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Numele și prenumele intervievatului: Mihail Sandu 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Rubleniţa, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0166.01.01 

Data interviului: 11 iunie 2010  

 

 Mihail Sandu s-a născut în anul 1927, în satul Morovaia, a fost intervievat cu privire 

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

El relatează despre mai multe coloane de câteva sute de evrei pe care le-a văzut că au trecut 

prin Rubleniţa. O coloană spune că a văzut-o la Odaia lui Panin, livada unui boier din sat. O 

altă coloană a văzut-o prin localitate, dusă spre pădure, iar o a treia la pădurea Rădiac din sat. 

El nu ştie exact dacă erau aceeaşi evrei sau alţii, dar spune că a auzit că erau aduşi din mai 

multe zone: Soroca, Zguriţa, Otaci. De asemenea, el spune că soldaţii români care îi 

conduceau le spuneau că vor fi duşi în oraşul Mălăciuni, judeţul Jeleboc, ceea ce s-a dovedit 

a fi o pădure lângă Rubleniţa. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:25:31:10 

 

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

A: Mihail Sandu Neculaevici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ?  

A: Din [19]27. 

Q: Unde v-aţi născut   ?  

A: În Rublenița. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost la dumneavoastră şi ne-aţi povestit… 

A: Poftim   ?  

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost şi ne-aţi povestit despre ce s-a întâmplat cu evreii. 

A: Aţi fost dumneavoastră pe la mine. 

Q: Am venit acum ca să vă amintiţi şi în faţa camerei de luat vederi. 

A: Da. 

Q: Spuneţi, vă rog, în anul 1941, când s-a început războiul. 

A: Poftim   ?  

Q: Când s-a început războiul, în [19]41, unde vă aflaţi   ?  

A: Când s-a început războiul   ?  În Rubleniţa. 
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Q: În Rubleniţa, înainte de război erau evrei   ?  

A: Evrei erau şi au venit, s-au dus românii de aici, că i-au alungat ruşii, anul [19]40, şi au 

şezut doi ani românii cu nemţii şi au venit înapoi, i-au alungat pe ruşi. Ruşii s-au răsculat şi i-

au alungat înapoi, până la Berlin. 

Q: Dar ce aţi văzut din ceea ce s-a întâmplat cu evreii   ?  

A: Cu evreii s-a întâmplat: românii i-au luat şi i-au strâns pe toţi evreii, au făcut coloană şi i-

au dus la un boier în grădina lui aici la Panin, pe boierul acela îl cheamă Panin, şi au şezut 

acolo vreo câteva săptămâni şi îi ucidea, pe copii, jidauce, jidani bătrâni, tineri, îi ucidea, nu 

aveau ce mânca, şi de foame şi îi ucidea. Şi de aici i-au luat şi i-au dus în pădurea Mălăciuni 

la Jeleboc. „Unde vă duceţi   ? ”, întreabă jidanii, „unde   ? ”, „Vă ducem în comuna Jeleboc, 

asta, comuna Jeleboc, judeţul Mălăciuni, comuna Jeleboc, judeţul Mălăciuni, comuna Jeleboc. 

Acolo vă ducem, să vă fie vouă bine”. Şi i-au dus în pădure, i-au ucis, i-au împuşcat, i-au 

îngropat, i-au făcut râs din ei. Mergea… eram cu vaca pe deal eu, un păţan, şi ei mergea 

cahalul de jidani, şi cu căruţele, punea în căruţe, pe jos, o jidaucă tânără avea copilaş mititel, 

acolo i-au ucis, au rămas jos şi restul i-au luat cu căruţa şi s-au dus la Jeleboc. Iaca ce ştiu eu. 

Nu a trebuit să facă ei aşa. Asta e zidirea lui Dumnezeu.  

Q: Mata spui că în pădure, aici în pădurea Mălăciuni   ?  

A: Aici a fost, aici, aici în pădure la noi, la Rădiac, apoi a şezut cahalul acela de jidani, nu 

aveau ce mânca, au rupt crengi cu dinţii şi buruiene şi pădurea cea tânără s-a uscat din pricina 

lor, că au rupt cu dinţii şi cu mâinile şi de acum nu avea nici încotro. 

