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Numele și prenumele intervievatului: Petru Zolotariov 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Cosăuţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0161.01.01 

Data interviului: 12 iunie 2010  

 

 Petru Zolotariov, născut în anul 1930, în satul Cosăuţi, a fost intervievat cu privire la 

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

Mondial.  

El relatează despre 3, 4 coloane de evrei care au fost aduse în pădurea din localitate, la 

Jelpelea Baranului. El spune că erau aduşi periodic evrei, coloane de 300-400 de oameni, de 

către soldaţi români care le spuneau evreilor că merg în oraşul Mălăciuni. El spune că a 

văzut cum pe cei morţi îi duceau şi îi îngropau în pădure.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:30:48:01 

 

Q: Bună ziua. 

A: Bună ziua. 

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

A: Zolotariov Petru Vasile. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ?  

A: 1930. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ?  

A: Aici în Cosăuţi, pe data de 10 iulie, la mine aşa e. 

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

personal ce s-a întâmplat cu evreii. Şi noi am venit acum ca să ne povestiţi în faţa camerei de 

luat vederi.  

A: Foarte bine. 

Q: Pentru început, spuneţi-ne, vă rog, dacă vă amintiţi dacă în sat la voi până la război erau 

evrei   ?  

A: Erau. Dughi, avea magazin, ştii cum. Ancel, avea moară de făcut făină. Şi unul Ioşi, acolo 

unde s-a făcut telegraful acum era o căsuţă. Ăştia erau, ştiţi. 

Q: Pe care vi-i amintiţi   ?  

A: Îmi amintesc, aşa ceva. 
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Q: Mai erau şi alte familii sau doar ăştia   ?  

A: Ăştia, au fost mai înainte, dar au plecat la Palestina. Spuneau părinţii de asta de acum. Au 

făcut şi joc atunci, numai părinţii povesteau de aşa ceva. Şi ăştia, Ancel, Dughi, Ioşi, tot avea 

magazine, mici, nu mari, pe atunci în timpurile acelea. 

Q: Aţi văzut ceva ce s-a întâmplat cu evreii în timpul războiului   ?  

A: Da, eu sunt martor la aceea când armata sovietică a trecut forţat Nistrul cu o luntre, în 

[19]40. Şi apoi când s-a pornit războiul în [19]41, au venit nemţii, românii şi au intrat în 

Ucraina. Am mers. S-a început prin timpul aşa al secerişului a-i strânge pe evrei în coloană, şi 

a-i aduce. Dar prima etapă a fost aici la Jelpelea Baranului. Pot să desenez dacă vreţi. 

Q: Am să vă dau să desenaţi. 

A: Ca să fiu mai lămurit. 

Q: Ţineţi aşa, şi asta. (îi oferă o foaie şi un instrument de scris) 

A: Facem de la Fântânele drum, drumul la Soroca. Dar aici, iaca Jelpelea Baranului, drum, 

dar aici era un clin aşa de mirişte, apoi ei au adus prima etapă. Şi aici era soi cu vreo 3 cepe, 

dar noi păşteam vitele aici, era aşa, că nu era colhoz. Dar ei sta aici. Iaca de acum noi 

aduceam vitele, că aici era Fântânele, adăpam vitele, dam apă, şi mâncam şi noi şi apoi luam 

vitele şi plecam iar la câmp, că aveam multe vite atunci. 

Q: Şi coloana a adus-o acolo   ?  

A: Şi coloana sta aici. Când iaca noi am trecut… 

Q: Voi aţi văzut cum au adus-o sau aţi văzut când ea deja sta acolo   ?  

A: Noi când ne-am pornit, ea sta de acum, cum se spune, dar era căldură mare. Şi noi, iaca, pe 

aici aduceam vitele încoace, dar mergeau ele aşa coloană, dar tare voiau apă. Dar ăsta este 

