s nişte floricele, nişte fete de jidani, frumoase, părea că-s nişte 

flori ele, şi au luat românii aceia şi le-au grămădit pe acelea 17 fete şi şi-au bătut joc de 

dânsele, de acum ştiţi ce se cheamă asta, şi pe urmă le-au luat şi le-au dus în partea asta, erau 

nişte lucniţe în partea asta, pe la betoncă, unde e şoseaua asta, unde e betonca, acolo, şi le-au 

luat şi le-au împuşcat pe fetele acelea. Şi le-au dat tot aşa iar, în lucniţă le-au lepădat. 

Q: Dar mata de unde ştii despre cazul acesta cu fetele   ? 

A: Apoi dacă cum, cum de unde ştiu, dacă le-au împuşcat aici   ? Ele au fost, tot în sat ele 

şedeau toate grămadă.  

Q: Dar unde le ţineau în sat   ? 

A: Într-o casă era pe aici, nu ştiu pe unde, şedeau ele într-o casă. 

Q: Şi mult timp le-au ţinut în casa aceea   ? 

A: Nu le-au mai ţinut, vreo săptămână, două săptămâni, că atunci repede a fost asta. 

Q: Mata ai văzut când le ţineau acolo în casa aceea   ? 
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A: Apoi era casă acolo, că ele ieşeau în casă acolo, umblau şi apoi vreo 5, 5, 6 apoi i-au dus 

tocmai pe deal acolo în partea asta, aici, pe deal, iar, şi i-au împuşcat. Prindea câte unul şi i-a 

împuşcat.   

Q: Mata ai văzut pe ăştia   ? 

A: De acum pe ăştia eu nu i-am văzut, nici pe fete nu le-am văzut când le-au împuşcat acolo. 

Şi apoi iaca i-au împuşcat aici, de la deal, iaca pe chisc aici, pe un drum, iaca de aici de la noi 

de la deal, 100 de metri iaca încolo. Venea jidanul la noi acasă, că iaca trăia aici în mahală a 

doua casă, iaca, aici, şi venea jidanul, un moşneag, şi venea şi cerea la tata meu, cerea: 

„Feodore, dă-mi un şipuşor de vin să beau”. Noi aveam vin, şi el avea vin şi avea vie, dar avea 

băieţi şi băieţii l-au băut. Avea un băiat de o seamă cu mine, Azril îl chema, şi avea un băiat 

mai mare jidanul, Zeilic, şi apoi a avut o fată, Ana. Şi fata a luat şi s-a botezat şi a pus numele 

Clava, şi fata a rămas, dar pe Zeilic şi pe Azril i-au împuşcat. 

Q: Şi mata de unde ştii despre asta   ? 

A: Cum   ? 

Q: Despre Zeilic şi Azril   ? 

A: Păi dacă i-au împuşcat, nu   ? 

Q: Mata ai văzut când i-au împuşcat   ? 

A: Păi i-au luat şi i-au dus încolo în deal, pe Zeilic l-a împuşcat acolo în deal. 

Q: Mata ai văzut când i-au dus   ? 

A: Nu. Andruşa Coceriu l-a împuşcat, de aici din sat un om, un om era. Şi pe Azril, pe 

celălalt fecior, mai mic era, de o seamă cu mine, ne ajutam la prăşit, prăşeam amândoi şi ne 

duceam, îl ajutam pe dânsul la prăşit şi apoi mergeam la mine, şi el a şezut la o babă aici, casa 

s-a stricat, şi a şezut la babă în pod, şedea acolo, baba îi da mâncare acolo, şi noi îi ziceam: 

„şezi, măi, acolo, nu ieşi, şezi, măi, şezi”. Şi el a luat şi s-a scoborât de acolo şi l-au luat şi l-

au dus la marginea satului acolo şi iar l-au împuşcat şi după ce l-au împuşcat aici apoi l-au dus 

la ţintirimul animalelor acolo şi i-a dat foc. Azril. 

Q: Azril, cu dânsul s-a întâmplat asta   ? 

A: Da, da, Azril. 

Q: Deci Azril s-a ascuns la o femeie în casă   ? 

