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Numele și prenumele intervievatului: Parascovia Dodii 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Hirişeni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0150.01.01 

Data interviului: 9 iunie 2010  

 

 Parascovia Dodii este născută în anul 1925, în satul Hirişeni și a fost intervievată cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial 

Ea relatează despre o coloană de evrei din Ghirova care au fost aduşi în localitatea sa şi ţinuţi 

pe o bucată de ogor care aparţinea familie, ucişi, dezbrăcaţi şi apoi încărcaţi într-o căruţă şi 

duşi în pădure. Ea mai spune şi despre evreii din sat care au fost ucişi la iaz de către săteni, 

printre care Gheorghe Mogâldea, Constantin Mogâldea, Andrei Mogâldea, împreună cu 

şeful de post. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:21:08:20 

 

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

A: Numele de familie, rar ori mai repede   ?   

Q: Cum matale îţi e bine. 

A: Dodii Parascovia Alexandrovna. 

Q: Din ce an mata eşti născută   ?   

A: Din [19]25. 

Q: Şi unde te-ai născut   ?   

A: Aici. 

Q: În Hirişeni   ?   

A: În Hirişeni. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost la matale în ospeţie şi ne-ai povestit despre ce ai 

văzut, ce s-a întâmplat cu evreii în [19]41. 

A: E drept. 

Q: Şi noi am venit astăzi ca să ne povesteşti în faţa camerei. 

A: În faţa camerei   ?   

Q: Da. 

A: Se începe lucrul de la Iancu cel Bătrân. 
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Q: Mata spune dintâi, înainte de război aici în sat locuiau evrei   ?   

A: Locuiau. 

Q: Îţi aminteşti pe cineva dintre ei   ?   

A: Dar cum să nu îmi amintesc, cum să nu îmi amintesc   ?   Era unul Iancu, avea fecior, avea 

noră, aşa se poate să întind mâna sau nu   ?   A trăit o evreică, avea fată mare, avea strulea mai 

mare ca mine, avea în Teleneşti unul şi ştiu precis că în toată ziua o vedeam pe dânsa. 

Q: Dar cum o chema pe dânsa   ?   

A: Şinga. 

Q: Şinga   ?   

A: Şinga o chema. 

Q: Aşa. Şi vă mai amintiţi şi pe alţii   ?   

A: Au fost, uite m-am ruşinat şi m-am trăboşit, dar să fi fost cum aţi fost atunci, ţin minte şi 

până la moarte. A fost Meier, a avut fată şi a măritat-o după Aron. După Aron şi aveam doi 

copii, pe dânsa o chema Brana, pe dânsul îl chema Aron. A fost Moşcu şi a avut o fată 

frumoasă care în lume nu se mai există. Şi a avut un băiat, a avut mai mulţi, dar eu umblam cu 

vacile, poate să fi avut mai mulţi. Şi am văzut mulţi, mulţi dintre ei, am fost la bal la ei, că 

trăia gard în gard cu noi, o lume îmbrăcată, o lume frumoasă, o lume care nu te îndurai să te 

uiţi la dânşii. Cum m-am ruşinat acum, în ce hal sunt la dumneavoastră, dar eu eram micuţă 

atunci, nu eram fată mare. Şi au fost oameni de viaţă, ne duceam, ne da pe datorie ce ceream, 

părinţii se răsplăteau cu dânşii, ei au fost… Tulea a avut 3 fete, acesta mă tem că atunci nu l-

am spus, 3 fete a avut omul acela, că era vădăoi, nu era om, dar era evreu cum se spune. Şi eu 

m-am trăboşit acum, că mă culcasem, dar ştiu multe de toate despre dânşii, că au fost în sat, 

au fost în sat, şi au trăit bine părinţii cu dânşii, au fost oameni de viaţă. 

Q: Mata ai văzut ce s-a întâmplat cu dânşii în 1941 când s-a început războiul   ?   