şleah, drum lat cum se spune, şi era cărare, mai sus aşa, dar eu mergeam pe cărare pe aici. Dar 

soldaţii: „toţi evreii înapoi”, ştii, când au strigat. Au strigat toţi a doua oară. Când am cârnit 

capul, dar el a luat arma din umăr şi m-a luat la ţintă. Dar eu aşa să fi fost la vreo 60 de metri, 

mă întorc: „eu sunt din sat, eu sunt cu vitele”. „Bă, du-te, bă”. Dar când ne duceam, parcă o 

văd şi acum, o evreică, dar grăsuleană aşa, numai carne, într-un halat galben portocaliu şi 

nişte frunze negre. Alergau toţi printre vite se duceau la apă, că aici la Fântânele multe aşa şi 

era, cum se spune. Dar aici era aşa iar drum aşa, acolo era de acum doi soldaţi, pe care i-au 

întors, care s-au mai scăpat şi s-au dus, după apă de acum cum se spune. Şi apoi noi de acum 

am venit, ei stau aici, cât au stat o zi, două aici, şi apoi de acolo îi transferau în Ucraina. Dau 

drumul pe aici de vale şi erau două poduri, unul acolo şi unul în jos, dar unde duceau în 

Ucraina, asta nu ştiu.  

Q: Dar eu vreau să vă întreb: cam câţi evrei erau aici   ?  
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A: Cam tot multişori, cam vreo 300-400 aşa era. 

Q: Vreo trei, patru sute stăteau acolo   ?  

A: Stăteau acolo, şi erau păziţi. 

Q: Dar cine îi păzea pe dânşii   ?  

A: Soldaţi, soldaţi români. 

Q: Mulţi soldaţi erau cu dânşii   ?  

A: Nu prea mulţi, dar acolo să şadă, acolo, acolo. 

Q: Era până la 10 oameni sau mai mulţi să fi fost   ?  

A: Iaca, poate cam vreo 10, poate mai, pe aici pe la 10, 12, cam o echipă acolo.  

Q: Şi erau, între evreii ăştia erau şi copii, şi bărbaţi   ?  

A: Şi copii era, şi mai mari, toate familii ridicate se vedea. Dacă noi eram, ştii cum. 

Q: Dar de unde ştiaţi că ăştia erau evrei   ?  

A: Dar cum nu ştiam dacă se ştie, cum se spune. Iaca noi păşteam vitele şi evreii ăştia pe 

vorbă, pe toată, noi îi cunoşteam. Şi ei singuri se recomandau că-s evrei, ştii cum se spune. Ne 

cerea apă. Mulţi se mai duceau cu merinde ceva, dar ei mai da şi în schimb. M-am uitat odată 

la o femeie un cuţitaş, că era cu peşte din acesta aşa, de buzunar. Dar eu vin în sat, acasă, şi îi 

spun mamei: „să nu daţi apă pe vânzare, că acesta e păcatul cel mai mare”. Că tata era în 

comitetul bisericesc, ştii, oameni cu credinţă.  

Q: Dar erau oameni care vindeau apa   ?  

A: Dacă cerea, ştii, mai ales că nu prea aveau minte: „da, apă”, dar evreii căutau să 

mulţumească, că nu cu ceva, dar iaca cum era chestiunea asta. Şi după ce s-a dus etapa asta… 

Dar aici era pădurea, iaca mai sus. Aici clin aşa des, dar aici era copaci mari, dar noi păşteam, 

este gheniţă, ştii, marginea şi era mirişte. Dar de acum aici era, iaca, lagărul, nu peste drum, 

dar pe parte asta unde vă arăt eu. Copacii rari. Şi i-au adus, tot îi aducea, i-au adus, ştii, nu în 

stroi, dar aşa. Şi nu era îngrădit nimic, dar se puneau aşa, şedeau, pe la copaci, cu familii 

întregi, vai şi vai. Şedeau şi cum se spune acolo, şedeau şi îi ţineau acolo câte două zile. De 

acum aşa cu chin, mureau. Apoi ce, de acum scotea primăria şi făcea gropi, Jelpelea Baran, 

dar acum nu e acolo. Dar în partea dreaptă, acolo tot era drum, şi aici care astupau, dar am 

auzit de la cei mai mari care, ştii, astupau gropile, îi aducea, poate altul mai fâţâia, în căruţe, 

cu carul, ştii, îi punea acolo, da ţărână. Acolo mulţi evrei, ştii, sunt îngropaţi, dar locul acela 

eu nu ştiu chiar, dar că vorbea. Vă spun, chiar aici. 

Q: Acolo erau gropile   ?  