A: Iaca la o femeie aici. 

Q: Dar cum o chema pe femeia asta   ? 

A: Chiochea Anica a lui moş Gavril Jigan. 

Q: Anica Jigan   ? 
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A: Anica Jigan. Da. Şi baba îi da mâncare şi el şedea acolo, şi pe urmă el s-a scoborât de 

acolo, că nu a mai şezut. Că noi îi ziceam: „fugiţi, ăi, duceţi-vă, măi”. Că îi ziceam lui tată-

său, tată-său venea aici şi îi ziceam lui, „băi, Şaim”, că Şaim îl chema şi tata meu îi zicea: „băi 

Şaim, ia-ţi baba şi du-te şi treceţi Nistrul ca să scăpaţi şi nu o să vă ucidă, duceţi-vă încolo”. 

Dar el: „Feodore”, îi zicea tatei, îi arăta palmele aşa, „Feodore, pe mine nu mă împuşcă, că 

iată nu m-or ucide, că iată mâinile mele, eu lucrez, iată”. Dar el lucra la meserie, făcea căruţe, 

care, roate, făcea nişte lucruri, ferească Dumnezeu ce lucra moşneagul. „Du-te, măi”, tata meu 

citea o carte acolo, Psaltirea, el a fost în Turcia, a fost, a învăţat de popă, şedea dinaintea 

casei, acolo şedea şi noi şedeam şi ascultam cum citea el, că el ne putea acolo împrejurul lui şi 

el citea în cartea aceea: „băi, ia uite ce spune în cartea asta, că o să vă ucidă, că o să fie moarte 

în voi”. „Băi Feodore, pe mine nu o să mă ucidă”. Dar aceia care erau jidani care au trăit aici 

în sat câţi au fost, apoi toţi aveau pământ şi aveau vite, aveau animale, aveau cai, pământ, 

lucrau, nu erau aşa că speculaţie aşa, că dintre ei aveau, mă tem că doi erau care aveau 

dugheană, dugheană şi vindeau la dugheana lor, te duceai la dugheană şi cumpărai şi ca cum 

acum te duci la magazin. Aveau dugheană, aduceau de pe la Chişinău încolo şi veneai aici, îţi 

cumpărai scrâniţă, gaz, ce trebuie de mâncare. 

Q: Azril acesta cam cât timp s-a ascuns la femeia asta în ..…   ? 

A: A şezut el cam vreo 2 săptămâni de zile, dacă nu mai mult.  

Q: Şi pe urmă cine l-a prins pe dânsul când el a ieşit   ? 

A: Pe dânsul   ? L-a prins, că el umbla prin sat cu noi de acum. 

Q: Dar cine l-a prins   ? 

A: Tot soldaţii români. 

Q: Dar aţi văzut când l-au prins sau nu   ? 

A: Nu am văzut noi, şi l-au împuşcat acolo la marginea satului.  

Q: Dar de unde ştiţi că l-au împuşcat la marginea satului   ? 

A: Păi cum, dacă a văzut lumea, cum   ? 

Q: Înseamnă că de la alţii ştiţi   ? 

A: Da. L-au împuşcat acolo şi l-au dus la deal tocmai unde e găzăria asta acolo în deal, acolo 

era vitele, ţintirimul vitelor, animalelor. Dacă murea o vită ori un animal, apoi o ducea acolo 

sau îi da foc să ardă, şi l-au dus pe dânsul acolo şi i-au dat foc şi a ars.  

Q: Dar asta ştiţi tot numai din auzite, eu corect am înţeles   ? 

A: Da, e drept, nu ce. 

Q: Dar aţi spus că Andrei Coceriu l-a împuşcat pe Zeilic   ? 
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A: Andrei Coceriu, Andruşa Coceriu era şi l-a împuşcat pe frate-său, pe Zeilic, l-a împuşcat 

acolo în deal la mori, acolo, acolo în deal la mori, acolo au mai împuşcat pe vreo 3, acolo au 

împuşcat vreo 5 numai jidani. 

Q: Cine a împuşcat   ? 

A: Soldaţii. 