Q: Dar mata ai văzut când ei erau în pădure acolo   ?  

A: Eram în pădure, m-am dus după ciuperci. 

Q: Aşa. Povesteşte ce ai văzut acolo în pădure. Unde îi ţineau pe dânşii în pădure   ?  

A: Şedeau românii împrejur, jandarmii, şi cu puştile, dar ei vor să fugă, dar ei cu… în ei. 

Q: Dar acolo era ceva, era sârmă ghimpată sau era ceva   ?  

A: Nu era nimic, nu era, era aşa o poiană fără copaci şi ei cât ajungea crengile le rupea şi le 

mânca. Le rodea cu dinţii, s-au uscat acolo, au pus altă pădure. 

Q: Şi ei şedeau toţi pe poiană acolo, în poiană   ?  

A: Toţi în mijloc şedeau acolo, cu torbe. 

Q: Dar cam câţi evrei erau acolo în poiana aceea   ?  

A: Să fi fost pe la vreo 100, 200 de evrei. 

Q: Mata spui, când ai spus, cum ai spus, că asta era a lui Panin sau cum   ?  

A: Odaia lui Panin, un boier. 

Q: Apoi despre locul acesta vorbeşti sau a lui Panin era în altă parte   ?  
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A: Era luat de ruşi, l-a luat pe Panin, că au venit întâi ruşii în [19]40, în [19]40 au venit ruşii 

şi i-au strâns întâi pe cei bogaţi, i-au strâns boierii. 

Q: Da, dar eu vreau să înţeleg, mata pădurea asta o numeşti că e a lui Panin sau Odaia sau în 

altă parte   ?  Mălăciuniul şi Odaia e unul şi aceeaşi   ?  

A: Odaia a rămas aici, dincolo de la Rubleniţa în partea asta, dar pădurile astea sunt în partea 

astalaltă, aproape de Soroca. 

Q: Înseamnă că mata ai văzut evrei şi în pădure la Mălăciuni şi la Odaia   ?  

A: Şi la Odaia.  

Q: Aşa. La Mălăciuni ai spus că erau într-o poiană mare, da   ?  

A: Nu la Mălăciuni, aici la Rădiac erau într-o poiană mare. Dar acolo nu am fost eu să văd 

cum au şezut la Mălăciuni, la Jeleboc, acolo nu am fost. Dar acolo zicea: „unde ne duceţi   ?  

Vă ducem în comuna Mălăciuni, judeţul Jeleboc”. 

Q: Deci pădurea asta aşa se numea, Rădiac   ?  

A: Rădiacul, iaca, aici e. Şi de aici i-a luat şi îi ducea acolo.  

Q: Ăştia care erau la Rădiac, cât timp i-au ţinut acolo în pădure, în poiana aceea   ?  

A: Ei, cât acolo, i-au ţinut vreo săptămână. 

Q: Şi mata i-ai văzut în fiecare zi sau o dată   ?  

A: I-am văzut de vreo două ori, mă duceam cu vaca pe acolo şi i-am văzut de vreo două ori. 

Q: Dar câţi soldaţi acolo îi păzeau pe dânşii   ?  

A: Erau jandarmii, ce, eu i-am numărat   ?  

Q: Dar erau 2, 3 sau mai mulţi   ?  

A: Erau vreo 3, 4. Cu puştile. Jandarmi. Jandarmi româneşti. 

Q: Din armata română   ?  

A: Da. Şi apoi la noi a fost în tot la soviet, a fost sel soviet acolo la Ivan Sergheevici. (Băi, tu 

ştii unde e Ivan Sergheevici   ?  – întrebare adresată altei persoane din încăpere) Este acolo un 

beci, sub serai, şi acolo pe jidani cei bătrâni i-au băgat în beci, şi apoi scotea câte unul, lumea 

din Rubleniţa se ducea şi se uita în drum. Şi scotea câte unul şi de acolo şi striga: „băi, 

cheagule, vino încoace, ieşi afară”, jandarmul.  

Q: Aşa, stai, stai mata. (o pauză) 

Q: Povesteşte mata mai departe. 

