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Numele și prenumele: Fiodor Colun 

Data nașterii: 1929 

Locul nașterii: Codreanca, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0134.01.01 

Data interviului: 28 octombrie 2009  

 

 Fiodor Colun s-a născut în anul 1929, în satul Codreanca și a fost intervievat ca 

martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. El relatează 

despre evreii din Codreanca, omorâţi de către soldaţi undeva în afara localităţii înspre satul 

Grebleşti. Fiodor Colun nu poate spune dacă soldaţii care i-au împuşcat pe evrei erau români 

sau nemţi. De asemenea, în cadrul relatării el spune că a fost martor ocular la cele întâmplate, 

iar apoi spune că doar a auzit despre evenimente de la săteni. Evreii au fost împuşcaţi la 

marginea localităţii, lângă un iaz, şi îngropaţi acolo.   

 

[1]:00:00:00 - [1]:14:50:19 

 

Question: Bună ziua 

Answer: Noroc. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, care e numele de familie şi prenumele dumneavoastră. 

A: Colun Fiodor Vasilievici. 

Q: În ce an sunteţi născut ? 

A: În [19]29. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: În Codreanca. 

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

A: Poate aţi fost, nu ţin minte. 

Q: Nu vă aduceţi aminte. Când ne-aţi povestit despre ce aţi văzut în timpul la cel de-al Doilea 

Război Mondial. 

A: A, când a fost frontul pe aici, pe dincolo de tabără. 

Q: Noi am venit acum cu camera de vederi ca să ne mai povestiţi memoriile dumneavoastră, 

acum să ne povestiţi din nou. Pentru început, spuneţi-ne vă rog dacă vă amintiţi dacă erau 

evrei în Codreanca înainte de război ? 

A: Au fost, dar i-au luat şi i-au dus şi i-au împuşcat. 

Q: Cine i-a luat şi i-a dus ? 
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A: Armata. 

Q: Care armata ? 

A: Care, care a fost odată cu frontul. 

Q: Dar nu vă amintiţi ce armată anume i-a luat ? 

A: Să zic românii sau nemţii, aici nu ştiu. 

Q: Dar dumneavoastră aţi văzut când i-a luat şi i-a luat şi i-a … ? 

A: Am văzut. 

Q: Povestiţi-ne, vă rog. 

A: Iaca, de aici de la Codreanca era în partea asta înspre Grebleşti şi i-au oprit acolo într-un 

loc şi i-a împuşcat aşa ca pe iepuri. Şi pe urmă au luat oameni şi i-au astupat. 

Q: Mata ai văzut asta singur ? 

A: Cum ? 

Q: Mata singur ai văzut asta sau ţi-a povestit cineva ? 

A: Ei, mai erau, dar ce, numai un om a văzut ? 

Q: Dar erai acolo, pe loc ? 

A: Nu, am mers pe acolo. Mă duceam cu boii la păscut şi când au văzut boii acolo sânge au 

prins a rage şi nu se duceau la dânşii acolo, se duceau mai departe. 

Q: Deci mata erai cu boii la păscut ? 

A: La păscut. 

Q: Şi când erai cu boii la păscut, oamenii pe care i-ai văzut, i-ai văzut cum i-a împuşcat ? 

A: Soldaţii români, ei i-au împuşcat, oameni de-ai noştri nu au împuşcat. 

Q: Dar mata ai văzut cum soldaţii români împuşcau ? 

A: Păi mergeam cu boii şi am auzit, că trăgeau pâr, pâr, pâr, cu puştile, şi .… 

Q: Dar când i-au dus pe oamenii aceia acolo ai văzut ?   Când i-a dus la împuşcat ai văzut ? 

A: Am auzit că i-a dus aşa de vale, de aici de la Codreanca înspre iaz încolo. 

Q: Ai auzit sau ai văzut ? 

A: Am auzit că i-a dus, dar nu am văzut. 

Q: Aşa. De la cine ai auzit sau cum ai auzit ? 

