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Data nașterii: 1929 

Locul nașterii: Cosăuţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0163.01.01 
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 Ion Sapojnic s-a născut în anul 1929, în satul Cosăuţi, a fost intervievat cu privire la 

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

El relatează despre coloane de evrei din toată Moldova, în jur de 30, 40, pe care le-a văzut el 

conduse de soldaţi români peste Nistru, pe pod, spre Ucraina. El spune că uneori stăteau în 

sat câteva nopţi. Povesteşte că soldaţii se purtau urât cu evreii şi că după ce treceau Nistrul îi 

duceau în foste cazărmi militare sovietice din satul Praguri, unde nu aveau condiţii de cazare.  

Ion Sapojnic povesteşte că după război s-a întors în sat o evreică, Reiza, soţia lui Dughi, care 

a relatat cum soţul ei a fost împuşcat de români în Ucraina.  

El mai spune că peste Nistru au fost trecuţi şi ţigani.   

 

[01]:00:00:00 - [01]:28:07:50 

 

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

A: Sapojnic Ion Luca. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ?  

A: [19]29, 29 noiembrie. 

Q: Unde v-aţi născut   ?  

A: Aici în sat. 

Q: Aici în Cosăuţi   ?  

A: Aici în Cosăuţi. 

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

evreii. 

A: Apoi îmi pare că de două ori v-am povestit. 

Q: De două ori ne-aţi povestit. Acum am venit cu camera de luat vederi ca să ne povestiţi în 

faţa camerei şi să înregistrăm memoriile dumneavoastră. Spuneţi-ne, vă rog, înainte de război, 

în sat, aici, erau evrei   ?  

A: Evrei au fost, au fost care au trăit aici. Iaca, aici peste drum a trăit într-o casă o familie, şi 

apoi mai în sat, şi apoi încă mai în sat. Au fost 3 familii. 
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Q: Şi vă amintiţi cum îi chema pe dânşii   ?  

A: Cum   ?  

Q: Vă amintiţi cum îi chema pe dânşii   ?  

A: Pe acesta Dughi, dar familia nu v-oi spune cum. Femeia lui, Reiza, a avut trei fete. Şi apoi 

unul Ancel, şi femeia lui Sima, nu a avut nici un copil. Şi apoi mai în sat mai încolo Şai îi 

spune şi a avut un băiat Mişa, Moşcu adică îi zicea şi s-au dus ei la Soroca de acum. Dar a 

mai fost o familie, dar aceea nu voi spune cine. Au trăit aici mulţi ani, ăştia oameni, ăştia 

evrei. 

Q: Când s-a început războiul mata ai văzut ce s-a întâmplat cu dânşii   ?  

A: Apoi vedeam cum nemţii i-au mânat în Rusia. Adică nu nemţii i-au mânat, dar românii. 

Cahaluri, cum la noi se spune, cahaluri. 

Q: Deci grupe mai mari. 

A: Dacă a luat din Soroca tot oraşul, apoi aşa îi mâna. Şi apoi din toată Moldova, din toate 

oraşele, din… 

Q: Şi mata ai văzut cum îi mâna pe dânşii   ?  

A: D’apoi cum   ?  Soldaţii români dimprejur îi ducea ca să nu fugă, să nu…Cum, unde îi 

ţinea de noapte, apoi chiar şi ziua şedeau multe zile şi era ploaie, şedeau în ploaie, şi cereau de 

la norod, ăştialalţi, de la noi din sat, chiar şi din alte sate venea norod, şi le da pâine, pe 

zvârlea pâine. Românii îi bătea şi pe evrei, îi bătea şi pe a noştri, că să nu le dea. Şi aşa. Şi 

multe cahaluri pe aici au mers, mulţime de evrei. 

Q: Dar mata de unde le-ai văzut, unde erai când treceau ei   ?  

A: Eu, iaca v-oi spune, că eu cum trăiesc pe malul Nistrului aşa unde m-am născut eu, apoi 

tot pe malul Nistrului. Şi acolo drum la pod, a fost pod ponton cum se spune, de lotce. Şi apoi 

îi ducea la podul acela şi pe acolo îi trecea pe malul acela, în partea aceea de Nistru. 