A: Gropile.  

Q: Lângă drumuleţul acesta   ?  
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A: Nu lângă drum, eu aşa am vreo 60-70 de metri de la. Eu la groapă nu am fost… 

Q: Şi câte gropi erau acolo   ?  

A: Nu ştiu, nu am fost la gropi, dar săpau, săpau. Primăria trimitea oameni şi îi îngropa acolo. 

Şi a fost şi îngropaţi de acum şi în pădure, acolo au fost care lucra la, moşul Ion Lozan, el din 

[19]14, au fost evrei şi au căutat ei cu excavatorul, au găsit ei oseminte. Acolo tot îngropaţi, în 

pădure. Şi iată cum au fost chestiunile astea. 

Q: Deci lagărul acesta care mata spui că a fost în pădure, cum îl numeau oamenii, ce spuneau   

?  

A: Dar când îi lua de acolo din Basarabia, poate România pe toţi evreii ăştia i-au luat, dar 

unii ca să mai râdă de ăştialalţi, soldaţi sau ce mai erau, ofiţeri: „mergem la oraşul 

Mălăciuni”, aşa ziceau. Ei se interesau unde este oraşul Mălăciuni. Şi iaca asta, evrei care ei 

ştiu de aşa ceva, nu ştiu păduri, dar ei ştiu oraşul Mălăciuni. Dar ce au tras, Doamne fereşte. 

Q: Deci pădurea Mălăciuni aşa se numea   ?  

A: Aşa se numea. 

Q: Şi ai spus mata că era o poiană unde erau mai rari copacii   ?  

A: Apoi acolo copacii erau rari, unul aici, unul acolo, dar copaci. Dar tata mi-a spus: „nu vă 

vârâţi acolo, o să primiţi un băţ ceva”, că ştiţi. Aşa ne uitam, la vreo 100 de metri era de noi. 

Dar şedeau aşa, se puneau la pământ, răzămaţi de copaci, vai şi vai cum era. 

Q: Dar era cumva împrejmuit locul acela   ?  

A: Nu, nimic nu era. Era aici un soldat, acolo, acolo, ştii cum se spune. Şi când de acum îi 

ridica coloană. 

Q: Şi acolo în pădure câţi aţi văzut, câţi evrei stăteau în pădure   ?  

A: Erau mulţi, vreo 400-500, nu puteam eu ca să-i număr, dar îţi spun, familii întregi au fost 

acolo.  

Q: Cât îi ţineau acolo în pădure pe dânşii, îi hrăneau   ?  

A: Ce hrană   ?  Ei săracii de foame, de sete, mureau. Îi ducea aşa şi îi ducea la gropi. 

Q: Mata ai văzut vreodată acolo să fi murit cineva în pădure   ?  Ai văzut vreodată cum să fi 

murit sau îi duceau   ?  

A: Păi dacă era slab, venea carul sau căruţă, tot de la primărie, şi era un om acolo, şi îi punea 

unul peste altul şi îi punea în car şi iaca îi ducea la gropile astea, şi îi punea aşa, ştii, ca pe, 

alţii mai fâţâia, săracii, vai şi vai. Dar spunea, eu acolo nu am fost, dar ăştia care astupau 

gropile, ştii oamenii erau cu de-a noştri, că primăria scotea şi punea, iaca cum. 

Q: (intervine altă persoană din cameră) Îmi cer scuze, arătaţi-mi vă rog încă odată unde e 

gropile acelea, le-aţi arătat dumneavoastră, unde erau gropile   ?  
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A: Aici de satin a lui Andrei Şerbulin, zicea că pe deal, îţi spun că aici îi ducea, în dreapta la 

drumul acesta, acolo tot gropi, îi aducea. Şi aici gropi în pădurea Mălăciuni. 

Q: Şi îi duceau de la pădure spre gropi. 

A: Da, îi scotea din pădure odată, aici este o fântână, şi de acolo îi aducea şi aici îi punea cum, 

ştiţi, nu că îl punea câte unul, dar unul aşa cum se pune… 

Q: Dar câte câţi aţi văzut că încărca în căruţă   ?  

A: Păi nu ştiu câţi era, poate şi 5, şi 6, câţi era slabi din ăştia, care el gata nu putea să meargă, 

pus, dus la groapă. 