A: Oamenii care au văzut cum îi ducea pe ei, pe femei, pe bărbaţi. 

Q: Dar de unde erau femeile astea şi bărbaţii ? 

A: Din sat de la noi de aici erau. 

Q: Erau de la voi din sat ?  

A: Da. 

Q: Erau evrei ?   Ăştia erau evrei ? 
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A: Care ? 

Q: Care îi duceau: bărbaţi femei. 

A: Care îi duceau erau moldoveni de ăştia, nu erau evrei. Aceia erau ca pedepsiţi, oamenii 

aceia, şi îi duceai soldaţii din urmă. 

Q: Dar pentru ce erau pedepsiţi ? 

A: Naţia, cum îi spune, evreiască, nu trebuia ca să fie pe pământ, că amăgeau. 

Q: Ei amăgeau ? 

A: Da, aşa spunea, că amăgeau. 

Q: Şi mata, înseamnă, că pe dânşii când i-au dus nu i-ai văzut ? 

A: Nu i-am văzut. 

Q: Dar la locul unde i-a împuşcat ai fost ? 

A: Am mers cu carul cu boii şi unde era sânge răgeau boii. 

Q: Aşa. Acolo era sânge ? 

A: Sânge de-al lor. 

Q: Dar de unde ştii că era sânge de-al lor anume ? 

A: Apoi de unde, dacă în altă parte nu era sânge ? 

Q: Deci mata ai auzit împuşcăturile ? 

A: Împuşcăturile am auzit. 

Q: Multe împuşcături ai auzit ? 

A: Mai multe au fost. 

Q: Dar din ce fel de armă ai auzit împuşcături ? 

A: Apoi din ce fel, era mic pe vremea aceea, văleleu. 

Q: Dar câte una singură sau mai multe împuşcături la rând ? 

A: Mai multe erau. 

Q: Cam mult timp au durat împuşcăturile acelea ? 

A: Dar cum să spun, eram mic, pârrr, pârrrr, pârrr şi gata. 

Q: Dar cam de la ce distanţă depărtare se auzeau împuşcăturile acelea ? 

A: Apoi noi aici şi între Grebleşti erau oamenii ăştia care i-au împuşcat. 

Q: Mata ai venit acolo la locul unde i-au împuşcat, când ai venit ?  Iaca, după ce ai auzit, cam 

la cât ai venit aici lângă groapă ? 

A: Mai târziu, poate a doua zi, poate. 

Q: Aha, înseamnă că nu în aceeaşi zi, a doua zi. 

A: Nu. 

Q: Dar corpurile la ăştia împuşcaţi le-ai văzut ? 
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A: Erau acolo, cum ? 

Q: Când ai venit încă erau acolo ? 

A: Erau acolo pe pământ. 

Q: Nu erau îngropaţi ? 

A: Nu erau încă. 

Q: Cam câţi oameni erau acolo ? 

A: Văleleu, erau mulţi. 

Q: Zece oameni, o sută ? 

A: Ei, nu le ştiu numărul. 

Q: Dar aproximativ. 

A: De la noi din sat ăştia au fost oamenii împuşcaţi acolo. 

Q: Din sat, săteni erau ? 

A: Din sat, jidanii, acolo i-au dus. 

Q: Şi mata ai putut să vezi cine erau, ai cunoscut pe cineva dintre dânşii ? 

A: Din cine ? 

Q: Din evreii care erau morţi acolo ? 

A: Păi dacă toţi erau de la noi din sat, apoi cum ?  

  Şi pe Dudel, şi pe… avea aici, cum îi spune, dugheană, bomboane vindea. 

Q: Era acolo el ? 

A: Dar cum ? 

Q: Dudel. Pe cine îţi mai aminteşti încă ? 

A: Apoi pe cine ?   Apoi toţi care au fost aici, apoi toţi atunci i-au dus. Au fost închişi toţi 

într-un sarai şi pe urmă au spus ziua de dus, să-i ducă, şi i-au dus şi i-au împuşcat. 