A: Acum ce   ?  Erau jidanii aceia, cahalul acela de jidani era în ograda aceea acolo, şi 

românii, îl chema jandarmul pe un jidan din aceia bătrâni: „vino încoace bă”. Venea şi îl 

punea cu pardonul în sus, şi cu hârleţ de cele care de la război te duci şi ascunzi capul la 

acesta, la război, îi bun, cu hârleţul acela, îl punea cu pardonul în sus şi când îi trăgea un 
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hârleţ din acela, apoi chica cu capul în pământ: „scoală-te, băi, de acolo”. Dar când îi trăgea, 

înainte de ai trage, apoi şedeam şi mă uitam eu. Şi jidanul spunea: „ado Doamne la Buzău, 

asotâţi la curul meu” şi când îi trăgea un hârleţ, apoi chica cu capul în pământ. Dar eu eram un 

păţan şi mă uitam şi eu: „ei, de ce fac ei aşa   ? ”. Şi eu asta ţin minte ce făceau. 

Q: Deci mata ai spus că cahalul acesta, care spui că grupa asta de evrei care erau acolo, de 

unde s-au luat ei la primărie acolo   ?  

A: Apoi i-au adus pe aceia care de la Odaie de la Panin. 

Q: Deci mata crezi că ăştia poate erau de la Odaia   ?  

A: Ei îi purta acolo şi apoi îi muta aici şi de aici i-au mutat în Rădiac la noi şi apoi din Rădiac 

îi ducea în Jeleboc. 

Q: Asta era aceeaşi coloană sau erau coloane diferite   ?  Sau mata nu ştii   ?  

A: Nu ştiu, eu aşa am văzut, dar nu pot să spun minciuni mai multe. Erau la vreo 200 de evrei 

erau, evreice, evrei. 

Q: La vreo 200 erau acolo la primărie în ogradă   ?  

A: Erau. Şedeau cu torbe, cu haine. Cui îi trebuia ceva zicea: „adu-ne de mâncat şi îţi dăm 

haine”.  

Q: Şi lumea se ducea şi schimba haine   ?  

A: Alţii se duceau, alţii nu, că ei nu aveau ce mânca. 

Q: Dar acolo la primărie în ogradă, cât timp i-au ţinut închişi   ?  

A: Să-i fi strâns o săptămână. Dar de aici i-au mutat dincolo, şi de acolo, dincolo. 

Q: Dar mata i-ai văzut pe drum pe coloana asta sau numai în ogradă ai văzut-o deodată   ?  

A: În ogradă, şi apoi i-au dus în pădure, şi eu am fost de vreo două ori în pădure, tot aceia 

erau. 

Q: Mata i-ai văzut când i-au scos din ogradă şi îi ducea spre pădure   ?  

A: Îi ducea acolo… 

Q: Spre pădure   ?  

A: În pădure. Apoi din pădure, mi-am luat vaca, tata m-a trimis cu vaca şi: „du-te cu vaca”. 

Dar eu mă duceam, era o fântână acolo, şedeam la fântâna aceea, vaca păştea, când mă uit, 

vine cahalul de jidani cu românii, cu jandarmii. Şi i-au dus încolo la Mălăciuni.  

Q: I-au dus la Mălăciuni   ?  

A: Da. 

Q: Dar de unde îi aducea   ?  

A: Apoi de aici din pădure… Îi muta, îi muta. Îi muta. 
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Q: Eu vreau, ca să fie mai clar, mata când ai văzut pe ăştia care îi ducea la Mălăciuni, pe 

dânşii i-au dus pe ăştia de la primărie sau ăştia de la Rădiac care spui mata că erau în pădure. 

A: Nu ştiu dacă sunt aceeaşi sau nu, dar eu am văzut că îi ducea de acolo dincolo şi apoi îi 

muta dincolo, şi apoi îi muta dincolo. 

Q: Ăştia care… 

A: Trebuie să mai fi fost ei pe undeva, nişte coloane pe undeva. Ce, crezi că numai aceia   ?  Îi 

strângea de pe la Şteap, jidani mulţi tare au fost acolo la Şteap. Îi strângea din Soroca, din 

Zguriţa, din Otaci, au fost jidani mulţi şi i-au strâns şi îi duceau. 