Q: Dar vă amintiţi, aţi văzut o singură dată căruţe din astea sau de mai multe ori aţi văzut   ?  

A: Apoi noi ne uitam, veneau aşa ori care, ori căruţe dacă lua şi noi păşteam vitele şi de acolo 

pe şleahul acesta venea, ieşea din pădure, şi nu departe, ducea la gropi, şi acolo în pădure au 

fost gropi, o groapă, ăştia înmormântaţi. 

Q: Eu am înţeles drept că aţi văzut de mai mult decât odată, de mai multe ori aţi văzut căruţe 

care duceau morţi sau o singură dată   ?  

A: Apoi îi scoteau cum poţi să spui, că poate când avea, cum să spunem aşa, ordin, în două 

căruţe sau trei cum era, ştii, programa în primărie atunci. Şi şeful de post, că ei comandau 

atunci.  

Q: Dar acolo în pădure aţi spus că tot era groapă. Unde era groapă acolo în pădure   ?  

A: Acolo, dar nici eu, cum să spun, acolo au pus altă pădure tânără. Au fost tot, evreii de la 

Soroca cu un om, dar el e din 1914, Ion Lozan, lucra angajat la ESHOZ, la pădure, şi cică au 

căutat ei cu excavator mic, dar puţine oseminte, ştii aşa. Că tot s-a prefăcut, ştii aşa, şi de 

acum e greu de găsit.  

Q: Dar atunci aţi văzut groapa aceea din pădure sau nu aţi văzut-o   ?  

A: Nu, groapa nu. Că aşa numai se vedea ţărână, aşa când te uitai printre copaci, dar acolo 

unde, cum ce, acolo s-a făcut, tot s-a nivelat, tot s-a pus pădure acum… 

Q: Dar aţi văzut vreodată cum duceau morţi la groapa aceea din pădure   ?  

A: De acum de acolo, noi când cu vitele aşa, de acum se vedea care merge, dar noi ziceam: 

„iaca, pleacă evreii la groapă”. Dar mai de departe, nu de aproape aşa. Noi păştea vitele pe 

mirişte şi bucăţi era de pământ. 

Q: Deci şi aţi văzut cu se ducea car şi la groapa din pădure şi la gropile celelalte   ?  

A: Acolo în pădure îmi pare că-i ducea cu mâinile, că era aproape. 

Q: Aha, îi ducea cu mâinile   ?  

A: Acolo, da. Dar încoace apoi era, dacă era de la lagăr cam aşa, să spun, cam la 700 de metri, 

aşa. Ieşea din pădure şi… cam vreo 700, 700-800 de metri aşa. 
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Q: Era de la lagăr   ?  

A: Da, de acolo din pădure.  

Q: Şi vă amintiţi acolo în pădure cam de câte ori aţi văzut că duceau morţi la groapă   ?  

A: Păi aşa, cum se spune, cam des venea. Dar noi ne mai schimbam poziţia cu vitele, ne mai 

duceam cum zicea Fădărăuca, unde căutam buruiană să fie pentru vite, că nu stam noi tot la 

urma de la vederea, ca să vedem. Dar asta se vedea că era rău, că-i ducea mulţi tare la groapă, 

mulţi tare au murit, mulţi tare. Şi apoi am mai văzut, dar mai târziu, era glod, noi am venit 

acasă, ştiu că, şi ne-am dat drumul de vale. Dar când aţi cârnit, aţi venit pe asfalt acolo şi aţi 

cârnit la stânga, încoace înspre mine de acum, la deal, apoi aici la corn era, trăia Ancel, evreul 

acesta, dar era postul de jandarmi, era Drăgan, şeful, cum se spune. 

Q: Şef de post. 

A: Şef de post, şi acolo era jandarmi, Mâţi, Cobuz, ăştia, că eu îi ţin minte. Şi de acum ei, că 

noi ne-am aşa, glod, că nu era ca acum, desculţi. Şi mergea o coloană dincolo, îmbrăcaţi, 

bogaţi, zicea că-s de la Cernăuţi. Şi întreba, dar unde e oraşul Mălăciuni, ştii. Îi lua în râs, 

asta a fost o, cum să vă spun, o bătaie de joc poate. Şi mergeau ei încolo şi îi ducea de acum la 

podul acela din jos, îi ducea în Ucraina. Unde îi ducea de acum, nu se ştie unde. 

