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Numele și prenumele: Olga Ivanova 

Data nașterii: 1926 

Locul nașterii: Vărvăreuca, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0146.01.01 

Data interviului: 31 octombrie 2009  

 

 Olga Ivanovna s-a născut în anul 1926, în satul Vărvăreuca și a fost intervievată în 

calitatea sa de martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea 

sa, dar şi în localităţile învecinate la începutul războiului. Ea relatează despre o familie de 

evrei, vecini, Iancu, soţia Astra, fiicele Riva şi Hana şi un nepoţel, care au fost ucişi în curtea 

şi casa lor de un militar.  

De asemenea, Olga Ivanovna relatează şi despre vizitele pe care le făcea, împreună cu sora sa 

vitregă, la lagărul de la Mărculeşti, unde erau închişi evrei – de ordinul a 100 de oameni. Ea 

povesteşte că a văzut evreii din lagăr, dar şi în coloane cum erau duşi de soldaţi români 

dinspre Floreşti. 

  

[1]:00:00:00 - [1]:16:43:05 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Care familie ?   Asta care e acum ? 

Q: Care e acum.  

A: Ivanova Olga. 

Q: În ce an sunteţi născută ? 

A: În [19]26. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: În Varvara, satul Vărvăreuca, raionul Floreşti. 

Q: Câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie dacă vă aduceţi aminte. 

A: Îmi aduc aminte. 

Q: Şi dumneavoastră ne-aţi povestit despre cazurile care le-aţi văzut în timpul războiului, 

despre ce s-a întâmplat cu evreii. 

A: Da, da. 
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Q: Aţi putea, vă rog, să vă aduceţi aminte din nou şi să ne povestiţi în faţa camerei ceea ce aţi 

văzut. 

A: Poftim ? 

Q: Puteţi să ne povestiţi, vă rog, ceea ce ţineţi minte dumneavoastră. 

A: Să spune ceea ce atunci cum am spus?    Cum s-a întâmplat cu dânşii ?   Apoi era la noi un 

evreu Iancu şi el dormea sub căruţe, dar cu un nepot, cu un nepoţel. Pe urmă, soţia lui o 

chema Astra, şi a venit voiennîi, avea pe fata Riva şi Hana, şi soţia v-am spus cum o 

cheamă, Astra. Ei, şi a venit voiennîi şi a spus să iasă Astra afară, să se întoarcă cu faţa la 

perete. S-a întors cu faţa la perete şi a împuşcat-o. Pe Iancu l-a împuşcat sub căruţă, Hana cu 

copilul în braţe fugea după, peste gard a vrut să fugă, şi tot a împuşcat-o. Era Riva în casă, pe 

Riva a împuşcat-o în casă şi iaca atât ştiu, mai mult nimic nu ştiu. 

Q: Când s-a întâmplat cazul acesta ? 

A: În [19]42 sau [19]43 mi se pare, am uitat. 

Q: Dar aţi văzut cine i-au împuşcat pe dânşii ? 

A: Da. Am văzut, eram copii mulţi, nu numai eu. 

Q: Şi unde eraţi când aţi văzut cazul acesta ?   De unde aţi văzut ? 

A: De unde, din drum. 

Q: Deci voi eraţi în drum, eraţi lângă ograda lor ? 

A: Da, gardul era aşa, şi drumul era şi era casa la bruma. Şedeam sub peretele acela şi ne 

uitam. 

Q: Cam de la ce distanţă aţi văzut toată asta ? 

A: Ei, cât e de la gard până la drum şi căsuţa lor ? 

Q: Cam câţi metri erau ? 

A: Ei, nu ştiu, cât e drumul de lung ?   Eu ştiu .… 

Q: Şi aţi văzut cine i-au împuşcat pe dânşii ? 

A: Eu am văzut că voiennîi, dar cine e el şi de unde, voiennîi era. 

Q: Era unul singur ? 

A: Militar era. 

Q: Un singur militar sau erau mai mulţi ? 

A: Un singur. 

Q: Unul singur ? 

A: Da. 

Q: Aţi auzit în ce limbă vorbea militarul acesta ? 

A: Ehe, în limba noastră. 
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Q: În limba noastră ? 

