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Data nașterii: 1929 
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 Ana Sapojnic s-a născut în anul 1929, în satul Cosăuţi și a fost intervievată în 

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

sa, dar şi în vecinătate. Ea relatează că imediat după începerea războiului a fost deportată 

împreună cu familia în alt sat, dar a revenit  la aproximativ  o săptămână, când în pădurea din 

apropiere erau strânşi 200, 300 de evrei, într-un perimetru neîngrădit, în lagăr. De asemenea, 

ea spune că lângă pădure, cam la câteva zeci de metri, se găsea o groapă unde erau aruncaţi 

dezbrăcaţi evreii din pădure care mureau. Ea povesteşte că evreii erau păziţi de soldaţi 

români şi tot ei îi duceau la groapă. Ceilalţi evrei au fost trecuţi pe celălalt mal al Nistrului, 

în Ucraina. Ea mai spune că localnicii dădeau de mâncare evreilor, când erau lăsaţi. 

Ana Sapojnic relatează şi despre trei coloane de evrei pe care le-a văzut prin sat, una care a 

trecut pe lângă casa ei şi două văzute lângă pădure. 

 

[1]:00:00:00 - [1]:15:26:10 

 

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

Answer: Sapojnic Ana Vasilievna. 

Q: Din ce an sunteţi născută ? 

A: [19]29. 

Q: Unde sunteţi născută ? 

A: În Cosăuţi. 

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

văzut în [19]41, ce s-a întâmplat cu evreii. Noi suntem acum ca să ne povestiţi, să vă amintiţi 

şi să ne povestiţi în faţa camerei de luat vederi. 

A: Dar ce pot să vă spun ? 

Q: În 1941, când s-a început războiul, eraţi în sat, în Cosăuţi ? 

A: Da. 

Q: Şi vă amintiţi cum s-a început războiul ? 
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A: Dar cum s-a început războiul? Întâi ne-au ridicat, ne-au dus din sat, ne-au ridicat, ne-au 

dus în alt sat, mai departe, şi de acum au ocupat aici nemţii şi peste câteva zile, la o 

săptămână, am venit înapoi acasă. 

Q: Dar la voi în sat erau evrei până la război ? 

A: Erau. 

Q: Mata îţi aminteşti ? 

A: Erau evrei, de acum încoace. 

Q: Dar cam câte familii erau până la război ? 

A: Dar câte familii ?   Nu multe familii, vreo patru îmi pare mie. 

Q: Îţi aminteşti pe careva dintre dânşii ? 

A: Ei, ştiu pe Duchi, Şai. 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu evreii de la voi din sat ? 

A: Dar ce s-a întâmplat ?   Ei au fugit, au fugit înainte, înainte au fugit, înainte de a-i ridica. O 

parte. Dar o parte dintre ei au mai rămas, i-au luat nemţii de acum, când au venit cu coloana. 

Au stat în Mărăciuni, în pădure au stat, în lagăr. I-au ţinut câteva zile, la o săptămână aşa, i-a 

ţinut prin pădure şi apoi îi încărca, care nu putea în căruţă îi ducea, care pe jos, şi îi ducea 

acolo în Ucraina. 

Q: Mata ai văzut când a venit coloana ? 

A: Da, păi chiar pe lângă casa noastră mergea coloana. Ieşeam cu mâncare, cu apă. Ei, dar 

românii cu bâtele când îi croia, că să nu, să nu ia nimic, să nu le dăm nimic. 

Q: Dar în coloană cine erau în coloană ? 

A: Apoi cine era? Bărbaţi, femei, copii, îi mâna. Dar românii îi, din urmă îi păzeau. 

Q: Şi era mare coloana ? 

A: Da, mare, mare a fost. 

Q: Cam câtă lume să fi fost în ea ? 

A: Dar cam cât pot să spun, vreo 300,  200,  cam aşa. Era,  mulţi era,  săracii. 

Q: Dar în coloana aceea erau şi evreii de la voi din sat ? 

A: Nu, nu, pe aceia nici nu am văzut când i-a ridicat. Eu eram cam la o parte, aveam pe lângă 

casă bărbatului mergeau ei, acolo, casa bărbatului era pe malul Nistrului, aproape de podul 

acela. 

Q: Asta a fost o singură coloană pe care mata ai văzut-o ? 

A: Ei, numai o coloană ?    Au mers ei vreo trei, vreo trei au mers. 

Q: Şi mata ai văzut astea trei coloane ? 
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A: Apoi am văzut, ieşeam la poartă şi cu apă, cu mâncare ieşeam şi îi ajutam, le dam, săracii 

flămânzi şi ce puteai să mănânci,  flămânzi şi chinuiţi. 

Q: Şi mata în ce loc ai văzut coloanele astea ? 

A: Cum ? 

Q: În ce loc ai văzut coloanele astea ? 

A: Da am văzut şi la pădure, păşteam vitele. 