Q: Soldaţii, dar Coceriu de unde s-a luat şi el cu soldaţii   ? 

A: Apoi el era, că umbla prin sat pe aici erau, trăia aici pe vale, erau. 

Q: Şi el e cu aceia care spuneţi că i-au omorât 5, 6 împreună, apoi atunci printre ei era şi 

Zeilic acesta   ? 

A: Da.  

Q: Dar matale ai văzut singur sau numai din auzite ştii   ? 

A: Eu am auzit, da, dar de văzut pe aceia nu i-am văzut. Pe ăştia care de pe vale, ăştia care i-

au împuşcat aici pe vale toţi grămadă, am văzut, şi pe ăştia 5 care i-au împuşcat prima zi aici 

în deal, pe ăştia eu i-am văzut, dar pe ăştialalţi aşa, eu nu am văzut. Fetele nu le-am văzut iar 

când le-au împuşcat, săracele. 

Q: Deci mata ai văzut de două ori: în pria zi când pe aceia 5 şi pe ăştia 39   ? 

A: Da. Şi de toţi îs, eu i-am numărat aşa, şi sunt vreo 70 împuşcaţi. 

Q: Dar ăştia 39 când i-ai văzut mata, ai spus că i-au scos din ogradă de acolo   ? 

A: Da. Ogradă, iaca, este şi acum, acolo, făcută casă nouă. 

Q: Şi i-au dus unde   ? 

A: I-au dus la marginea satului, acolo de vale. 

Q: Cam cât de departe   ? 

A: La iazurile acelea, aproape de iazuri. 

Q: De la casa aceea de unde i-au scos până la iazurile acelea, cam cât de departe   ? 

A: De aici de la casă de aici   ? 

Q: De unde i-au scos de la dânşii, de la moşneagul acela. 

A: Ar fi cam vreo 500 de metri, dacă nu şi mai mult. 

Q: Şi i-au dus acolo. Acolo erau ceva gropi săpate sau nu era nimic. 

A: Nu era nimic, nu era nimic groapă, nu era nimic. Ori nu am văzut nimic. Dar cum   ? I-au 

acoperit acolo grămadă şi acolo au şezut grămadă aşa şi ei nu s-a descoperit nimeni şi nu a 

umblat nimeni la dânşii acolo nimic, până când au venit ei, s-a liniştit de acum tot, şi au venit 

şi i-au scos de acolo a lor, jidanii i-au scos din mormânt de acolo şi i-au dus la cimitir la noi, i-

au îngropat. 
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Q: Şi pe ăştia 39 i-au împuşcat cum .… Povestiţi-ne ce s-a întâmplat, cum anume i-au 

împuşcat pe dânşii. 

A: Ei şedeau aşa în picioare grămadă toţi şi ei de aici trăgeau în ei, trăgeau în ei, şi care şi 

cum chica, mort, care şi cum chica, mort.  

Q: I-au pus pe toţi grămadă   ? 

A: Toţi grămadă, unul peste altul acolo, i-au grămădit grămadă şi i-au pus acolo. 

Q: Şi câţi erau aceia care împuşcau   ? 

A: Erau 3 soldaţi. 

Q: Dar aţi spus că împuşcau şi de ăştialalţi din sat. 

A: Da, au luat armele, le-au dat armele şi au împuşcat şi de ăştia care v-am spus că Vanea 

Mârzacov şi cu Aftenie Barbăneagră, Barbăalbă. 

Q: Dar ăştia care au împuşcat din sat, ei singuri au vrut sau i-au pus să împuşte   ? 

A: Ei singuri au luat armele şi au împuşcat. 

Q: Dar ştiţi de ce ei au împuşcat   ? 

A: D’apoi eu ştiu de ce   ? Ce   ? Nu ştiu. 

Q: Dar cu cel fel de arme împuşcau ei   ? 

A: Arme de a lor româneşti care .… 

Q: În sensul că simple sau erau automate, din astea, mitraliere   ? 

A: Nu, arme, armele lor cu cartuşe. 

Q: Cu puşca aşa   ? 

A: Da. 

Q: Şi pe urmă aţi spus că i-au astupat deasupra   ? 