Q: Dar cam câţi erau în coloana aceea   ?  

A: Coloană multă, vreo 300-400, mergea, nu în stroi, dar şi aşa înşiraţi, aşa, diferite forme, 

săracii.  

Q: Şi tot erau bărbaţi, femei   ?  

A: Bărbaţi şi femei erau, ştii aşa, şi mergeau şi mai oleacă şi mai, băieţi, vreo 14, vreo 15 ani, 

amestecătură era. 

Q: Şi erau şi copii printre dânşii   ?  

A: Îi ducea şi de mână de ăştia de vreo 5 ani, vreo câţiva am văzut aşa. Îi ducea, ştii, dacă 

toată familia a fost ridicată, gata. 

Q: Dar erau toţi pe jos sau erau o parte cu căruţa   ?  

A: Nu, pe jos toţi erau. 

Q: Aveau cu dânşii careva bagaje sau   ?  

A: Bagaj ceea ce au apucat cel mai scump din casă şi au luat. Aşa a rămas casa îmbrăcată, tot, 

nu a mai venit el cu căruţele de acolo cu ceva, nu, a luat ceea ce a preţuit mai scump şi a luat.  

Q: Şi cu dânşii era pază, la coloana aceea   ?  

A: Da, soldaţii îi duceau, mergeau pe o parte, pe alta, ştii aşa, şi se duceau, soldaţi, soldaţi 

români era, ştii. 

Q: Aici în pădure la Mălăciuni cam cât timp au fost lagărul acela, cât timp i-au ţinut   ?  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



A: Cam, ştiţi, acolo cum: venea o coloană, o ţinea câteva zile, alţii aducea, aşa ştii ca la 

turism. 

Q: Şi mata vedeai cum veneau coloanele şi se duceau   ?  

A: De acum noi când ne duceam uneori, nu să vedem, de acum erau proaspeţi aduşi, era 

acum, dar nu am văzut să aducă dinspre Soroca. 

Q: Dar cum ştiaţi că-s proaspeţi aduşi   ?  

A: D’apoi vreo zi, două nu era nimeni acolo. 

Q: Aha, pur şi simplu vreo zi, două nu era nimeni   ?  

A: Liber era, apoi iar aducea, veneau din altă, de unde îi aducea, asta. 

Q: Şi pe urmă voi vedeaţi   ?  

A: Vedea că iaca îs proaspeţi. 

Q: Şi cam aşa dacă să vă amintiţi aproximativ, cam câte coloane credeţi să fi adus   ?  

A: Cam aşa să spune, cam, eu pot să spun cam vreo 3, 4 coloane am văzut. Dar vezi că noi ne 

schimbam poziţia, ne duceam cu vitele încolo înspre aerodrom. Nu toată ziua, ştii. Mergeau 

încolo, că iarba era bună, iaca cum.  

Q: Şi când aduceau pe dânşii acolo în ce stare erau evreii ăştia care îi aduceau şi îi ţineau   ?  

A: Erau sărmanii de acum obosiţi, veneau şi se puneau, ştii aşa, la pământ, se rezemau de 

copaci aşa, ştii, cu copii, cu diferite, ştii, se întindea, drept că era iarbă atunci, căldură era, ştii, 

şi era se cunoştea obosiţi tare, dacă pe jos. El nu a venit cu maşină ceva sau cu căruţă.  

Q: Dar cum se purtau cu dânşii ăştia…   ?  

A: Soldaţii   ?  

Q: Da, soldaţii. 

A: Vedeţi, tot striga la dânşii, dar un caz: eram noi pe gheniţa, dar gheniţa ştiţi ce e, aşa la 

pădure aşa e ca un şanţ, aşa un cotlovan la marginea pădurii şi apoi este vale, dar noi şedeam 

şi ne uitam. Şi acolo un soldat nu ştiu ce s-a luat la ceartă şi la un evreu acolo şi nişte bărbaţi 

nu ştiu ce au venit, tot evrei, dar drept că nu l-a pălit. Chiar noi ne uitam, el şedea şi cu armă 

şi cu avea ghioagă, aşa un băţ, şi, dar nu l-a pălit. Nu ştiu ce au vorbit, au vorbit mult tare.  