Q: Dar mata la primărie, acolo când i-au adunat, ai cunoscut pe cineva de la voi din sat   ?  

Erau acolo evrei de la voi din sat   ?  

A: Evrei din sat de aici   ?  La noi evrei nu au fost aici. 

Q: Nu au fost   ?  

A: Nu au fost aici. Nu au fost. 

Q: Dar de câte ori, iaca, câte coloane ai văzut de tot   ?  

A: Cum   ?  

Q: Mata de tot câte coloane ai văzut ori de câte ori ai văzut evrei şi unde   ?  

A: Am văzut la Odaie una, la Rubleniţa două, în pădurea Rădiacului, trei. Că-s aceia, că-s 

alţii, nu ştiu. Şi aicea, la deal unde eram cu vaca, aceea a patra. 

Q: Aşa. Deci mata când erai la deal cu vaca, ei de unde ieşeau şi unde se duceau   ?  

A: Au ieşit din pădure şi eu şedeam cu vaca pe deal, şi ei mergea pe drum, pe acolo era 

drumul, şi s-au dus la Jeleboc, la Mălăciuni.  

Q: Şi cam câţi erau în coloana asta care ieşeau din pădure   ?  

A: Păi peste 100, la 200 acolo. Poate tot ăştia ori alţii. 

Q: Dintre ăştia care ieşeau din pădure, ei nu încercau să fugă nimeni   ?  

A: Încercau să fugă şi strigau la dânşii, strigau, şi încă cum. Era de ăştia, premilitari, 

premilitari, aceia încă nu făcea armata, încă nu au făcut armata niciodată. Apoi aceia 

premilitari îi lua şi trimitea jandarmii să nu fugă jidanii, să ia seama, premilitari.  

Q: Şi erau şi premilitari cu dânşii, cu coloana asta care ieşea din pădure   ?  

A: Da, cu dânşii erau. 

Q: Mulţi premilitari erau   ?  

A: Ei, vreo 3, 4 iar. 

Q: Şi erau şi jandarmi şi premilitari   ?  

A: Da. 

Q: Mata ai văzut, a fugit cineva de acolo dintre ei sau nu   ?  
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A: Jidauca, aceea tânără cu copilul, aceea a vrut să fugă.  

Q: Şi ce s-a întâmplat cu dânsa   ?  

A: S-a întâmplat, a ucis-o bine şi  rămas acolo. Ei au gândit că ea a murit de acum, dar ea 

dădea din mâini, din picioare, din cap. Şi au lăsat-o acolo, dar ei s-au dus toţi încolo cu 

cahalul acela, se temea să nu îi scape pe ceilalţi. 

Q: Dar mata când spui că au ucis-o ai în vedere că au bătut-o sau chiar au omorât-o, au 

împuşcat în ea   ?  

A: E, cu picioarele, cu patul armei trăgea, cu patul armei. Îi trăgea în piept, cu picioarele, 

făcea râs.  

Q: Dar copilul care era cu dânsa   ?  

A: Tot acolo jos. Plângea, râs făcea. 

Q: Şi mata nu ştii ce s-a întâmplat cu dânsa după asta   ?  

A: Nu ştiu, nu ştiu. Eu de acolo de acum m-am speriat şi eu şi mi-am luat vaca şi ei se ducea 

cahalul, dar eu vaca şi chişc-o de acolo. M-am temut. 

Q: Deci asta odată ai văzut ăştia când au ieşit din pădure   ?  

A: Da. 

Q: Acum altă dată ai văzut la Rădiac despre, mi-ai spus aceia care stăteau în poiană. 

A: Şedeau, la Rădiac şedeau aici într-o poiană, într-o poiană şedea.  

Q: Dar la Odaia   ?  

A: La Odaia acolo la Panin. 

Q: Şi cum era, ce era acolo la Odaia   ?  

A: Acolo era livada lui boierul Panin. Odaia.  

Q: Şi cum arăta locul acela la Odaia   ?  

A: Cum   ?  Era acolo cireş… 

Q: Dar era îngrădit locul sau era liber   ?  