A: Cum să spun, pe aici să îmi iasă sufletul, am văzut cum îi duceau în cârd la pădure. Şi un 

om din Ghirova, un om beţiv, l-am cunoscut, că era neam cu noi. Şi doi sărmanii, unul în 

partea asta în căruţă – se poate acum să arăt   ?   – şi unul în partea asta ia, dar ei legaţi unul de 

altul mânuţele, unul o mânuţă şi unul o mânuţă şi mama a prins a plânge, eu veneam cu un 

frăţior din câmp şi cu mama mai devreme că tăticul era bolnav şi trebuia să venim oleacă mai 

devreme, dar oamenii încă prăşeau pe câmp. Şi mama mea a prins să plângă: „fată hăi, îi duce 

pe oamenii ăştia la moarte”. „Dar tu de unde ştii, mamă   ?  ”. „Apoi dacă îi vezi legaţi, ce te 

închipui tu ce e asta   ?  ” Să fi fost ca la 15, la 20 de oameni. În partea asta ia era unul cu 

furcă de cer, unul cu sapă, în partea astalaltă erau cu ciomege, şi îi mânau, şi mama a mers 

plângând până acasă şi când am ajuns acasă: ba, ba, ba, taman pe ogor la noi, unde trăgeam 
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noi carul, acolo i-au dus, că nu putea să-i ducă în păpuşoaie. Dar acolo noi aveam o bucăţică 

aşa mititică, cât trăgeam carul şi legam boii acolo lângă pădure. Şi mama tot a plâns şi zice: 

„iaca, dragul mamei, nu m-aţi crezut că au să-i omoare”. Şi zice: „nu m-aţi crezut, ascultaţi 

buhnetele lor”. Ei, ce am putut face   ?   Trudiţi, ne-am culcat, dar retrăiam şi puneam şi noi 

capul pe pernă cu lacrimi, că dacă mama ne-a spus precis că îi duce şi am auzit buhnind. Şi 

azi mi-e jale ce oameni am văzut cu pieile, şi azi tot mi-e jale ce am văzut cu pieile oamenii 

aceia. Şi eu zic, mă duc cu surioara la prăşit, când mă duc, o movilă de oameni cu pieile, cum 

mama i-a făcut, împuşcaţi toţi şi dezbrăcaţi de haine. Eu am început să plâng cu surioara şi ne-

am dus aşa şi ne-am pus mai la deal în păpuşoi. Nu zăbavă vreme a venit o căruţă cu cai şi, 

dacă ei erau cu pieile sărmanii, şi apucau unii de picioare şi unii, loitrele le-a dat aşa într-o 

parte, că să rămână numai inima la căruţă cum se spune, dacă sunteţi dumneavoastră 

moldoveni şi ştiţi, şi îl punea în două, în două îl punea săracul şi îl târâia prin marginea 

pădurii. Şi i-au dus în pădure şi i-au dat într-o râpă. Şi pe urmă… of, Doamne, mă tem să nu 

facă vreo şotie, cum a intrat ea. (discuţia se întrerupe, deoarece se aud nişte găini) 

Q: Nu, lasă mata, că ele sunt afară, nu este în casă niciuna. 

A: E în casă. Şi, unde am rămas   ?   

Q: Deci mata ai spus că îi încărcau în căruţe. 

A: Da, îi încărcau în căruţe aşa cu pieile şi îi puneau în două ca cum iaca mâna mea aici, aici 

pântecele şi aici picioarele şi aici mâinile. Doamne fereşte! Şi noi ne-am dus mai departe în 

păpuşoi, cu surioara aceea, şi am plâns şi am zis: „ ce au făcut oamenii ăştia, ce s-a întâmplat, 

nu ne-a împuşca şi pe noi   ?  ” Şi pe urmă, când am venit acum acasă, am auzit că e pricaz de 

la… 

Q: Dar voi aţi stat până la urmă, până când i-au încărcat pe toţi   ?   

