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Numele și prenumele intervievatului: Ion Belous 

Data nașterii: 1933 

Locul nașterii: Cosăuţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0160.01.01 

Data interviului: 12 iunie 2010  

 

 Ion Belous s-a născut în anul 1933, în satul Cosăuţi și a fost intervievat în calitatarea 

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

pădurea învecinată. El relatează că la începutul războiului a fost deportat cu familie în satul 

Palanca, dar când s-a întors evreii erau adunaţi într-o pădure de la marginea satului, în lagăr. 

El povesteşte despre faptul că evreii din lagăr erau aruncaţi de vii în două gropi săpate tot la 

marginea satului, în câmp, la doi kilometri de pădure, iar unii localnici îi jefuiau: luau de la ei 

haine, dar şi bijuterii etc. De asemenea, el spune că după o perioadă de două, trei luni, evreii, 

care erau păziţi de soldaţi români, erau duşi peste Nistru, în Ucraina. 

 

[1]:00:00:00 - [1]:19:20:06 

 

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

Answer: Belous Ion a lui Nechifor. 

Q: Din ce an sunteţi ? 

A: Din [19]33, 1933. 

Q: Din Cosăuţi, v-aţi născut aici ? 

A: Aici m-am născut. 

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

ce s-a întâmplat cu evreii. 

A: Aţi fost. 

Q: Şi noi am venit acum ca să-ţi aminteşti şi să înregistrăm memoriile matale. Spuneţi-mi, 

înainte de război, la voi în sat, în Cosăuţi, erau evrei ? 

A: Au fost. Au fost evrei la noi, chiar, iaca, aici unde acum e poşta a trăit unul, Ioşi, aşa îi 

spunea, dar familia nu ştiu. 

Q: Iosif ? 

A: Ioşi, Ioşca. Apoi a fost unul mai la deal oleacă, Şai, şi-apoi a fost unul Aron, şi a fost unul 

Dughi, mai în jos, încolo. Au fost la noi evrei. 

Q: Şi clădirea care e poşta, acolo era locuinţa la unul dintre dânşii ? 
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A: Aici aveau casă, aveau tot, trăiau aici. 

Q: Mata ai văzut ce s-a întâmplat cu evreii voştri din sat când s-a început războiul, în 19]41? 

A: Când s-a început războiul, apoi noi eram aici încă, de la deal de aici se auzea că viu, dar 

aici de acum evreii erau, erau. Şi pe noi de aici ne-a ridicat, şi ne-au, am ieşit din sat, să nu fie 

ceva mai straşnic, să nu ne omoare. Şi noi i-am spus încă lui Ioşca acesta, că tata nu era acasă, 

tata era în România. Zice că mama i-a spus: ”hai Ioşca cu noi”. I-a spus că eu nu am dreptul 

să merg, eu trebuie să rămân aici. Şi noi ne-am ridicat şi ne-am dus de aici, ne-am dus la 

Palanca. Când de la Palanca, când am venit acum noi, de acum după războiul trecuse încolo, 

pe evreii toţi îi grămădea în pădure aici la noi în Mălăşeu, cum aşa se spune la pădurea asta. 

Şi aici era un lagăr, lagăr, câţi erau acolo?, dar mulţi erau. Care dintre ei nu puteau merge, 

apoi făcuse două gropi, tot ei le săpase aici pe pământ, la un om, la deal de toc aici, cum aici 

la noi acum e tocul şi care nu puteau merge, care aşa bătrâni, îi aducea cu căruţele şi îi da 

acolo în bortă, de vii îi da, vii erau ei, şi îi da acolo în bortă. Şi, dar mama lui evreul acesta a 

avut să îi dea nişte bani. Şi de acum când am venit dincolo, mama a luat şi s-a dus la tata ei, că 

tata ei e din Golopa de aici, s-a dus şi a luat nişte bani şi i-a dus lui în pădure. El umbla cu 

banii aceia în mână şi spunea: iaca ne-a adus banii. De la care a rămas tot al meu, la aceia nici 

nu viu să se arate la mine. Şi apoi şi pe ăştia, aiştia îi luau şi îi duceau cu căruţele, îi duceau 

mai de vale încolo la carieră şi îi treceau în partea aceea pe dânşii.  

Q: În partea aceea unde ? 

A: În Ucraina. 

Q: Peste Nistru ai în vedere ? 

A: Peste Nistru în Ucraina. Şi de acum încolo se duceau nu ştiu. Îi grămădeau pe toţi încolo şi 

îi duceau. Îi chinuiau aici, îi chinuiau, îi dezbrăcau, îi băteau, îi, ei, ca plenişi, cum s-ar spune 

plenişi, apoi aşa şi ei erau. 

Q: Dar cine îi dezbrăcau şi îi băteau ? 