A: Da. Dar el vorbea parcă ? 

Q: Dar ce spunea ? 

A: Nimic, el făcea treburile lor. Împuşca şi gata, şi s-a dus.  

Q: Şi mata prima ce ai văzut ?   Povesteşte-mi, te rog, pe rând, iaca ce ai văzut. Iaca, prima pe 

cine a împuşcat ? Şi pe urmă ? 

A: Pe dânsul l-a împuşcat întâi. 

Q: Dintâi pe dânsul ? 

A: Da, pe Iancu. 

Q: Pe Iancu. 

A: Da. 

Q: Dar el unde era ? 

A: Sub căruţă, avea căruţă cu cal. 

Q: Dar de ce el era sub căruţă ? 

A: Nu, vezi că căruţa şedea în ogradă, dar el s-a băgat sub căruţă şi dormea acolo. 

Q: El dormea acolo ? 

A: Ei, el cred că se temea şi s-a ascuns acolo, cine ştie ? 

Q: Aşa, şi ai văzut mata cum l-a împuşcat pe dânsul dintâi ? 

A: Da.  

Q: Dar ai spus că era şi un nepoţel ? 

A: Da. 

Q: Dar unde era nepoţelul ? 

A: Cu dânsul acolo. 

Q: Tot sub căruţă ? 

A: Da. 

Q: Dar cam câţi ani avea nepoţelul ? 

A: Ei, vreo 3 ani, 4, mai mult nu avea. 

Q: Şi pe nepoţel tot l-a împuşcat ? 

A: Da. 

Q: Tot atunci sau mai târziu ? 

A: Atunci tot s-a făcut, într-un minut. 

Q: Aşa, i-au împuşcat pe Iancu şi pe copil. Dar pe urmă pe cine ? 

A: Pe urmă a ieşit Astra, i-a spus să se întoarcă cu faţa la perete şi a împuşcat-o şi pe dânsa. 

Q: Şi pe urmă ? 
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A: Pe urmă a împuşcat-o pe Hana, că ea fugea, a vrut să treacă gardul, să fugă, tot a împuşcat-

o. Pe urmă era, asta, cu o cheamă, Riva în casă, pe dânsa de pe geam a împuşcat-o în casă.  

Q: De pe geam drept în casă a împuşcat-o ? 

A: Da. Dar ei erau cuminţi, lumea trăia bine cu dânşii. Ei aveau magazin, ne duceam la 

magazin, cumpăram ce ne trebuie, dar dacă aşa .… 

Q: Şi pe urmă militarul acesta, după ce i-a împuşcat, ce a făcut el ? 

A: Ei, nu l-am mai văzut, noi ne-am dus pe la casele noastre. 

Q: Voi când v-aţi dus militarul acesta mai era încă în ogradă sau el a plecat deja ? 

A: A plecat. 

Q: El plecase ? 

A: Da. 

Q: Voi aţi intrat în ogradă să vedeţi ce s-a întâmplat ? 

A: Nu. Noi ne-am speriat ce s-a întâmplat, cum să intrăm în ogradă ? 

Q: Dar alţi oameni, săteni, au intrat în ogradă să vadă ? 

A: Nimeni. 

Q: Şi oamenii ăştia care morţi ce s-a întâmplat cu dânşii, cu corpurile lor ? 

A: Ei, i-a dus şi i-au îngropat după,  în marginea satului cum se spune. 

Q: Dar cine i-a dus ? 

A: Ei, dar eu mai ştiu, lumea, cine ştie, lumea i-a dus. 

Q: Dar de unde ştiţi că  pe dânşii i-au îngropat în marginea satului ? 

A: Apoi se vorbea, lumea vorbea doar. 

Q: Dar la voi în Vărvăreuca mai erau evrei în afară de ăştia ? 

A: Ei, mai erau, dar acolo nu ştiu de acum ce s-a întâmplat cu aceia. 

Q: Aţi văzut ceva cu dânşii ce s-a întâmplat sau nu ? 

A: Aceia era mai în deal trăia, era Sonia una, una Hana, dar nu ştiu, pe dânşii i-a împuşcat sau 

nu, nu ştiu nimic, nimic nu ştiu. 