Q: Deci mata îi vedeau când veneau acolo lângă pod şi ca să treacă podul   ?  

A: Apoi cum   ?  Îi vedeam sigur. Erau femei bătrâne, evreice bătrâne, nu puteau merge, şi au 

mobilizat căruţe cu cai, care cu boi şi care nu putea merge îi punea în carele acelea, unul peste 

altul îi zvârlea, şi nu soldaţii, dar îi punea soldaţii pe oameni care puteau, pe evrei care puteai 

să-i ridice. Îi puneau unul peste altul. Copii erau, copii mititei tot, femeile care cu copii mititei 

tot în căruţe le duceau. Altele care puteau merge în braţe se duceau cu copiii. I-au chinuit tare, 

nu aveau apă, nu aveau mâncare şi îi chinuia. Aşa i-au mânat românii în Ucraina, dar unde i-

au dus de acum în Ucraina, nu mai ştiu. 

Q: Dar mata cam de câte ori ai văzut coloane de astea de evrei   ?  
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A: Am să vă spun cum a început din… era cald, aşa de pe luna lui august aşa, iulie, iulie-

august, până a dat frigul de acum, toamna, udeală, frig de nevoie, ploua. Îi ducea aşa pe 

ploaie, aşa îi ducea. Şi apoi stau undeva la popas cum se spune, se mai hodinească, să mai ia 

apă, acolo loc larg era. Şi acolo îi oprea şi acolo luau apă de la fântână, că acolo este fântână 

şi luau apă, le da voie să ia apă, care avea, beau acolo apă. Dar cu mâncarea nu aveai nimic, 

săracii. Norodul acesta care putea să le dea câte ceva, dar românii nu îi lăsa. Îi bătea, şi pe 

evrei îi bătea, şi pe a noştri îi bătea, că le da.  

Q: Dar cu ce îi bătea   ?  

A: Cu ciomegele, cu beţe, cu armele, şi cu armele îi pălea. Erau înarmaţi soldaţii. 

Q: Dar când trecea coloana asta, cam câte câţi oameni erau în coloană   ?  

A: Erau mulţi, mulţi. Of, cum să vă spun. Cum oraşul Soroca, mulţime de evrei, nici nu i-au 

luat pe toţi odată, dar mai multe cârduri au mers, de prin alte oraşe, i-au strâns toată Moldova. 

D’apoi pe aici au trecut şi pe la Moghilău au trecut, dar la Moghilău nu am văzut, spun ce am 

văzut aici. 

Q: Dar ei vă spuneau de unde sunt, evreii ăştia, din ce localitate, când treceau vă spuneau   ?  

A: D’apoi şi din Floreşti, şi din Bălţi, şi din alte părţi, din alte oraşe, în toată Moldova, de 

prin toate oraşele. Trecerea, vă spun, a fost mare pe aici pe lângă noi. 

Q: Dar le dădea voie să intre la voi acasă   ?  

A: Aşa pe furiş, dar dacă vedea de acum că a intrat sau că iese, apoi bătea. Că la mama mea în 

casă, la părinţii mei, a intrat o femeie, o jidaucă cu 3 copii, unul de mânuţă, unul mai mărişor, 

dar unul de braţe. Şi mama le-a dat o pâine, nişte chişleac, ţineam vacă, şi copilaşul acela mai 

mare a luat pâinea aceea la subsuoară. Şi nu le-au făcut nimic, nu le-a luat, şi au ieşit la cârd 

înapoi, nu puteau să intre chiar fiecare, dar unde aşa, cum, la noi au avut cum intra. Ei, 

Doamne. Evreica aceea avea o carte şi tot de religie îşi făcea cruce la icoane în casă la noi şi 

citea în cartea aceea, plângea, copiii plângeau. Trei copilaşi avea femeia aceea. Erau multe cu 

copii mititei, dar aceea a intrat la noi, cum a putut intra… 

Q: Dar cam cât de des treceau coloane de astea   ?  