Q: Era, se certa cu un evreu de acolo din lagăr   ?  

A: Apoi da, se certa, ce avea, asta nu ştiu.  

Q: Dar se auzeau şi ceva alte sunete de acolo din lagărul acela   ?  

A: Ei, care plângea, care se ofta, ştiţi sunt diferite forme, da.  

Q: Acolo în lagăr aţi recunoscut, era cineva de la voi din sat, dintre evreii din sat   ?  

A: Acolo nu. 

Q: Nu aţi văzut niciodată   ?  
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A: Nu am văzut.  

Q: Dar ăştia a voştri din sat evreii s-au întors după război acasă   ?  

A: Nici Ancel, nici Ioşi, de acum ăştia erau bătrâni, nici Dughi. Eu nu ştiu, avea o fată Eva, eu 

nu ştiu, a scăpat, cu fratele meu să fi fost, ca să fi fost din [19]23, [19]24 ea. Eu ştiu pe Eva, 

că a scăpat, aşa… Numai, ştiţi, am avut un cunoscut noi, Isac Boris Perpel, el a fost 

învăţător. El de prin [19]20. Şi care cum atunci când s-a pornit războiul, ăştia care de mai 

aproape, Soroca, au fost care mai capabili, la poron. Poronul trecea acolo, dar nu era nici cu 

motor, cu nimic, cu vâsle, cu şosturi, împingeau. Şi bagajul au luat cel mai scump de acasă. Şi 

când acolo, ştiţi, să se suie pe trap, era, băieţi tineri ajuta, la care mai da un şip de rachiu ori 

de vin ceva, că numai să vadă acolo în cacher. Şi acolo pe malul acela, apa aceea, au scăpat, 

de acum s-au dus în Ucraina, de acolo s-au dus pe la Urali, prin Strebniazi, ştiţi, s-au dus pe 

unde… 

Q: Deci Isac acesta Perpel, el a rămas în viaţă   ?  

A: Şi el a venit de acum iar învăţător când au venit ruşii în [19]44. De acum venea, şedea în 

gazdă la soacra mea, dar noi ne aflam pe urmă bine, ştiţi, tare bine. Venea mai pe urmă, el, 

ştii, mai de acum încoace, şi de acum el, el avea o casă acolo jos, asta comunalele, m-a 

chemat. Dar când venea: o legătură de ceapă, pătlăgele, şi nuci vreo două, şi cu dânsul, vă 

spun drept, două păhărele de vin, un şip de vin acasă, aveam sticlă de un kil jumătate, la Isac 

Boris ciocneam, mai râdeam noi, ştiţi. Şi de acum m-a chemat, zice: „vino şi-ţi ia cărbune”, 

avea acolo lemne. Am scos maşina, eram eu cu soţia, am încărcat cărbunii aceia, nu a luat el 

aşa chiar tare scump de la noi, că prieteni, mai ajutam pe alte linii noi, şi el a primit cvartire, 

unde e tricotaje fabrica peste drum. Şi de acum cunoscuţi, el venea mai ales duminica, mai 

venea, mai stam noi aşa, ştii, de vorbă, şi, la un moment dat, de acum zice: „Petre, eu plec în 

Israel”. 

Q: Deci a emigrat   ?  

A: A emigrat, da. 

Q: Eu am vrut să vă întreb, dar cu averea toată a evreilor care au fost de la voi din sat ce s-a 

întâmplat   ?  

A: Ce s-a întâmplat   ?  Au avut magazine. Care au, ştiţi, şi armată şi care au, poate un iaşcic, 

două, care rachiu, barbari, ştii, au luat ceva, ştiţi. S-a distrus, iaca cum. Moara a rămas, moara 

pe urmă lucra ea, făcea făină.  

Q: În afară de evrei atunci au mai fost strânşi sau duşi sau omorâţi şi alţii   ?  