Q: Deci mata când ai venit, ai spus că corpurile erau acolo, ei erau morţi. 

A: Erau morţi. 

Q: Dar stăteau în groapă sau lângă groapă ? 

A: Lângă groapă, încă nu era groapă. 

Q: Groapă nu era, ei stăteau numai pe pământ ? 

A: Da. 

Q: Ei erau îmbrăcaţi sau dezbrăcaţi ? 

A: Îmbrăcaţi erau, cum îs eu aşa şi ei. 

Q: Acolo mai era altcineva acre se uitau sau numai mata ? 

A: Erau cum, văleleu. 

Q: Era multă multe ? 
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A: Era, cum ? 

Q: Dar soldaţi erau sau nu erau ? 

A: Ha ? 

Q: Dar soldaţi erau ? 

A: Soldaţi au fost. 

Q: Mata ai văzut soldaţi acolo ? 

A: Dar cine i-a împuşcat pe dânşii ?   Soldaţii i-au împuşcat. 

Q: Dar mata i-ai văzut pe soldaţi ? 

A: Cum să vă spun ?   Dacă ei erau morţi, erau încă vii, şi îi duceau pe dânşii de vale aşa. 

Q: Aşa, mata ai văzut cum îi duceau ? 

A: Păi am văzut, şi noi, copiii, ne duceam din urmă. 

Q: Aşa. Şi ai mers după dânşii ? 

A: Da. 

Q: Şi ai văzut cum i-au împuşcat ? 

A: Soldaţii i-au împuşcat. 

Q: Mata – eu am înţeles, dar ai văzut sau nu ai văzut ? 

A: Am văzut când i-au împuşcat. 

Q: Ai văzut când i-au împuşcat ? 

A: Dar cum nu ? 

Q: Cât de departe erai când i-au împuşcat ? 

A: Ei, spune, din vremea aceea nu pot să ţin minte. 

Q: Ca de aici până la poartă sau mai departe ? 

A: Mai departe, văleu. 

Q: Mai departe cât ?  500 de metri ?   200 de metri ?   1 kilometru ? 

A: Ei, 1 kilometru nu mai era, mai puţin, vreo 500 de metri. 

Q: La vreo 500 de metri şi spui că ai văzut ? 

A: Da. 

Q: Ai văzut cum ei cădeau jos ? 

A: Am văzut soldaţii când trăgeau în ei şi au chicat jos. 

Q: Şi pe urmă, după ce ai văzut, ce ai făcut mai departe ? 

A: Ne-am întors noi, adă înapoi copii aceia, copii eram. 

Q: Dar când i-au îngropat ai văzut ? 

A: Nu i-am văzut. Am auzit că s-au dus să îi îngroape, dar nu am văzut. 

Q: Dar când s-au dus încolo, ei aveau ceva lucruri cu dânşii ? 
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A: Cine ? 

Q: Când îi duceau pe evrei încolo, aveau ceva cu dânşii ? 

A: Haine acum aşa, altceva nu aveau nimic. 

Q: Data trecută mata ne-ai spus că lângă groapă erau multe haine. 

A: Cum ? 

Q: Data trecută ne-ai spus mata că lângă groapă erau haine multe, stăteau lângă groapă. 

A: Păi dacă au luat haine şi au pus pe dânşii acolo în groapă, acum ce ? 

Q: Mata ai văzut asta sau nu ? 

A: Am văzut hainele pe marginea gropii, ei de acum erau îngropaţi. 

Q: Hai să înţeleg: de câte ori mata ai fost acolo la locul acela unde pe dânşii i-au împuşcat ? 

A: O dată am fost. 

Q: O singură dată. 

A: Da. 

Q: Asta ai fost atunci când pe dânşii i-a împuşcat ? 

A: Da, apoi ei mergeau dinainte şi noi copiii ne duceam din urmă şi vedeam. 

Q: Şi ai spus că ai văzut cum i-au împuşcat ? 

A: Da.  

Q: Dar de îngropat ai văzut cum i-a îngropat sau nu ? 

A: N-am văzut. 