A: Păi dacă era în capătul ogorului la noi, noi nu eram departe, s-au săturat de cărat cu căruţa, 

că ei erau… 

Q: Ei au venit de mai multe ori cu căruţa   ?   

A: Dacă nu departe îi ducea. 

Q: Dar unde îi duceau   ?   

A: În pădure la noi unde părinţii mei avea pădure, nu departe îi ducea şi îi trântea într-o râpă. 

Q: Cam la câţi metri îi ducea   ?   

A: Ei, nu am măsurat, nici alţii ne-au spus că i-au trântit în râpă la Alexandru Bârzari.  

Q: De acolo nu se vedea unde îi duceau   ?   

A: Nu, nu, nu.  

Q: Deci voi vedeaţi numai că căruţa se ducea şi venea înapoi   ?   
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A: Da. Aşa. 

Q: Era o singură căruţă   ?   

A: O singură căruţă, da. 

Q: Dar de câte ori, iaca, aţi văzut că căruţa a venit şi s-a dus   ?   

A: Nu am numărat, că noi plângeam. 

Q: Dar a fost de două ori sau de trei ori sau mai mult   ?   

A: Ei, mai mult. Că dacă îţi spun că era coloană mărişoară când am văzut noi cum îi ducea. Şi 

omul acela din Ghirova, neam cu noi, şi a făcut puşcărie nevinovat. El era cu şeful de post 

alături şi doi bătrâni, nu mai zic ca mine, că nu i-am căutat în gură câţi ani aveau. Şi bătrânii 

aceia, unul aşa dat într-o parte şi unul aşa, că nu puteau merge pe jos. 

Q: Dar mata pe bătrânii aceia i-ai cunoscut, erau de la voi din sat sau din altă parte   ?   

A: Din altă parte.  

Q: Dar acolo în coloana aceea aţi cunoscut pe cineva   ?   

A: Nu am cunoscut, nu am cunoscut, că oamenii şedea cu bâtele şi cu furcile şi cu sapele, erau 

din Ghirova. Ştiu că oamenii erau din Ghirova, că pe urmă i-am văzut şi am vrut să spun: „te-

ai bucurat şi i-ai dezbrăcat”, dar mă temeam. Nu am zic nimic, nimic nu am zis. 

Q: Dar oamenii care, îi ştiai pe ăştia din Ghirova pe numele de familie   ?   

A: Nu îi ştiam, dar i-am văzut cândva că mergeau prin sat la noi, că se ducea la Teleneşti pe 

jos, şi noi tot ne duceam, şi i-am văzut mergând pe drum, că nu ştiam cine sunt. 

Q: Mata vorbeşti de ăştia care îi păzea pe dânşii cu bâtele şi cu furcile   ?   

A: Nu, când mergea pe marginea drumului, păziţi ca să nu se dezlege. 

Q: Da, apoi aceia oameni erau din Ghirova   ?   

A: Din Ghirova. Şi naţia asta, evreii ăştia, tot străini, nu am cunoscut pe nimeni, că a noştri i-

au dus într-o nisipărie aici în jos la iaz. 

Q: Dar mama matale nu a cunoscut pe nimeni   ?   

A: Nu a cunoscut. Numai pe moş Arion l-am cunoscut, că era neam cu noi. 

Q: Dar mata ai spus că îi duceau pe dânşii, data trecută ne-ai spus, că Gheorghe Mogâldea, 

ne-ai spus de Mitea Cociub. 

A: Gheorghe Mogâldea a fost şi el la împuşcat pe a noştri. 

Q: Asta nu atunci, asta în alt caz sau cum   ?   

A: Nu, dar el a venit, l-a judecat şi a venit la mulţi ani înapoi. Ş eu cu Gheorghe Mogâldea am 

vorbit în Chişinău, la un frate de-al meu, şi mi-a spus că Costea Mogâldea, Andrei 

Mogâldea, că ei erau ăştia neamuri au mers aşa şi nu i-au mai văzut, că zicea că: „eu nu am 

împuşcat pe nimeni, m-a luat cu de-a sila”. Dar Gheorghe a spus: „eu, dacă m-a mânat şeful 
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de post, eu pe care am putut, pe toţi i-am doborât jos”. El mi-a spus mie aşa. Şi el a scăpat, că 

a spus drept că pe care i-a văzut, pe toţi i-a împuşcat. 