A: După ce… 

Q: Nu după, dar ne interesează în timpul războiului, că după ştim ce după asta a fost. 
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A: A, păi în timpurile acelea când se retrăgea, atunci a fost sâmbătă. A venit, era un 

preşedinte ucrainean, nu ştiu cu armă din asta de război şi a venit aici şi a pus patul armei, 

şipurile de rachiu aşa. Era oameni bătrâni şi răi. Şi unul din Iojniţa, nu ştiu, la poarta asta, eu 

nu ştiu, nu l-am văzut pe omul acela, dar el i-a părut că e un informator neamţ. Ce i-a părut lui 

şi l-a împuşcat. Şi zice: „de ce nu s-a găsit cineva să spună că el e din Iojniţa   ? ”. 

Q: Deci a fost un om care din Iojniţa   ?  

A: Iojniţa, aşa îmi pare mie, dar unul Vanea Zânovia, el trebuie să fi fost de prin [19]20 şi în 

timpurile acelea, duminică, sâmbătă sau cum a fost, unde jipronul acolo, şi l-au găsit mort, dar 

nu se ştie dacă ruşii l-au ucis sau nemţii. De acolo veneau nemţii, aici mai aveau ei rezistenţă. 

Ştiu că l-au găsit pe Vanea mort, nu se ştie cine l-a ucis. 

Q: Cum îl chema, Vanea   ?  

A: Vanea îmi pare, a lui Zânovia, dar familia iaca nu ştiu, era un om bătrân. 

Q: Deci mata l-ai văzut mort atunci   ?  

A: Nu eu l-am văzut, dar aşa lumea vorbea, eu nu l-am văzut, aşa cum se spune. 

Q: Şi nici pe ăstalalt care ai spus mata   ?  

A: Nici pe acesta, că tata a vârât frică în noi: „nu vă vârâţi”, că ei bătrânii, tata ştia, tata a fost 

pe front în Turcia, în armata ţaristă, şi zice: „vedeţi pe acasă, departe nu vă depărtaţi”. 

Q: Deci doar cazurile astea două de alţi oameni, iaca, săteni care au murit   ?  Alţii nu au mai 

fost cazuri aşa   ?  

A: Alţii cazuri nu au fost aşa, ştiţi. 

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

A: Dar îmi pare că terminase cu evreii şi îi ridica, dar ţiganii ce, cort din acesta de viletcă 

atunci, căruţe şi îi lua şi ei spunea că să facă zonă la Bug, că să le dea pământ să lucreze, 

nemţii, aşa era programa.  

Q: Dar mata ai văzut vreodată cum îi duceau pe dânşii   ?  

A: Mergea aşa fără, îi ducea acolo unde e ţintirimul acela, pe partea aceea la Iampol, în 

partea aceea, acolo popas era, noi ne uitam, se vedea cu ochiul liber. Şi de acolo zicea că îi 

duce la Bug să facă zonă, să le dea de lucru. 

Q: Deci mata când ai spus că aşa mergeau liber, în sensul că ei nu erau cu pază, ei erau 

singuri   ?  

A: Tot careva, tot îi duceau aşa, ştii, cum se spune, supraveghere, soldaţi aşa, dar rar, nu era, 

ştii, cum la evrei. La evrei erau soldaţi mai mulţi.  

Q: Dar ţiganii erau cu căruţele sau erau pe jos   ?  

A: Cu căruţele, aşa, cu căruţe păcătoase aşa, cu copii acolo, cu foi puse, şi îi ducea încolo. 
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Q: Dar cam câte căruţe erau   ?  

A: Aşa, ştii, câte o coloană, nu mare, câte vreo 30, ştii, 40 de, cum poate erau ei şi familii, cu 

copii, îi duceau pe toţi. 

Q: 30, 40 de oameni sau de căruţe   ?  

A: De oameni. Aşa nu multe, 7-8 căruţe, că nu mai aveau toţi căruţe atunci. 

Q: Şi mata cam câte coloane, de câte ori ai văzut   ?  

A: Cam am văzut de vreo două ori, că mai mult, tot timpul, ştii, ba cu vaca la deal eu eram, 

asta era misiune, aveam vite de păscut, şi iată cum a fost.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri despre care mata ai văzut ceva ce s-a întâmplat sau oameni morţi 

sau arestaţi sau deportaţi, atunci din [19]41 până în [19]44, sau astea-s toate cazurile   ?  