A: Nu, nu, nu, nu. Nu a fost îngrădit. A fost iaz acolo. Era iaz. Şi nu era îngrădit. 

Q: Şi pe evrei îi ţineau acolo la Odaia aceea   ?  

A: Acolo îi ţinea pe toţi, straja dimprejur şi ei în mijloc, şi îi ţineau pe toţi. De acolo i-au 

mutat dincolo, de acolo îi muta dincolo. 

Q: Şi acolo la Odaia aceea matale de câte ori i-ai văzut   ?  

A: De vreo două ori i-am văzut. 

Q: Şi tot timpul, nu ştii, erau aceiaşi evrei sau alţii îi aduceau   ?  

A: Nu ştiu, eu nu pot să… 

Q: Dar mata de unde ştiai că aceia taman erau evrei   ?  
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A: D’apoi cum, dacă toţi oamenii din Rubleniţa ziceau: „iată, au adus jidanii taman în pădure 

aici, la Odaie la Panin”. Şi eu luam vaca şi mă duceam pe acolo şi ea imaş, pentru vacă, 

pentru oi, şi eu mă duceam şi mă uitam la dânşii. Şi striga jandarmii aceia, striga la dânşii să 

nu fugă. 

Q: Mata ai văzut cu au împuşcat pe cineva vreodată   ?  

A: I-au împuşcat, dar acolo la Panin nu am văzut pe cine au împuşcat. Poate să fi împuşcat şi 

acolo, că acolo au rămas mulţi jidani ucişi. 

Q: Ai văzut vreodată acolo oameni morţi   ?  

A: Nu, nu, acolo nu am fost. 

Q: Dar unde ai văzut morţi   ?  

A: Cum   ?  

Q: Dar unde ai văzut morţi   ?  

A: Morţi   ?  Apoi acolo de astea, mormânturi din astea de-a lor.  

Q: Unde   ?  

A: Acolo au rămas, la Panin.  

Q: Au rămas acolo mormânturi   ?  

A: Da, da. Acolo erau vreo câteva mormânturi, ucişi, îngropaţi.  

Q: Dar mata ai văzut numai mormânturile sau ai văzut chiar când i-au îngropat acolo   ?  

A: Nu. Eu eram pe imaş cu vaca, nu chiar. Pe urmă m-am dus eu pe acolo să văd ce e. Era 

mormânturi, era. Aici, aici a îngropat, dincolo a îngropat, dincolo, se cunoşteau unde au 

îngropat jidanii.  

Q: Dar acolo cine îi păzea la Odaia pe dânşii   ?  

A: Jandarmii cu premilitarii. 

Q: La fel, erau şi jandarmi şi premilitari. 

A: Da, la fel. 

Q: Şi tot aşa, câte câţi păzeau   ?  

A: Cum   ?  

Q: Câte câţi jandarmi şi câte câţi premilitari   ?  

A: Erau vreo 4, 5 jandarmi, era premilitari iar, vreo câţiva iar. 

Q: Dar acolo cât au stat la Odaia îi hrăneau, le dădeau ceva de mâncare   ?  

A: Cine să le dea de mâncare   ?  Românii voiau să-i mântuie pe jidani, nu să le dea şi 

mâncare încă.  

Q: Dar pentru ce voiau să-i mântuie   ?  
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A: D’apoi dacă era legea lui Cuza   ?  Legea lui Cuza era, şi Ion Cuza a dat comandă să 

strângă jidanii, să-i mântuie pe jidani de pe pământ. Iaca aşa. 

Q: Dar înainte de asta de război, la voi în sat erau cuzişti   ?  

A: Cum   ?  

Q: Cuzişti la voi fusese   ?  

A: Cuzişti   ?  Era unul aici cu casa stricată, este o casă stricată, acela era cuzist. 

Q: Şi ce voiau cuziştii   ?  

A: Ei, ce voiau   ?  Eu ştiu ce era atunci   ?  Eu era un păţan atunci, ce, eu m-am dus pe la 

dânşii   ?  Cuziştii ţineau cu Cuza, Ion Cuza era. Şi… 

Q: Aici în… când ai văzut primii, pe ăştia din sat de la primărie sau dintâi i-ai văzut în pădure   

?  