A: Aa ? 

Q: Cine ? 

A: Românii. Românii. Şi apoi care erau mai bogaţi, ei aveau oameni ai lor care erau cu dânşii. 

Şi apoi încărca tot ce aveau ei acolo, ce mai aveau ei, şi îi punea în căruţă, dar ei mergeau pe 

jos. Şi aceia se duceau până mai încolo şi cu toată averea aceea a lor fugeau. 

Q: Dar mata de unde ştii despre aşa cazuri că au fost ? 

A: Apoi dacă lumea grăia. Ce nu se aude ?  Se aude asta, că iaca acela a făcut aşa, acela a 

făcut aşa, că ei aveau .… 

Q: Şi asta făcuse oameni de la voi din sat ? 
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A: Oameni de la noi din sat cu căruţele scoteau. Erau care trăiau bine cu soldaţii aceia de 

acolo, cu românii aceia care îi păzeau, şi le da şi lor şi rămânea şi lui. 

Q: Dar mata ştii pe cineva pe nume sau pe nume de familie, ştii pe cineva pe ăştia din sat care 

făcuse aşa ? 

A: E, de acum aceia nu-s. 

Q: Eu ştiu că nu-s, că de acum au murit, dar îţi aminteşti cum îi chema ? 

A: A fost Mutoi, nişte oameni tot se duceau pe acolo îi dezbrăcau, după ce îi ucideau, şi apoi 

Palanciuc unul a fost tot, cu căruţa îi ducea şi apoi îi lua tot. Poate mai erau, dar eu pe toţi nu 

pot să îi spun, că eu atunci nu eram tare bătrân. 

Q: Mata ai spus că voi când v-aţi dus la Palanca, acesta, vecinul vostru Iosif a spus că ei nu 

pot să meargă. 

A: Da, ei au spus că noi trebuie să rămânem. 

Q: Dar de ce ? 

A: Nu pot spune, spunea: noi trebuie să rămânem, noi nu avem dreptul să ne ducem. 

Q: Nu ştiţi, nu le dădeau voie sau ei nu .… ? 

A: Se vede că nu le dădeau voie, ei de acum au auzit din .… 

Q: Şi ei de acum au rămas aici ? 

A: Şi ei au rămas aici. 

Q: Dar voi când aţi venit ei erau deja în pădure ? 

A: Ei erau toţi grămădiţi în pădure. 

Q: Dar mata ai fost la pădure vreodată să vezi cum era ? 

A: La pădure chiar acolo unde ei nu am fost, dar la margine aşa am fost, că ei nici nu da voie 

acolo, că era soldaţi era, îi ţinea. 

Q: Dar de la ce distanţă ai văzut mata ? 

A: Ha ? 

Q: Cam de la ce distanţă ai văzut acolo lagărul acela ? 

A: Ei, cum, la vreo 600 de metri aşa, că te uitai aşa, păşteai vitele şi te uitai încolo. 

Q: Şi cum arăta lagărul acela ? 

A: Cum arăta ?   Arăta, îi ţinea grămadă acolo, mâncare .… 

Q: Dar era îngrădit sau nu ? 

A: Ha ? 

Q: Era îngrădit sau nu ? 

A: Nu, nu era îngrădit. Aşa înconjuraţi erau, dar unde aveau să fugă, că oricum îi găsea. Nu 

aveau cum fugi, nici nu fugeau chiar. 
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Q: Dar în pădure acolo unde stăteau ei, erau toţi copaci sau ? 

A: Copaci erau. Era o poiană acolo şi copaci tot erau, dar mai rari, unde erau mai rari copacii 

pe dânşii îi ţinea. 

Q: Şi cât de mare era poiana aceea unde stăteau ei ? 

A: Ei, vreo două hectare aşa să fi fost. 

Q: Şi ei stăteau toţi acolo pe poiana aceea ? 

A: Da, ei acolo şedeau toţi în pădure. 

Q: Erau bărbaţi sau femei sau ? 

A: Şi bărbaţi, şi femei, tot, tot felul. 

Q: Şi copii erau cu dânşii sau ? 

A: Apoi toţi erau, copiii unde ?  Toţi erau, copiii, toţi. 

Q: Dar câţi soldaţi erau cu dânşii acolo ? 

A: Dar ce eu pot să vă spun câţi ?   Nu. 

Q: Dar erau vreo unul, doi, sau erau de exemplu cinci, zece ? 

A: Mai mulţi erau care îi păzeau. 

Q: Şi soldaţii cum se purtau cu dânşii, ăştia care păzeau ? 

A: Ei, exact cum se purtau, nu ştii cum se poartă ?   Fiecare caută să jumulească, şi jumuleşte 

pe dânşii, le lua, luau ce aveau: cercei, inele. 