Q: Dar ăştia, Gheorghe Mogâldea, Constantin Mogâldea, ei erau atunci cu coloana asta pe 

care voi aţi văzut-o sau nu erau   ?   

A: Doamne fereşte, nu erau. 

Q: Nu erau   ?   

A: Nu erau. 

Q: Înseamnă că mata despre asta ai auzit numai, când ai vorbit cu Gheorghe Mogâldea el ţi-a 

povestit   ?   

A: El mi-a povestit cu a mers la judecată, şi acei doi din sat nu au mai venit, nu ştiu aşa, dar 

când a ajuns el şi a zis: „tu câţi ai ucis   ?   Pe care, dacă mă mâna şeful de post, pe care, că 

spunea, dacă tu nu împuşti, eu te împuşc pe tine şi am făcut aşa ia, ce, eu ştiu pe care l-am 

împuşcat   ?   Pe toţi care i-am văzut”. Când i-au dus la râpa aceea în jos. Şi acum este la vale, 

sus sunt nişte pini, jos este iazul, dar eu ştiu unde, noi mânam nişte oi, că tare ne temeam. 

Q: Dar mata cazul acela când lângă pini îi duceau, ai văzut ceva sau nu ai văzut nimic   ?   

A: Mama a strigat: „scoală, Paraschiţă, că îi duce şi pe a noştri, din Hirişeni, la împuşcat, 

mare răcnet e”. Dar nu departe e drumul şi ea, nu s-a dus nici ea, şi eu am prins a plânge şi am 

zis: „mamă, dar de unde ştii   ?   Mare răcnet e că-i mână şi îi duce”. Dar nu am văzut, că mă 

sculasem din somn. 

Q: Dar asta a fost în aceeaşi zi sau în altă zi a fost   ?   

A: Seara pe la orele 4 ne-am întâlnit cu aceia cu coloana, şi cu şeful de post, Arion, şi asta a 

fost a doua zi dimineaţa cu a noştri, a doua zi dimineaţa a fost. 

Q: Dar a doua zi dimineaţă îi duceau pe toţi a voştri sau îi duceau numai bărbaţi sau numai 

femei   ?   

A: Eu, dacă nu am văzut, dar mulţi s-au mai pornit, au fugit până la târg şi i-au prins. (Dar 

acum mă filmează   ?   Să nu plâng, să nu fac urât. 

Q: Dar vă filmează, vă filmează. 

A: Dar de ce nu îmi spui să şed, să mă uit numai la mata   ?   

Q: Dar nu e nicio problemă.) Dar mata pe ăştia din sat de la voi, din Hirişeni, ai văzut când i-

au strâns pe dânşii   ?   

A: Auzeam că sunt închişi la Iancu cel Bătrân, dar eu mă duceam cu vacile, cu boii, nu m-

am dus. 

Q: Nu v-aţi dus niciodată   ?   

A: Dacă ce, numai o zi i-au grămădit şi apoi i-au lecuit, i-au omorât. 
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Q: Şi nici nu aţi auzit împuşcături când pe ăştia din sat, din Hirişeni, i-au împuşcat   ?   

A: Eu, când m-a sculat mama, se auzea buhnind acolo. 

Q: Aţi auzit împuşcături   ?   

A: Da, am auzit, cum şi astea din pădure.  

Q: Şi mult timp aţi auzit împuşcături   ?   

A: Ei, nu chiar mult. 

Q: Zece minute, jumătate de oră, o oră   ?   

A: Nu mai aveam ceas, nu mai ştiam nimic şi nu vreau să vorbesc în zadar. 

Q: De la voi din sat a rămas cineva din evrei în viaţă   ?   