A: I-au astupat, i-au acoperit cu pământ acolo movilă, că apoi noi treceam pe lângă dânşii, pe 

lângă ei, şi ziceam: „iaca, pe lângă mormântul jidanilor”, şi ne duceam de vale. 

Q: Dar cum, i-au acoperit aşa fără nici un fel de groapă, fără nimic   ? 

A: Nimic. Nu ştiu, i-au acoperit aşa, că aşa era, făcuse aşa groapă, muşuroi aşa deasupra, 

movilă. 

Q: Şi cine i-a acoperit pe dânşii   ? 

A: Lumea, oamenii.  

Q: Dar când i-au adus acolo pe dânşii, aici unde i-au împuşcat, aveau careva obiecte în mâini, 

duceau ceva   ? 

A: Aveau care torbe, care torbuşoare, care ceea, care ceea, în mână. Altceva nu aveau nu 

aveau nimic. 

Q: Şi ce au făcut cu toate astea   ? 
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A: Că ei cum au luat, au lepădat casele, în sat aici au lepădat casele şi ei toţi grămadă şi au 

fugit, că ei chipurile, ei gândeau că o să-i ia şi o să-i ducă, poate i-or duce, dar ei i-au luat 

grămadă şi i-au dus şi i-au împuşcat şi gata. 

Q: Şi ce au făcut cu toate lucrurile astea ale lor   ? 

A: Care   ? 

Q: Păi torbuşoare care aţi spus că aveau. 

A: Apoi au rămas acolo jos acolo ce a fost tot. 

Q: Dar cu astea din casele lor ce s-a întâmplat   ? 

A: Cu astea din casele lor, au rămas casele şi aşa ca casele sunt şi acum pe unde au fost 

casele. 

Q: Dar cu lucrurile din casele lor   ? 

A: Apoi ce a rămas, tot, nimic. 

Q: Ce aveţi în vedere   ? 

A: S-a stricat, s-a luat, s-a fărâmat. 

Q: Dar cine le-a luat   ? 

A: D’apoi cine   ? Norodul cum era atunci. 

Q: Dar fetele astea care aţi spus că le ţineau, le-au ţinut vreo 2 săptămâni undeva, asta s-a 

întâmplat tot atunci în perioada aceea, dacă am înţeles eu   ? 

A: Dar tot atunci în, asta a mers aşa repede, asta. 

Q: Aţi spus că le-aţi văzut pe atunci în casa aceea. Ce aţi văzut anume   ? 

A: Fetele erau ele săracele grămădite, grămădite toate grămadă, tot cu chipurile că o să le ia şi 

o să le ducă încolo. Şi ei au luat, iaca, şi şi-au bătut joc soldaţii de dânsele, de acolo, ceea, şi 

pe urmă le-au dus acolo şi le-au împuşcat. 

Q: Dar fetele unde erau grămădite grămadă, în altă parte   ? 

A: Aici într-o casă, în parte asta aici. 

Q: A cui era casa aceea   ? 

A: Nu ştiu, nu ţin minte eu acum a cui era, tot o casă jidovească era. 

Q: Şi aţi spus că aţi trecut pe acolo, aţi văzut ce se întâmpla acolo la casa aceea   ? 

A: Unde, aici   ? 

Q: Unde le ţineau pe fete. 

A: Dar nu am trecut, nu umblam noi, nu ne duceam. 

Q: Nu aţi trecut niciodată   ? 

A: Nu umblam noi pe acolo, nu. 

Q: Nu aţi văzut   ? 
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A: Nu. 

Q: Nici când le-au dus nu ştiţi   ? 

A: Nici atunci nu am văzut, am auzit numai că iaca au luat fetele şi le-au dus şi le-au împuşcat 

acolo.  

Q: Deci ştiţi numai din auzite   ? 

A: Da.  

Q: Dar despre fetiţa asta pe care a găsit-o Vasile Măgar de unde ştiţi   ? 