Q: Dar în Floreşti nu aţi văzut în timpul războiului ce s-a întâmplat cu evreii din Floreşti ? 

A: Nu, dar ce umblam în Floreşti? Şedeam în satul nostru, în Vărvăreuca. Eram copii, nu 

eram maturi. Nu era de 17, 18 ani. De vreo 13, 14 ani mergeam aşa. 

Q: Dar ne-aţi spus despre un caz, când odată mergeaţi cu sora şi au crezut că e evreică sora 

matale .… 

A: Cum ? 

Q: Ne-aţi povestit despre un caz când mata cu sora v-au oprit soldaţii. 
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A: Aaa, noi ne duceam la Gura Căinari, că era o soră ori prietenă nu ştiu ce a ei, că noi eram 

înturlocate surori, nu eram adevărate. Mama s-a căsătorit a doua oară, aşa că.... Ne duceam şi 

ne-am întâlnit şi zicea că sora e evreică, dar ea nu mai era. 

Q: Dar cine v-a întâlnit ?   Cine v-a întâlnit ? 

A: Cum ? 

Q: Cine v-a întâlnit ? 

A: Doi soldaţi români, doi soldaţi români zice: „mata eşti evreică”. Zice: „eu nu sunt evreică, 

noi suntem moldovence”.  Aşa. 

Q: Şi i-au dat voie surorii până la urmă ?  Au lăsat-o în pace ? 

A: Au lăsat-o în pace, s-au dus mai departe ei. 

Q: Dar prin alte părţi, iată, pe unde aţi fost voi la Gura Căinarului sau în alte părţi nu aţi văzut 

nimic ce s-a întâmplat cu evreii ? 

A: Nu, cu evreii mai mult nimic nu ştiu de ei, nicăieri nu am văzut. 

Q: Dar s-a întâmplat vreodată să vedeţi coloane de evrei ? 

A: Coloane ?  D’apoi au fost la Mărculeşti, a fost lagăr şi acolo erau toţi închişi după 

provolcă, sârmă ghimpoasă. 

Q: Aţi văzut lagărul acesta de la Mărculeşti ? 

A: Noi ne duceam şi dam mâncare, pâine, săracii, ei tare erau flămânzi, Doamne fereşte ce a 

fost. Să nu mai fie război. Doamne fereşte câtă lume chinuită. 

Q: Dar cum arăta lagărul acesta de la Mărculeşti ? 

A: Ei, nu ştiţi cum arăta ?   Eu ştiu cum ?   Era gard de sârmă şi atât. 

Q: Dar era ceva construcţii sau el era pe câmp deschis ? 

A: Era pe un teren aşa drept şi ei acolo toţi erau. 

Q: Şi erau, câţi evrei erau acolo ? 

A: Ei, mulţi, mulţi, mulţi, mulţi erau. 

Q: Dar mata crezi că erau sute sau erau mii de evrei ? 

A: Nu, poate erau vreo 100, nu mai mult. 

Q: Şi erau acolo bărbaţi sau femei, ce erau ? 

A: Iaca nu am observat bărbaţi, femei, mai mult femei erau. 

Q: Femei mai multe. Erau şi copii acolo ? 

A: Iaca nu ştiu, nu ştiu de asta. 

Q: Dar pază era acolo ? 

A: Da, desigur, era. 

Q: Cam câtă pază era acolo ? 
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A: Nu ştiu. 

Q: Dar vă amintiţi soldaţii din ce armată erau, aceia care păzeau ? 

A: Da, din ce armată?, armata română. 

Q: Dar în ce stare erau evreii care erau acolo în lagăr ? 

A: Eu ştiu în ce stare ? 

Q: Cum arătau ei ? 

A: Păi dacă noi dădeam pâine, mâncare, puteţi să vă închipuiţi în ce stare erau. Pe urmă îi 

luau şi îi duceau coloane întregi, mergeau pe drum, iaca prin Gura Camencii, de la noi, de la 

Mărculeşti aşa îi duceau. 

Q: Mata ai văzut cum îi duceau ?    

A: Am văzut. 

Q: De câte ori ai văzut coloane ? 

A: Ei, o dată am văzut, nu de multe ori. 