Q: Mata ai văzut vreodată când le lua cercei sau ? 

A: Nu, nu am văzut, dar aşa se auzea, lumea grăia şi eu, ca un copil, ascultam. 

Q: Dar acolo când erai, iaca, la distanţa asta, mata puteai să auzi glasuri ceva, se auzea vorbă, 

auzeai ceva sunete ? 

A: Nu. 

Q: Nu auzeai ? 

A: Nu. 

Q: Dar cam cât timp au stat ei în pădurea asta ? 

A: Au stat ei aşa, cam multişor au stat, vreo două, trei luni au stat, aşa mie îmi pare. Că îi 

grămădeau de peste tot locul, şi îi aduceau încoace şi îi treceau acolo. 

Q: Când mama matale s-a dus atunci la pădure să deie bani, mata tot ai fost cu dânsa ? 

A: Nu, eu nu am fost. 

Q: Ea singură. 

A: Că nu da voie la toţi acolo să intre. 

Q: Dar gropile astea două care ai spus că erau, unde erau, cam la ce distanţă de locul unde era 

lagărul ? 
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A: Erau la vreo doi kilometri. 

Q: La vreo doi kilometri ? 

A: Da. 

Q: Şi ele erau pe câmp sau tot în pădure ? 

A: Pe câmp erau, câmpul liber. 

Q: Cât de mare erau gropile acelea ? 

A: Gropile acelea erau mari, pot să vă spun că aveau vreo, ei, cum să vă spun, vreo 25, vreo 

50 de metri ?   Erau mari gropile. 

Q: 25-50 de metri lungi ai în vedere mata ? 

A: În lungime. 

Q: Dar adâncime ? 

A: Adâncime erau la vreo doi metri, ca să nu mai poată ieşi de acolo nimeni. Dânşii acolo îi 

aduceau de vii, care nu puteau merge, de vii, şi  îi trânteau acolo şi .… 

Q: Dar de unde ştii mata că de vii îi aduceau ? 

A: D’apoi dacă eu aveam vite mai încolo şi mergeam prin capăt la gropile acelea. 

Q: Şi se vedea bine de acolo ? 

A: Da. D’apoi acolo nu erau păzite, putea să se ducă să se uite fiecare. 

Q: Şi mata ai fost aproape şi ai văzut ? 

A: Am fost pe acolo, am mers pe acolo şi ei se auzeau chinuind. Dar ce, poţi să te mai duci să 

te mai uiţi la dânşii când omul se chinuieşte ? 

Q: Se auzea ? 

A: Da.  

Q: Din groapă ce ai auzit ? 

A: Se auzea cum ei se văicau. 

Q: Înăuntru în groapă se auzea ? 

A: Da, care erau vii. Dar care nu puteau merge îi aduceau şi îi dau acolo în bortă. 

Q: Mata ai văzut când îi aduceau şi îi dădeau acolo în groapă ? 

A: De văzut nu am văzut, dar îi aduceau cu căruţele şi îi .… 

Q: Dar de unde ştii că îi aduceau cu căruţele ? 

A: D’apoi tot, că se vedea, se vedea că vin cu căruţele acolo şi pe dânşii îi aduceau, care nu 

puteau merge îi aduceau şi îi dau acolo în bortă. 

Q: Dar cam de câte ori ai văzut că veneau cu căruţele acolo ? 

A: Ei, pot să vă spun tot .…nu .… 

Q: Ai văzut o dată sau de mai multe ori ? 
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A: Mai multe ori am văzut. 

Q: Dar la căruţe cine era, cine conducea căruţa ? 

A: Omul care cu trăsura. 

Q: Din sat era ? 

A: Da. 

Q: Dar erau cu dânşii şi soldaţi români sau numai omul ? 

A: Erau soldaţi, că veneau să provodae şi veneau şi îi aduceau. 

Q: Şi gropile astea au fost tot timpul acolo cât a fost lagărul sau le-au închis înainte ? 

A: Cât a fost lagărul, apoi şi ele au fost acolo. 

Q: Dar pe urmă le-au astupat ? 

A: Pe urmă le-au astupat, pe dânşii i-au dus toţi, şi le-au astupat. 

Q: Dar aşa astea două, trei luni ele au stat deschise ? 

A: Da, aşa stăteau. Cât au şezut ei aici, cât au şezut în pădure, până i-au trimis pe dânşii, pe 

dânşii îi grămădeau. O parte îi duceau, pe alţii îi aduceau. 

Q: În timp de două, trei luni astea pe o parte îi duceau şi pe alţii îi aduceau ?   Mata vedeai cu 

aduceau oameni noi ? 

A: Nu vedeam cum aduc, ce eu am văzut? Parcă am şezut acolo chiar ?   Nu, dar îi aduceau şi 

de aici îi transportau încolo, de prin toată Moldavia. 