A: Erau zile că, câte patru zile, apoi în toată ziua coloane treceau, dar erau peste o săptămână 

şi apoi iar la o săptămână sau peste 3, 4 zile, cum îi putea îngrămădi din Moldova.  

Q: Şi coloanele, cam cea mai mică coloană de câţi oameni era   ?  

A: Mai puţini de 100, 50, apoi nu erau. Erau şi la 300 de persoane, şi mai mulţi se întâmpla, 

că erau coloane mari. Mulţime de evrei au trecut pe aici. 

Q: Şi cu dânşii cum se purtau, soldaţii români, cu ăştia care treceau   ?  
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A: Soldaţii dacă vedeau că iese vreun evreu din coloană, striga la dânsul. Dacă nu se întorcea 

îndată în coloană, românul îl pălea cu arma, cu ciomagul, şi aşa. 

Q: Dar evreii ăştia aveau cu dânşii lucruri, aveau bagaje ceva   ?  

A: Care şi-a putut lua de acasă avea câte o torbă cu dânsul, aveau haine, aveau ceva cu dânsul. 

Dar care nu a putut, apoi era cu îmbrăcămintea şi tot ce avea pe dânsul. Mâncare nu aveau 

nimic. Poate în Ucraina încolo, dacă făceau vreun popas, poate le da şi mâncare, dar aici, aici 

la noi mâncare nu am văzut să le dea. 

Q: Dar ei se întâmpla că stăteau peste noapte pe malul Nistrului sau treceau   ?  

A: Apoi desigur, aici în dealul acesta aici, un deal care îţi dai drumul în sat, apoi şi câte 4 

nopţi stau la rând, şi era şi ploaie şi nevoie, şi vântul, frig, de acum spre toamnă. E, şi aici îi 

ducea, este un sat Praguri, peste Nistru, nu departe, aici de la vale. Apoi era, cum, pichetul 

grănicerilor ruşi, ruşii nu erau, că au intrat românii de acum, dar cazărmile acelea apoi îi 

ducea la cazărmile acelea. Şi cu războiul cazărmile acelea le-au luat acoperişurile, numai 

pereţii. Şi îi ducea acolo, că acolo era loc larg, şi îi ducea acolo la cazărmile acelea, dar nu 

aveau loc. Intrau în cazărmile acelea şi pe afară, chiar împrejur la cazărmi. Dar şedeau aşa 

unii, sub cerul liber. 

Q: Mata ai văzut când îi duceau acolo   ?  

A: Apoi dacă trecea pe lângă noi, apoi cum   ?  Drumul pe lângă noi era, altfel nu era. 

Q: Dar cazărmile astea erau departe de voi, de casa voastră   ?  

A: Apoi în partea aceea peste Nistru. Vă spun că este un sat Praguri, în ruseşte îi zice Pola, 

apoi acolo de la deal de satul acela pichetul grănicerilor ruşi a fost înainte, înainte de [19]40. 

Q: Dar de la voi se vedea, de pe malul acesta al Nistrului se vedea acolo în partea aceea   ?  

A: D’apoi cum nu se vedea   ?  Noi băieţii cu vitele umblam pe malul Nistrului şi vedeam 

cum treceau pe pod peste Nistru, şi apoi acolo unde îi ducea la cazărmile acelea, apoi se 

auzeau răcnind, şi copii, şi mai în vârstă se auzeau răcnind, evrei. Am văzut, am văzut, tare i-

au chinuit. Tare au făcut râs din ei. Tare românii îi bătea, şi cu armele şi cu ciomegele. 

Q: Dar mata ne-ai spus că ai văzut odată cum scoteau românii încălţămintea de pe evrei şi că 

le lua bagaje   ?  

A: Da, au stat la popas şi un român a luat cizmele la un evreu, i-a dat bocancii lui. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri când ai văzut că le luau lucrurile   ?  

A: Cum   ?  

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri sau acesta e unicul caz când ai văzut cum le luau lucrurile   ?  
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A: Ce alte cazuri, poate le lua românii. Aveau unii evrei haine bune, apoi soldaţii le lua, luau 

haine bune, dar ce făceau cu dânsele nu ştiu, că le vindeau la ţărani din ăştia de ai noştri sau 

ce. 