Q: Mata ai văzut coloana aceea atunci când ai fost la lagăr sau altă dată ? 

A: Altă dată, că ei nu imediat tot făceau. 

Q: Deci altă dată când ai văzut coloana, pe unde ai văzut-o mata coloana asta ? 

A: Ei, iaca din Floreşti mergeau încolo. 

Q: Spre unde ? 

A: Dar din Vărvăreuca se vede doar drumul când mergi la Gura Camencii, şi vedeam. 

Q: Aţi văzut cum merge coloana ? 

A: Da. 

Q: Dar de unde ştiaţi că erau evrei în coloana aceea ? 

A: D’apoi nu se vorbeşte ?   Se vorbeşte, lumea ştie tot. 

Q: Şi era mare coloana ? 

A: Ei, nu pot să spun, aşa. 

Q: Cam câţi, aproximativ, cam câţi oameni să fi fost ? 

A: Nu pot să spun câţi. 

Q: Dar erau toţi pe jos sau erau şi cu căruţele ? 

A: Pe jos, toţi pe jos, pe jos.  

Q: Dar la Mărculeşti mata de câte ori ai fost la lagărul acela ? 

A: Ei, nu de multe ori, cu sora asta mă duceam, că ea era mai mare, care înturlocate eram, şi 

atât. 

Q: Dar nu de multe ori, asta de câte ori ? 

A: Cum ? 
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Q: De câte ori asta? Mata ai spus că nu de multe, ai fost de două, de trei ori sau de cinci, de 

câte ori ? 

A: O dată numai am fost. 

Q: O dată? O singură dată ? 

A: Da. 

Q: Când ai fost acolo nu ai observat, în lagăr erau evrei morţi ? 

A: Nu am văzut. 

Q: Şi nici nu ai văzut să scoată din lagăr morţi ? 

A: Nu am văzut, noi nu şedeam acolo să vedem. 

Q: Dar cât de aproape v-aţi apropiat de lagăr ? 

A: Ei, aşa lângă setca aceea, că era setcă şi cu ghimpoasă de asta. 

Q: Acolo în lagăr era cineva de la voi din sat ? 

A: Nu. 

Q: Dar nu ştiţi de unde erai ei ? 

A: Cine ei ? 

Q: Evreii dinăuntru, din lagăr ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Nu aţi vorbit niciodată cu dânşii ? 

A: Nu. Sora aceea le da mâncare, pâine, dar altceva nu ştiu. Lumea ducea mâncare. 

Q: Dar cât timp au stat ei acolo în lagăr ? 

A: Nu vă pot spune, dacă numai ne-am dus şi imediat am venit, ce, să stăm acolo, ce să facem 

?   Asta am văzut, am văzut noi toate chinurile astea. 

Q: Dar cu lucrurile la vecinii voştri, ăştia pe care i-au omorât, ce s-a întâmplat cu toată averea 

lor ? 

A: Nu ştiu nimic. Casa stă, şi acum este acolo. 

Q: Trăieşte cineva în ea ? 

A: Trăieşte. A trăit una, nu ştiu cum familia, dar, ştiu că a trăit, dar acum tot trăiesc. Ori au 

prefăcut, eu de mult nu am fost în Vărvăreuca, că toţi au murit ai mei, nu am pe nimeni. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar în afară de evrei au mai omorât şi pe alţii sau numai pe evrei, în timpul 

războiului ? 

A: Numai pe evrei. 

Q: Pe moldoveni, pe ucraineni, pe alţii ? 

A: Nu. Numai pe dânşii. 

Q: Dar nu ştiţi dacă ţigani aţi avut în Vărvăreuca sau în Floreşti ? 
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A: Ţiganii veneau cu şatra. Dar nu am văzut să-i ucidă. Văd că am o gazetă, of, Doamne, am 

uitat cum, cum se spune, gazeta Puls, păi acolo se scrie că şi pe ţigani îi ucidea şi îi ducea în 

Bug şi îi îneca. 

Q: Dar mata ai văzut ceva cu dânşii să se întâmple ? 

A: Nu, eu pe ţigani nu ştiu. 

Q: Vă mulţumesc frumos. 

A: Poftim.      
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