A: Păi cum, dacă a luat-o acasă la dumnealui şi a ţinut-o mă tem că cam vreo lună de zile dacă 

nu mai mult, a ţinut-o moşneagul, că el a vrut să o ia să o crească, să salveze copilul, şi de la 

postul de jandarmi, de la şeful de post, a trimis soldatul acela, era un soldat Soare, şi l-a trimis 

pe jandarm, pe acela: „du-te şi ia fetiţa, du-te şi o împuşcă”.  Şi a luat-o, a împuşcat-o acolo şi 

nu ştiu ce a făcut cu dânsa. Am auzit că iaca a luat fetiţa şi s-a dus şi a împuşcat-o, de la 

poartă oleacă acolo de loc. Şi a pus-o pe mal aşa şi a împuşcat-o şi ea s-a apucat, cică, şi a 

început a ţipa, care a văzut pe acolo spunea că: „iaca, a împuşcat fetiţa”.    

Q: Dar când pe fată a găsit-o, aţi văzut atunci   ? 

A: A găsit-o dedesubt acolo, dedesubt, tocmai dedesubt, şi nu a răzbătut, nu era pălită, nimic. 

Q: Dar matale singur aţi văzut atunci când au scos-o pe dânsa din grămada cu   ? 

A: Da. 

Q: Eraţi de faţă   ? 

A: Eram acolo de faţă când a scos-o şi a luat-o de acolo de mânuţă şi a adus-o aici în sat şi i-a 

dat-o moşneagului şi a luat-o moşneagul acela. Moşneagul acela nu avea copii, nu a avut 

copii, a avut numai baba şi el, Vasile Măgar. 

Q: Înseamnă că nu el a scos-o, a scos-o altcineva   ? 

A: Alţii de acolo şi au adus-o şi a luat-o moşneagul.  

Q: Dar când a omorât-o nu aţi văzut, numai ştiţi din auzite   ? 

A: Nu. Nu a văzut, nu. 

Q: Dar cu tatăl la băieţii ăştia, Zeilic şi Azril, ce s-a întâmplat cu dânsul   ? 

A: Zeilic şi Azril, Zeilic l-au împuşcat în deal la mori, acolo se zice, în deal la mori, dar pe 

Azril l-au împuşcat aici la vale, l-a împuşcat la Stahu. 

Q: Dar pe tata lor   ? 

A: Dar pe tata lor şi pe mama au împuşcat aici, aici afară, la 500 de metri, iaca, afară, aici pe 

mal, pe chisc, au dus acolo şi aici i-au împuşcat. 

Q: Ai văzut asta   ? 

A: Nu, tot iar nu am văzut, dar am auzit aici în mahală. 

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



Q: Aţi auzit   ? 

A: Da. Aici i-au împuşcat. 

Q: În sensul că aţi auzit chiar împuşcăturile   ? 

A: Aici i-au împuşcat, că aici i-au ucis, că nu numai pe dânşii i-au împuşcat, pe mamă-sa şi pe 

tată-său, au mai împuşcat aici că vreo 5 moşnegi, bătrâni, tot jidani. 

Q: Eu vreau să înţeleg: aţi auzit de la cineva sau chiar aţi auzit împuşcăturile   ? 

A: Împuşcăturile nu am auzit, dar iaca lumea a spus, care trăiesc aici, a spus că i-au dus pe 

deal aici şi i-au împuşcat. Că iaca trăiesc, a doua casă de la noi au trăit, aici.  

Q: Şi pe dânşii cine i-a împuşcat   ? 

A: Soldaţii.  

Q: Care soldaţi   ? 

A: Soldaţi români.  

Q: Dar au fost cazuri când cineva totuşi dintre evrei s-a ascuns şi a scăpat   ? 

A: Au fost cazuri când s-au ascuns şi au scăpat şi au fugit şi s-au dus şi au trecut Nistrul şi au 

venit înapoi.  

Q: Dar cine a fost   ? 

A: D’apoi eu îi ştiu cine, care .…şi cum. Eu vă spun că au fost familii multe aici. 

Q: Dar aţi spus că au fost aşa cazuri, dar de unde ştiţi, v-a spus cineva sau.…   ? 

A: Că ce   ? 