Q: Dar când treceau Nistrul ei, cum îi treceau Nistrul   ?  

A: Pe pod. 

Q: Şi îi treceau toţi odată sau în grupe mai mici   ?  

A: Toată coloana odată. 

Q: Încăpea toată coloana pe pod   ?  

A: Apoi dacă podul mare, treceau maşini, trecea armata. 

Q: Deci nu îi trecea pe nimeni cu barca, treceau toţi pe pod   ?  

A: Pod mare, pod mare de lotci, pod mare, treceau maşini pe dânsul, armată multă. 

Q: Şi tot îi trecea cu pază, de fiecare dată   ?  

A: Apoi tot românii cu dânşii odată mergea. 

Q: Dar cam câtă pază venea cu o coloană   ?  

A: După cum coloanele erau. Erau coloane mai mari, mai mulţi soldaţi, era coloana mai mică, 

mai puţini soldaţi. Şi îi ducea, cum să vă spun, ca pe acela arestat, ca pe aceia arestaţi, apoi 

aşa îi ducea pe dânşii.  

Q: Dar mata ai spus că o parte dintre ei erau în căruţă   ?  

A: Apoi da, cu carele, cu căruţele cu cai, tot pe pod îi trecea. Şi v-am spus că care nu putea 

merge, femei şi chiar şi oameni bătrâni, evrei, apoi îi zvârlea în carele acela unul peste altul şi 

plângea, dar ce dacă plângea, se uita românul că plânge, îi mâna înainte. 

Q: Evreii ăştia ai voştri din sat, mata ai văzut dacă şi pe dânşii   ?  

A: Ăştia au fugit înainte. 

Q: Au fugit toţi   ?  

A: Da, au fugit toţi din sat. Toţi au fugit mai înainte. 

Q: Deci nu a mai rămas niciunul să şadă   ?  

A: Nu a rămas niciunul, toţi. Au venit înapoi a lui Dughi, care acesta aici a trăit lângă, iaca 

aici peste drum de mine, apoi pe dânsul l-a ucis tot soldaţii şi i-au luat ciubotele. Dar în 

Ucraina încolo. Şi a rămas numai femeia cu fetele. Mama şi fetele. Reiza şi trei fete a avut, 

una ştiu că Haica, una era nu ştiu cum, că ştiu că cu una mai mică veneam la mâca mea aici 

unde e magazinul acesta aici, apoi mâca mea, tata meu a trăit, s-a născut aici. Veneam aici, 

aveam băieţi cunoscuţi şi ne jucam aici cu fata de ceea, cu o evreică de ceea. Stam în ţărână, 

făceam harbujei de ţărână în drum. Erau de treabă jidanii, cuminţi de tot, nu erau răi. Câţi au 

fost în sat aici, toţi oameni de treabă.  
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Q: Dar mata spui că pe Dughi l-au ucis soldaţii undeva în Ucraina. 

A: Apoi în Ucraina acolo l-au ucis. 

Q: Dar de unde ştii despre asta   ?  

A: Cum   ?  

Q: De unde ştii mata despre asta   ?  

A: D’apoi se auzea, veneau. D’apoi şi femeia lui a venit. Încă aici la mine, a fost unde e 

poarta, a fost o casă, am cumpărat-o eu de acum. Apoi Reiza aceea când a venit de acum după 

război, apoi a şezut vreo doi ani a şezut în casa aceea a mea, a şezut aici. 

Q: Şi ea povestea   ?  

A: Fetele ei erau care cum, de acum aveau şcoală probabil, că trăiau la oraş şi veneau la mă-sa 

aici la Reiza, apoi se ducea Reiza aceea, aşa Reiza îi ziceam, baba Reiza, şi a stat aici la noi 

până când s-a aranjat puterea sovietică mai bine, după război, şi le-a dat drumul, care la casele 

lor, care… 

Q: Dar ea singură, ea a povestit despre ce i s-a întâmplat lui sau mata de la alţii ai auzit   ?  

A: Cum, cum   ?  