Q: Dar când ai văzut că duceau spre Nistru, îi duceau pe jos sau cu căruţele ca să treacă 

Nistrul ? 

A: Ei mergeau pe jos, dar bagajul în căruţe. 

Q: Şi câte căruţe erau acolo ? 

A: Ei, câte căruţe ?   Erau vreo cinci, şase căruţe şi îi duceau încolo. 

Q: Printre ăştia care se duceau pe jos, iaca, să treacă Nistrul, ai cunoscut pe cineva de la voi 

din sat ? 

A: Nu, că eu nici nu prea am fost pe acolo, că ei se duceau în partea aceea de jos, noi nu prea 

umblam încolo, noi în partea asta în sus mai mult. 

Q: Dar ăştia care au stat în lagăr, acolo în pădure, pe dânşii îi hrăneau în timpul acesta ? 

A: Le da acolo nişte ciorbă, eu ştiu ce le da lor ?   Se mai duceau oamenii şi duceau, femeile 

duceau. 

Q: Ce duceau, mâncare ? 

A: Da. 

Q: Duceau mâncare ? 

A: Mâncare, când îi lăsa, când nu îi lăsa. Iaca ei cumpărau asta mâncare. 
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Q: De la oameni, săteni ? 

A: Da, de la oameni. 

Q: Şi plăteau cu bani sau plăteau cu lucruri ? 

A: Cu bani. 

Q: Aveau bani ? 

A: Aveau bani. 

Q: După ce ei au plecat de acolo, mata ai fost să vezi locul acela unde au stat ei ? 

A: Nu am fost, că eu pe acolo nu prea am umblat, prin pădurea aceea, noi mai mult în 

pădurile astealalte umblam cu oile, cu vitele. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toată averea care a rămas de la evreii voştri de aici din sat ? 

A: Dacă noi am fost ridicaţi, nu ştiu ce s-a făcut cu dânsa, cui au dat-o. Ei poate înainte au 

dat-o, cum, nu, nu pot spune asta. 

Q: Dar când v-aţi întors .… 

A: Ei de acum nu erau, erau acolo în pădure. 

Q: Dar la dânşii în case averea erau sau de acum ? 

A: Nu era nimic. 

Q: Nu era nimic. În afară de evrei, nu ştiţi au mai ridicat pe alţii sau au mai strâns, au mai 

omorât pe alţii, sau numai pe evrei ? 

A: Nu, de la, oameni din ăştialalţi nu au luat, numai pe evrei. 

Q: Dar nu aţi auzit despre comunişti dacă cu dânşii în [19]41 atunci nu s-a întâmplat nimic ? 

A: Atunci pe care, atunci care a fost de acum acum, apoi îi ridica, pe care îi ridica, care erau 

comunişti, care erau cum atunci care erau în partidele acelea româneşti. Pe o parte îi ridica şi 

îi lua, pe ai noştri. Şi apoi pe urmă i-a ridicat. 

Q: Dar nu ştiţi cu ţiganii nu s-a întâmplat nimic atunci în [19]41 ? 

A: Cum ? 

Q: Cu ţiganii. 

A: Nu. 

Q: Nu a fost nimic ? 

A: Nu. 

Q: Dar ne-aţi spus că românii îi dezbrăcau şi îi băteau. Mata ai văzut vreodată să îi bată ? 

A: Nu, dacă vă spun că eu pe acolo chiar nu prea umblam, vă spun că nu. Să fi văzut că îi 

bate, nu am văzut, dar aşa am auzit că îi luau inele, cercei, ce aveau ei, aveau aur, aveau 

bogăţie, şi le luau. Lumea de acum grăia. 

Q: Dar mata ai spus că pe o parte din oameni i-a luat, care erau în partide. 
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A: D’apoi ăştia nu numai evrei, dar de a noştri oameni. Din sat, da. 

Q: Au fost din ăştia care au fost în partidul cuzist sau legionari ? 

A: Da. Da. 

Q: Mata îţi aminteşti ceva despre dânşii, până la război ce făceau, cum se purtau ? 

A: Nu, ce făceau, iaca, eu nu pot să vă spun. Ei, ce făceau ?   Erau partide cum acum sunt 

partidele, se duceau la votat, nu cum acum în fiecare sat, dar era sat anumit în care se duceau 

din mai multe sate. Şi acolo care voia, care cuzişti, care ce mai era, liberali, ori ce mai erau 

acolo, şi votau. Tot cum acum se votează, aşa şi atunci votau. 

Q: Dar despre cuzişti nu ştii cum ei cu evreii, ce relaţii erau ? 

A: Nu, nu pot spune. 

Q: Noi o să ne oprim aici, o să vă spunem mulţumesc.    
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