A: Deportaţi au fost în [19]41. Mă tem că la 7 iunie sau nu ştiu când. 

Q: Asta sovieticii când au venit   ?  

A: Sovieticii, da. Naş Sava Ştirbu, şi el era primar atunci, Gheorghe Rusu, Ion Sârbulencu, 

Vinischi, cine acolo, cam vreo 9-12 familii. 

Q: Eu voiam să vă mai întreb: dar până la război la voi în sat nu vă amintiţi dacă erau cuzişti 

sau legionari   ?  

A: Asta, ştiţi cum era   ?  Că aici unde clubul acesta este şcoală şi platformă, se grămădeau. 

Dar eram de 9 ani, de 8 ani, şi atunci începea partidele. Venea adunare: şi Partidul Ţărănist 

era, Partidul Cuzist, Partidul Liberal şi Partidul Vaidist, aşa ceva, dar noi tot aşa, şedeam la, 

norod, ştii, se grămădea de interes atunci. Acum nu se mai grămădeşte. Şi, dar ăştia, cuziştii, 

erau cu crucea asta cârligată la mână. 

Q: Zvastica   ?  

A: Da. Şi ei au venit la putere atunci. Apoi la tata se grămădeau în casă, moş Costache, mai 

mulţi, naşul Vania, mai citeau gazetă. Şi au prins a tăia păduri, a le da, ştii, cum se spune, fără, 

la săraci. Dar ei zicea în casă că nu e bine, asta-i rău. Dar ei nu au fost mult, mă tem că vreo 

lună şi i-au răsturnat pe dânşii de la putere. Partidul Ţărănist a fost oleacă mai mult. Dar 

spunea că cel mai bine s-a simţit bătrânii cu Partidul Liberal. Covrig era nu ştiu cum, era 

semnul acesta sau aşa ceva, a stat, a… 

Q: Dar cum se purtau cuziştii cu evreii   ?  

A: Odată, dar prin februarie asta, ne-am dus cu sania cu tata, cu mama, atunci, să ne mai ia de 

încălţat nişte sandale aşa şi a luat şi materie părăsină. Ei, dar acum acolo unde e trenasti 

magazin, dacă ştiţi aici în Soroca, când vii de la parcul acela vechi, vii aşa şi de la parcul 

acesta nou, dar aici la corn era, mai încolo era un magazin de galoşi, la Barzan îi zicea. Mama 

s-a dus să aleagă galoşi, dar dincolo venea o coloană cu nişte drapele, nişte placaje, şi cu… 
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dar tot nebuni erau, dar când îl vedea pe evreu îl pălea cu băţul aşa, ştii cum se spune, 

Doamne fereşte. Dar evreii toţi s-au ascuns în casă şi se uitau printre obloane. De acum au 

venit ei, material eu luat şi să ne facă jachete, pantaloni, pe de Paşti aşa. Sandale au venit pe 

urmă, au găsit. Ne-am dus, era unul Şai, pe unde trăiau în câte o casă, încoace, încolo, de 

acum a luat el măsură. Spune: „Vasile e rău”. „Da, rău o să fie”, de acum spune. Iaca, ce a 

văzut tata, ce întâmplare, şi într-adevăr a fost rău: război, nevoie, ce a fost, măi oameni buni. 

Q: Dar câţi erau cuzişti în coloana aceea care   ?  

A: Dar coloană aşa, poate vreo 200 acolo să fi fost, poate mai, nu-i mai număram, mergeau ei 

aşa cum se spune, şi strigau: „izbândă!”. Mai ridica câte o bâtculice, mâna în sus, băi băiete, 

băi, eu nu ştiu ce era cu dânşii, dar îţi spun că aspru se purtau ei.  

Q: Dar mata ai văzut chiar cum au pălit pe cineva, că spuneai că îi pălea pe evrei   ?  

A: Acolo eu nu am văzut, dar de acum tata s-a dus acolo şi zice: „uite l-a pălit pe unul”, zice, 

„dar evreii ăştia numai printre obloane se uită, fug în casă”. Dar când auzea aşa că partidul lui 

Cuza, ei ştia evreii ce înseamnă asta, noi nu ştiam, noi ce… 

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

A: Aţi filmat tot, da   ?  
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