A: Stai să mă gândesc un pic. Nu a venit nimeni. Nu a venit nimeni.  

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

A: Care şi cine a putut s-a dus şi a hrăbuit, a luat, dar eu nu am văzut pe nimeni, că nu mă 

duceam, eu aveam boi, vaci. Ce era să mă duc acolo, că noi aveam bogăţia noastră. Şi nu am 

văzut pe nimeni, am auzit că şi-au luat în covată, au găsit şi de acum ce zice… Şi acesta, Iţic a 

lui Iancu avea oi, avea vacă. Nu ştiu cine le-a luat, eu nu am luat, că noi aveam a noastre. 

Q: Dar când mata ai fost acolo la groapă, că ai spus că pe terenul acela al vostru, unde voi 

dădeaţi carul, şi ai văzut corpurile, acolo, oamenii morţi, da   ?   Mata ai spus că erau 

dezbrăcaţi   ?   

A: Cu pieile erau toţi şi le-au luat hainele.  

Q: Dar erau haine pe undeva pe alături, era ceva, primprejur sau nu era   ?   

A: Sora spune că ea a văzut într-o răsărită şi că răsărita era mare tare şi a văzut că unul 

dormea şi cu o movilă de haine lângă dânsul, dar eu nu am văzut. Ea era mai micuţă ca mine. 

„Ţacă, ce nu ai stat să te uiţi”. „Nu vreau, fa, nu am văzut şi gata.” 

Q: Deci dar mata nu ai văzut haine primprejur   ?   

A: Nu am văzut, cu pieile erau toţi, toţi, toţi. Dar cum îi încărca, am şezut mai mult în 

păpuşoi. Păpuşoiul era e acum mărişor şi noi stăteam şi ne uitam. 

Q: Dar erau bărbaţi sau femei, copii, ce erau, ce fel de, ăştia care erau acolo   ?   

A: Femei nu am văzut. Băieţi, copii mititei nu am văzut. Numai acei de-i ducea cu coloana. 

A: 15-20 să fi fost, că era mare coloana. 

Q: Şi erau numai bărbaţi toţi   ?   

A: Şi erau toţi bărbaţi, nu am văzut. 

Q: Şi acolo aceia care erau morţi acolo, tot erau bărbaţi toţi   ?   

A: Numai bărbaţi erau.  

Q: Dar căruţa asta care îi ducea pe dânşii, cine era cu căruţa   ?   
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A: Tot de prin Ghirova cred că era, că nu era din Hirişeni, oamenii din Hirişeni puteam să-i 

cunosc.  

Q: Spuneţi, vă rog, dar în afară de evrei, atunci mai omorau şi pe alţii   ?   

A: Nu am văzut. 

Q: S-a întâmplat cu alţii ceva în afară de evrei sau numai cu dânşii   ?   

A: Nu s-a întâmplat, nu, nu vreau să spun. 

Q: Dar voi ţigani aţi avut în sat   ?   

A: Am avut, dar erau ţigani amestecaţi cu moldoveni. 

Q: Şi cu dânşii s-a întâmplat ceva în timpul războiului   ?   

A: Nu s-a întâmplat nimic, nimic nu s-a întâmplat. 

Q: Dar mata data trecută ne-ai povestit că venea unul la mata, la mama matale… 

A: A, Maftei Ţiganul   ?   Am spus. Zicea că o să-i ducă pe ţigani la Bug, unde o fi ţara 

Bugului eu nu ştiu. Şi ei au auzit şi erau oameni sărmani, şi s-au pus în genunchi: „dă-mi 

câteva sute de ruble, de lei, că mata ştiu că ai, că să le am cu mine, că au să vie să ne încarce 

într-o noapte să ne ducă la Bug”. Cine i-a speriat, nu ştiu. E drept că am spus, iaca îţi spun şi 

cum îl cheamă, că mai la deal trăia, Maftei Ţiganul îi ziceam noi. Dar nu i-au mai dus. 