Q: Că au scăpat că în viaţă şi .… 

A: Apoi au scăpat, că au venit, au venit, au venit înapoi, au venit , au venit şi au venit înapoi, 

au venit care i-au scos pe ăştia care împuşcaţi 39 acolo, i-au descoperit şi i-au luat de acolo şi 

i-au pus în maşină care, în ce i-a pus şi i-au dus la deal la cimitir la noi aici, şi i-au îngropat, i-

au făcut groapă aici şi i-au pus în groapă aici. 

Q: Dar după război mai erau evrei în sat   ? 

A: Aici   ? 

Q: Da. 

A: Au fost.  

Q: Mulţi au fost   ? 

A: Au fost, de acum care a scăpat, care a venit, care au fost fugiţi şi au venit. Au şezut şi apoi 

pe urmă s-au dus toţi, care şi cum, s-au dus. Şi nu a rămas, în sat nu e niciunul, nu e nimeni. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu ăştia care au împuşcat pe evrei, cu Mârzacov, cu ..… 

A: Apoi i-au luat şi pe dânşii. I-au luat. 

Q: Cine i-au luat   ? 
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A: I-au luat după aceea, după ce au venit încoace, de acum după ce s-a liniştit, i-au luat, şi pe 

Mârzacov l-au luat şi pe acelălalt l-au luat. I-au luat şi nu am mai auzit de dânşii. Nu i-am mai 

văzut. 

Q: Aveţi în vedere după ce a venit puterea sovietică   ? 

A: Da. Da, da. I-au luat. 

Q: Dar ştiţi dacă i-au judecat sau nu   ? 

A: Dar cine ştie ce au făcut cu dânşii   ? 

Q: Spuneţi, vă rog, dar în afară de evrei, în timpul războiului, din oameni, săteni, mai omorau 

şi pe alţii   ? 

A: Nu.    

Q: Numai pe evrei   ? 

A: Numai pe evrei.  

Q: Niciodată nu au fost cazuri când îi omorau sau arestau pe moldoveni, pe ruşi, pe alţii   ? 

A: Nu, nu a fost nimic aşa, de aşa să fie, nimic. Era linişte tot în sat, era linişte, nu era nimic. 

Q: Dar ţigani aţi avut în sat   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Ţigani în sat aţi avut   ? 

A: Ţigani   ? 

Q: Da. 

A: Erau şi ţigani, dar ţiganilor nu, puţini erau. Au fost aici ştabul nemţesc, aici a fost într-o 

casă, ştabul nemţesc, nemţii aveau ştabul lor, şi românii erau, iaca românii aici în ograda asta 

de la deal de noi, iaca, aici gard în gard cu noi, aici a fost o baterie românească, baterie, 

armată, erau tunuri băgate aici, era tot. Şi apoi unde aveam noi vie, pământ, acolo, era altă 

baterie, acolo. Şi într-un sat aici, la Vanea Mârzacov care vă spun, care împuşca, apoi în 

ograda lui acolo a fost altă baterie. Eu am fost la bateria aceea, m-a luat, câţi ani aveam eu 

atunci, m-a luat şi mă ţinea acolo şi mă trimitea cu caii să pasc caii. Şi apoi o baterie a fost 

tocmai pe vale, acolo, la marginea satului. Patru baterii au fost, şi ştabul nemţesc era acolo, şi 

ăştia erau români. 

Q: Da, dar eu voiam să vă întreb: la ţigani nu li s-a întâmplat nimic în timpul războiului, nu 

le-a făcut nimic   ? 

A: Nu, nu. 

Q: Şi nu căutau pe comunişti, consomolişti   ? 

A: Nu, nu, nimic, nimic, nu am auzit de astea, nu. Nimic nu s-a auzit nimic, era linişte tot în 

sat, nu era tărăboi, nu era nimic. La noi au venit românii, era mama, of, mama mea e născută 
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în 1903, născută, şi a murit în 1995, iaca ea, dar tata meu bătrân, apoi el a fost cu războiul 

acela care în anul [19]14, când a fost, tata e născut în 1883.  

Q: Spuneţi-mi, vă rog, dar vreau să ştiu, până la război, care erau relaţiile dintre moldoveni şi 

dintre evrei în sat   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cum se împăcau   ? 