Q: Despre ce s-a întâmplat cu Dughi   ?  

A: Apoi femeia lui, Reiza, a spus că l-a ucis pe jidanul ei, i-a luat ciubotele, şi gata. Acolo în 

Ucraina. 

Q: Dar cine l-a ucis   ?   

A: Românii. Soldaţii. 

Q: Dar nu a spus, dar ele unde au fost, ea şi cu fetele   ?  

A: Apoi tot i-a luat cu cahalul încolo în Rusia, dar unde i-a dus în Ucraina încolo nu ştiu. I-au 

dus în Ucraina, dar unde. 

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

A: Aşa a rămas şi a luat de-a noştri oameni, de-a noştri săteni, ce au avut le-au luat norodul şi 

când au venit înapoi, de acum după război, apoi unii au dat lucrurile înapoi la evrei. Asta, 

Reiza asta chiar tata meu, maşinca de măcinat păpuşoi a cumpărat-o de la dânsa, dar au luat-o 

alţi oameni şi i-au dat-o înapoi. I-au dat-o lui Reiza, de acum Reiza i-a vândut-o lui tata meu. 

Of, of, of. Acelălalt, Ancel, a avut moară. Moara a rămas la stat. A avut moară. Nu bună aşa, 

dar tot măcina şi grâu, măcina păpuşoi, făină de măligă, făină de pâine şi i-au luat-o şi de 

acum când a venit cu războiul, de acum, gata, au trecut tot la sovietici.   

Q: Dar în afară de evrei au mai fost strânşi sau duşi şi alţii   ?  

A: Cum strânşi   ?  

Q: Din alţi oameni. 
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A: Din evrei   ?  

Q: În afară de evrei. Numai evrei sau mai erau şi alţii atunci   ?  

A: Asta, de acum în [19]40 când au venit sovieticii, au ridicat vreo 3 familii sau 4, au ridicat 

în Siberia. 

Q: Asta în [19]40 înainte de război   ?  

A: Da, da, da. 

Q: Dar atunci în [19]41 până în [19]44, în timpul războiului   ?  

A: În timpul războiului, de acum cum să vă spun, că după război a fost la noi vâsâlenia, o 

familie a ridicat la Kazahstan încolo, la Sibir. 

Q: Dar cu ţiganii, nu ştiţi a fost ceva   ?  

A: Ţiganii tot românii i-au luat, tot când au venit nemţii, apoi atunci i-au luat şi pe ţigani. 

Odată cu evreii îi ridica. Numai cahalurile de ţigani aparte îi mâna, dar pe cahaluri de evrei 

aparte îi mâna. 

Q: Şi mata ai văzut şi grupe, convoaie din astea de ţigani tot   ?  

A: Apoi cum, dacă pe lângă noi trecea   ?  Şi ţiganii aveau căruţe bune, cai buni şi se duceau 

cu căruţele lor. Dar care nu, pe jos, ca şi evreii. 

Q: Şi erau la fel, bărbaţi şi femei   ?  

A: Da, toată familia, şi bărbatul, şi femeia şi copii. Şi cum   ?  Erau flăcăi, va să zică din evrei, 

fete mari, copii mai mici de acum. 

Q: Şi dar cam câte coloane de ţigani ai văzut ca să fie trecute peste Nistru   ?  

A: Multe coloane, să vă spun cam anume câte coloane, dar multe coloane, multe coloane. Mai 

mult de 20 de coloane au mers pe aici, din cauză că toată Moldova au strâns-o şi nu i-au strâns 

pe toţi odată, într-o zi, dar pe rând. Mergeau. Iaca a mers azi o coloană, mâine alta, dar poate 

ca poimâine aşa ori la o săptămână mergeau coloane. 

Q: Şi pe dânşii tot îi duceau sub pază sau nu   ?  

A: Pe ţigani   ?  

Q: Da.  

A: Tot sub pază, tot românii îi ducea. 

Q: Dar coloanele de ţigani, cam câtă lume era în ele   ?  

A: Tot erau mulţi, tot erau mulţi. Erau poate şi 20 de familii. Nu erau ca jidanii, jidanii mai 

multe familii, multe familii, da, ţiganii mai puţini. 