Q: N-ai văzut. Dar haine ai văzut sau nu ai văzut ? 

A: Tot n-am văzut. După ce i-au împuşcat ne-am întors înapoi. 

Q: Înseamnă că haine nu ai văzut pe marginea gropii ? 

A: Nu. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri când ai văzut când îi împuşcau pe evrei ? 

A: Numai când am fost copii. 

Q: Dar acesta a fost singurul caz sau i-au mai împuşcat şi în alte părţi ? 

A: Au mai fost şi în alte părţi, aproape de, cum să spun, aproape de Cobâlca, a fost nisipărie, 

scoase, şi acolo la nisipăria aceea i-au pus pe dânşii. 

Q: Dar de asta de unde ştii ? 

A: Păi ştiu, că dacă s-a auzit, iaca, pe vârful dealului acela a fost. 

Q: Ce ai în vedere că s-a auzit ?   S-au auzit împuşcături sau ai auzit de la lume ? 

A: Împuşcături, împuşcături. 

Q: Ai auzit împuşcături ? 

A: Da. 
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Q: Dar de unde ştii că acolo omorau evrei ? 

A: Păi că în altă parte nu erau împuşcături, din altă parte. 

Q: Clar. Dar când a fost asta, cam în ce timp era, nu-ţi aminteşti în ce an, în ce lună ? 

A: Am uitat de atunci în ce an, văleleu. 

Q: Dar când ai auzit împuşcături înspre nisipărie, asta a fost cam tot în aceeaşi perioadă când 

i-ai văzut pe ăştia că i-au omorât ?   Sau mai devreme ?   Sau mai târziu ? 

A: Sau că aceia mai înainte sau că aiştea mai pe urmă, nu ţin minte. 

Q: Dar pe ăştia care i-ai văzut, care i-a împuşcat, unde e locul acesta ? 

A: Tocmai înspre Grebleşti. 

Q: E în afara satului undeva ? 

A: Da, e în afara satului. 

Q: Dar ce este acolo ? 

A: Da-i nimic. 

Q: E câmpie ?   E pur şi simplu câmpie ? 

A: E liber. 

Q: E câmpie liberă. 

A: Vreţi să vă arăt ?  Pot să merg. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu averea la toţi evreii din sat de aici ? 

A: Au luat-o oamenii. 

Q: Aţi auzit, v-au povestit oamenii, oamenii povesteau şi despre alte cazuri de omor din sat a 

evreilor sau de astea două cazuri numai ştiţi ? 

A: Nu, nu, numai astea primele ştiu şi mai mult nimic. 

Q: Dar acolo la nisipărie nu ştiţi cine a fost omorât anume ? 

A: Poate din jidani, nu ştiu. 

Q: Nu ştiţi. Ştiţi numai că aţi auzit împuşcături şi asta, mai mult nimic nu ştiţi ? 

A: Da. 

Q: În afară de evrei, pe alţii i-au omorât în timpul războiului în sat la voi ? 

A: Nu. 

Q: Pe ţigani ? 

A: Apoi ţiganii s-au dus. 

Q: Nu s-a întâmplat nimic ? 

A: Nu, nimic. 

Q: Dar nu ştiţi dacă pe comunişti nu-i arestau sau nu-i omorau atunci ? 

A: Pe cine ? 
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Q: Pe comunişti. 

A: Nu am auzit aşa ceva. 

Q: S-au mai întâmplat în timpul războiului vreodată să vedeţi oameni morţi pe undeva sau ca 

să fie omorât cineva ? 

A: Iaca când a fost frontul la, dincolo de tabără, taică’miu avea boi, şi ne-a luat armata şi m-

am dus cu boii tocmai dincolo de tabără şi vedeam, aveam binoclu, şi vedeam Rusia ca cum 

mă vezi în palmă aşa ia. 

Q: Dar s-a întâmplat să vedeţi oameni morţi ? 

A: Împuşcături nu erau. 

Q: Clar. Am înţeles. Mulţumesc mult.  
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