Q: Şi el ceruse bani cu împrumut   ?   

A: Nu, avea o scrofiţă şi să o dea mamei, şi mama să-i dea bani. Şi i-a şi dat. I-a şi dat, că 

dacă se pusese în genunchi: „dă-mi să am nişte bani cu mine”. 

Q: Dar nu i-a dus nicăieri   ?   

A: Nu i-au dus nicăieri. 

Q: Dar nu ştiţi, cu, în sat nu erau comunişti, consomolişti, pe ăştia nu îi căutau, nu s-a 

întâmplat cu dânşii nimic   ?   

A: Nu s-a întâmplat. Eu pe atunci umblam la plug, cu vacile, şi mai auzeam de partidurile 

astea, dar ce ştiam eu, ce înţelegeam eu   ?   Eu aveam nevoie să cosesc mâncare la boi, să 

lucrez, să… tata murise, eu eram cea mai mare şi nu m-am interesat eu de ăştia, de comunişti, 

de… 

Q: Noi vă mulţumim şi o să ne oprim aici.  

Q: Noi vrem să vă mai întrebăm câteva întrebări. 

A: Poftim. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, coloana asta care venea, care mata spui că ai văzut de 15-20 de 

oameni. 

A: Da. 

Q: De unde mata ştiai că ei erau evrei   ?   
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A: D’apoi ce, dacă eu văd azi în Teleneşti, mai sunt câţiva, ce, eu nu-i cunosc   ?   

Q: Cum îi cunoşteai, după ce îi cunoşteai   ?   

A: Pe toată mutra naţia asta se cunoaşte. 

Q: Dar după ce anume îi cunoşti   ?   

A: Portul, i-au prins îmbrăcaţi bine, săracii, şi se cunoaşte omul. La noi a fost, iaca, până 

deunăzi, s-au dus deunăzi la ţara lor. Îl cunoşti, chior să fii şi îl cunoşti, şi i-am cunoscut şi 

mama a zis: „fată, ăştia îs jidani şi îi duce la împuşcat, dar nu sunt de pe la noi, i-au prins prin 

Ghirova, prin, Dumnezeu cu dânşii”.  

Q: Dar după ce, mata ai spus că ai ajuns de acum, după ce aţi trecut de dânşii şi aţi ajuns spre 

casă, aţi auzit împuşcături. 

A: Am ajuns acasă. 

Q: Ei, de acum erai acasă şi ai auzit împuşcături. 

A: Da, că nu e departe. 

Q: Dar se auzeau ceva glasuri sau ţipete sau altceva   ?   

A: Nu am auzit, că-s cam 2 kilometri unde i-au dus pe dânşii până la noi şi numai arme am 

auzit, dar glasuri. Aici din sat, mama m-a trezit din somn, şi zice: „scoală şi vei vedea că 

răcnet, ce ţipăt, că-i mână.” Aici de la noi, dar aceia nu am auzit glasuri, nu nimic, ce a venit 

de la Ghirova cu omul acela, cu Arion. 

Q: Dar pe urmă pe câmp acolo, pe deal, când căruţa îi încărca şi îi duceau, eu te-am întrebat 

pe matale cine era cu căruţa, dar oamenii care încărcau acolo corpurile   ?   

A: Erau doi oameni.  

Q: Erau doi oameni. Şi ei de unde erau oamenii aceia   ?   

A: Nu-i ştiu. 

Q: Nu-i ştii matale   ?   

A: Nu-i ştiu de unde erau. 

Q: Deci de tot erau 3 oameni, unul cu căruţa şi doi care încărcau, aşa   ?   

A: Ei, eu numai plângeau, dar parcă doi erau, dar dacă să fi fost 3. Ăştia erau moldoveni care 

cu căruţa, dar nu din sat de la noi, şi nu ştiu cine era şi nu vreau să spun minciuni. 

Q: Am înţeles, vă mulţumesc mult şi gata, noi aici o să încheiem.   
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