Q: În timpul războiului, cât a fost războiul, mata s-a întâmplat să fi văzut cazuri, ai văzut pe 

undeva oameni morţi   ?  

A: Dar ce nu am văzut   ?  Am văzut. 

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



Q: Din populaţie civilă, nu soldaţi, dar civili. 

A: Populaţie civilă   ?  

Q: Da. 

A: Chiar de la noi din sat. De la noi din sat, un om mai în vârstă, de o seamă cu tata meu 

chiar. Apoi pe Iosif l-a omorât din avion şi încă un flăcău tot, sub mall-a omorât din avion. Că 

a venit asta avioanele sovietice bombardau şi au ucis. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri ca să fi văzut oameni morţi în timpul războiului   ?  

A: Aproape de noi, unde e poronul, unde e poronul acolo a fost podul, apoi acolo pe deal 

acolo sunt vii, au fost vii, dar acum au făcut tot carieră, tot pământul. Apoi copuri tot malul, şi 

era armată în copurile acelea şi când au venit sovieticii, apoi armata română mult a murit 

acolo, mulţi i-au împuşcat. 

Q: Dar de civili ne interesează. Populaţie de la sat, oameni simpli, nu din armată. 

A: Apoi unul chiar din mahala mea s-a dus la captură, să ia de la soldaţii români care morţi, să 

ia una alta, şi l-a împuşcat de pe malul acela, apoi aşa pe drum mergând înspre poron, cum e 

poronul, înspre pod, apoi aşa l-a omorât, l-au împuşcat din partea aceea. Din mahala mea, 

chiar de acolo, din mahala la tata meu.  

Q: Dar mata nu ştii dacă atunci în [19]41 pe comuniştii din sat nu-i căutau sau nu i-au omorât   

?  

A: Cum…să vă spun. Au fugit cu sovieticii şi apoi le-au dat drumul sau ce s-a făcut cu dânşii, 

că au venit înapoi flăcăi, fete mari, au venit înapoi. Dar nu le-a făcut nimic. Nu le-a făcut 

nimic. 

Q: Dar până la război, înainte de război, la voi în sat aţi avut cuzişti sau legionari sau Garda 

de Fier   ?  

A: Asta ce să vă spun eu dumneavoastră, ştiu că tata meu şi tot satul, apoi oamenii umblau la 

votat. Cuzişti şi apoi erau încă trei partide. Nu ştiu cum se mai zicea la toate, apoi votau, 

votau. 

Q: Dar mata ţii minte ceva despre cuzişti, ce făceau sau   ?  

A: Apoi eu ştiu ce puteau să facă   ?  Nu ştiu eu, ce, eram de 11 ani sau 12 ani.  

Q: Vă mulţumesc frumos.  

Q: Vreau să mai precizez ceva: românii când treceau coloanele de evrei îi treceau pe pod sau 

îi treceau şi în bărci   ?  

A: Românii numai pe pod i-au trecut. Dar cu bărcile, apoi erau sovieticii, că veneau nemţii şi 

ei au fugit înainte de a-i ajunge nemţii aici, românii. 

Q: Deci când se evacuau   ?  
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A: Da, se evacuau ei singuri. Dar de acum când au venit românii şi nemţii, apoi pe pod. 

Q: Dar mata ai văzut când ei se evacuau   ?  

A: D’apoi dacă mergeau cahaluri, cahaluri. 

Q: Şi se evacuau tot aşa în grupuri sau aparte   ?  

A: Cahaluri mari, cahaluri mari. Îi grămădea de prin oraşe, de unde îi grămădea. 

Q: Dar când fugeau, înainte de a veni nemţii, apoi fugeau în grupuri mari sau fugea fiecare 

familie aparte   ?  

A: Se grămădea fiecare familie la malul Nistrului, grupuri mari, şi îi trecea cu lotcile în partea 

aceea, înainte de a-i prinde nemţii, de a veni nemţii. 

Q: Am înţeles. Vă mulţumesc.  

   

   

   

   

 

 

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