A: Se împăcau bine, nu era nimic. Nu era aşa scandal, bucluc, nu era. 

Q: Dar în sat până la război erau cuzişti   ? 

A: Cuzişti   ? Era. Era partidul cuziştilor, Cuza, le zicea cuzişti, şi când votau, la votare, apoi 

cuziştii aparte, Cuza era, şi aceia aparte, se vota un partid şi celălalt, când votau primarul ori 

votau ceva. 

Q: Şi vă amintiţi .…   ? 

A: Nu era scandal.  

Q: Dar partidul vă amintiţi pentru ce era, ce voiau ei   ? 

A: Nu era scandal, nu era bucluc, nimic, eu eram atunci, câţi ani aveam eu, 14 ani, 15 ani. 

Q: Dar aţi văzut vreodată vreo adunare de cuzişti prin sat sau   ? 

A: Nu, nu se făceau aşa adunări, numai când la votare zice: „iaca, pe cine votezi   ?”, „pe 

Cuza, cuzişti”, iaca aşa, aşa, dar aşa nu era nimic, nu era bucluc, nu era scandal în sat.  

Q: Dar aţi auzit de aşa de Garda de Fier sau ceva   ? 

A: Apoi spunea iaca că Garda de Fier, garda aceea, garda aceea, dar aşa scandal nu era deloc. 

Era românii, soldaţi româneşti, veneau, nu era nimic. 

Q: Vă amintiţi pe cineva care erau cuzişti înainte de război   ? 

A: Erau, câţi erau atunci, mai ţii minte cine era .… 

Q: Mulţi erau   ? 

A: Erau, dar nu prea.  

Q: Aţi mai văzut şi alte cazuri când au fost omorâţi sau arestaţi sau bătuţi   ? 

A: Aşa aici cazuri altele nu au fost aşa la noi aici în sat, nu a fost nimic că să fie dificultăţi, să 

fie bucluc, să fie, era linişte, tot satul era linişte, lucra, norodul lucra, oamenii lucrau 

pământurile, toate pământurile, nu şedeau pârloage ca acum. Tot pământul era lucrat, tot, o 

palmă de pământ nu era, o palmă de pământ nu găseai nelucrat, tot. Şi avea omul vacă, avea 

omul porci, avea omul gospodărie, avea cai, avea boi, tot în sat aici. La noi, iaca, aici erau 7 

vite în sat, eu mă duceam şi le păşteam, în ogradă aici. 

Q: Vă mulţumesc frumos pentru interviu. 
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A: Aveam buhai, aveam cai, boi, am vândut şi am făcut vacă, mulgea mama vaca iaca aici 

afară, mulgea mama şi noi ne duceam cu cănuţa şi ne da lapte direct de la ţâţa vacii şi beam 

lapte. 

Q: Spuneţi, vă rog, încă o întrebare avem: în grupul acesta de 39 de oameni care aţi spus că i-

aţi văzut, aţi recunoscut pe cineva dintre ei, vă amintiţi nume   ? 

A: Îi amintesc, dar de atunci mai ţin eu minte familiile lor .… dar toţi erau de aici din sat. 

Q: Deci i-aţi recunoscut că erau din sat   ? 

A: Da, toţi, toţi, toţi. Dacă au avut, iaca îţi spun că sunt, a fost: Galperin, Gisel, Iancu 

Crimer .… 

Q: Şi ăştia erau acolo sau pur şi simplu mata ţi-i aminteşti ca săteni   ? 

A: Ăştia au fost ei toţi în movilă acolo grămadă. 

Q: I-ai văzut acolo   ? 

A: Apoi acolo erau toţi ăştia. 

Q: Mata i-ai văzut   ? 

A: Da, ăştia toţi, nu s-au dus nicăieri ei, erau bătrâni. Şi toţi, care cu familii cu tot, care şi cum 

acolo. Îţi spun, care a fugit, a fost fugit, apoi a venit înapoi, s-a întors înapoi aici în sat, a 

venit, dar care a rămas, apoi pe toţi i-au, gata, vă spun că 70 sunt ucişi. 

Q: Mulţumesc frumos.  
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