A: Nu, acolo la Odaie. 

Q: Prima i-ai văzut la Odaia   ?  

A: Prima la Odaia şi apoi a doilea la Rubleniţa aici la primăria asta, unde a fost primăria. 

Apoi eu mă duceam şi aici şi acolo şi acolo cu vaca, când îi cat, în pădure la Rădiac. Când aici 

ei au şezut vreo săptămână, i-au luat şi i-au dus la Mălăciuni.  

Q: Şi înseamnă că prima i-ai văzut la Odaia şi pe urmă i-ai văzut la primărie, şi pe urmă în 

pădure la Rădiac. 

A: Da, şi apoi la Mălăciuni. 

Q: Aşa. 

A: Îi muta, îi muta. 

Q: Şi cam totdeauna erau aceeaşi, 100, 200 de oameni, aceeaşi   ?   

A: Cam aproximativ cam aşa era. 

Q: Şi mata ai văzut, crezi că o singură coloană sau de mai multe ori se întâmpla aşa că au 

venit   ?  

A: Nu ştiu eu, ce am văzut aceea, dar eu ce m-am uitat la dânşii să îi cunosc că e altă coloană 

sau altă coloană. Eu am văzut, ce am văzut aceea spun. 

Q: Dar atunci numai pe evrei îi persecutau sau mai erau şi pe alţii pe care   ?  

A: Cum   ?  

Q: Numai evreii au avut de suferit sau mai erau şi alţii pe care îi arestau sau îi strângeau sau îi 

omorau   ?  

A: Pe cine   ?  

Q: Pe alţi oameni au fost şi cu dânşii aşa   ?  
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A: Nu, nu, nu. Nu am văzut. Eu îţi spun ce am văzut. Ce am văzut aceea spun, eu nu pot să 

spun că ce n-am văzut. 

Q: Dar nu ştii mata cu ţiganii atunci nu s-a întâmplat nimic   ?  

A: Ţiganii   ?  Cu ţiganii… a fost o bătaie odată, ţiganii cu elevii din liceu, a fost odată o 

bătaie în dealul Sorocii. Şi s-au ogoit ei singuri.  

Q: Cât a fost atunci în timpul războiului mata ai văzut vreodată oameni morţi pe undeva   ?  

A: În timpul războiului   ?  

Q: Da, dar nu soldaţi, din ăştia civili. 

A: Civili nu, nu. Pe foamea aceea, în [19]27, am văzut pe drum. Au murit de foame. 

Q: Cred că în [19]47 mata ai în vedere, după război. 

A: În [19]47 era aceea. [19]47, [19]46, apoi atunci a fost foamea.  

Q: Dar înainte de foamete nu ai văzut   ?  În [19]41 niciodată   ?  

A: Nu, nu. Atât am văzut când venea avioanele, apoi bătea în pădurea asta, a Sorocii pădure şi 

pădurea, avioanele bombarda. Dar mai mult nu am văzut eu nimic.  

Q: Bine. Vă mulţumesc. 

Q: Doar o singură întrebare: mata ai spus că pe evreii ăştia din pădure i-au luat şi i-au dus la 

Mălăciuni, la Jeleboc   ?  

A: Aşa. 

Q: Spuneai mata că pe urmă i-au omorât acolo. Dar de unde ştii mata că iaca acolo i-au 

omorât pe dânşii   ?  

A: Nu, acolo nu ştiu ce au făcut cu dânşii în pădure, nu ştiu. 

Q: Dar ne spuneai înainte că i-au dus şi i-au ucis. 

A: Eu, pe a mea socoteală, i-au ucis, i-au împuşcat, pe a mea socoteală, dar nu ştiu. 

Q: Aha, mata pur şi simplu presupui. 

A: Nu ştiu ce au făcut cu dânşii, i-au dus, ştiu, că mai departe undeva. 

Q: Dar nu ai auzit nimic de la oameni, nu ştii nimic ce a fost   ?  

A: Nu, nu. Eu ce am văzut aceea spun. 

Q: Bine. Vă mulţumesc frumos.   
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