Q: Deci o coloană ai văzut-o la pădure ? 

A: La pădure am văzut cum şedeau acolo sub copaci. Şi apoi de acum acasă eram şi am văzut 

pe lângă poartă cum mergeau. 

Q: Aşa, a doua coloană ? 

A: Da. 

Q: Şi alta încă unde ai văzut ? 

A: Păi cam pe toate le-am petrecut. 

Q: Dar eu am înţeles, ai spus că ai văzut trei, una lângă casă, una la pădure, dar una încă unde 

ai văzut o coloană ? 

A: Tot la pădure acolo, că eu păşteam vitele. 

Q: Aha, la pădure acolo .… 

A: Eram fetişică aşa, nu mare, de vreo 12 ani eram. 

Q: Şi la pădure i-ai văzut cum treceau în coloană sau cum îi ţineau acolo ? 

A: Acolo cum îi ţineau, şi apoi când îi ridicau i-am văzut pe drum cum mergeau. 

Q: Dar de ţinut unde îi ţineau ? 

A: Cum ? 

Q: Ai spus că în pădure îi ţineau. Dar unde îi ţineau acolo în pădure ? 

A: Sub copaci. 

Q: Dar era îngrădit ceva, era un loc special ? 

A: Nu, nu era îngrădit, dar era de acum cu români din ăştia înconjuraţi, cu soldaţi. 

Q: Şi cam câţi evrei erau acolo în pădure ? 

A: D’apoi cum pot să vă spun eu ?   Cam cu să socot eu câte sute erau acolo ? 

Q: Şi tot aşa erau şi bărbaţi şi femei ? 

A: Mulţi, mulţi, şi gata săracii, mare teritoriu au ocupat. 

Q: Cât de mare teritoriu ? 

A: Cam tot aşa, vreo 300 să fi fost, de persoane. 

Q: Şi erau şi bărbaţi şi femei acolo ? 

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



A: D’apoi cum, da, da, bătrâni şi tineri, şi amestecătură. Of, copii mititei, copii mai mari, of, o 

jale. 

Q: Dar le dădea ceva mâncare acolo cât au stat ei în pădure ? 

A: Nu le mai da nimic, nu le mai da. Păi dacă îi pedepsea, cum ? 

Q: Dar ce mâncau ei cât erau acolo în pădure ? 

A: Norodul ducea. Şi nu prea lăsa. Pe furiş, nu aveai voie să te duci cu oale cu mâncare, cu 

oală plină cu borş din acesta, cu supă. 

Q: Le ducea ca să le dea sau le ducea ca să schimbe mâncarea pe altceva ? 

A: Apoi ei ducea nişte terci, nişte una alta, le ducea numai să le dea, să răcorească sufletul. 

Q: Dar acolo, cât erau în pădure, mata ai văzut vreodată cineva să moară acolo ? 

A: Am văzut, am văzut cum mureau şi îi târâiau cu pielea dezbrăcaţi la o groapă mai mare 

decât casa, mai mare decât camera asta, lungă, lată. 

Q: Camera asta are nu ştiu, câţi metri are camera asta a dumneavoastră ? 

A: Dar eu nu ştiu. 

Q: Cât e, e vreo 6 metri ? 

A: Câţi metri să aibă  3, 4 metri. 

Q: Dar eu cred că lungime e vreo 6, dar aşa vreo 3. Era ca camera asta sau mai mare ? 

A: Aşa ca camera asta poţi să spui, şi aşa de lată, acolo se intra cu pielea, de vii, încă fâţâiau 

săracii, fâţâiau, dar noi copiii deasupra lor stăteam şi ne uitam. Eu acum să fiu m-aş prăpădi 

de jale, dar atunci aveam aşa o fire tare, ne duceam şi ne uitam la dânşii săracii cum foiau 

acolo, ca viermii în rană. 

Q: Dar groapa asta unde era ea ? 

A: Oleacă mai departe de dânşii, tot în pădure. 

Q: Cam la ce distanţă ? 

A: Ei, la ce distanţă, vreo 20, 30 de metri. 

Q: 20, 30 de unde stăteau ei acolo ? 

A: Da. 

Q: Şi mata ai spus că îi aduceau pe dânşii cu pielea acolo, dar cine îi aducea ? 

A: D’apoi cine îi aducea, tot din ăştia de care îi păzea acolo, români din ăştia, soldaţi din 

ăştia. 

Q: Şi îi aducea cu ceva cu căruţa sau cu mâinile îi duceau ? 

A: Ei cu căruţa? Nu, că dacă nu departe, nu cu căruţa, aşa îi aducea. 

Q: De câte ori s-a întâmplat că mata ai văzut cum duceau morţi acolo spre groapă ? 
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A: Dar de câte ori, de multe ori, până s-a terminat. Toată ziua mă duceam acolo cu vitele, 

până s-a terminat de acum. Dar ploua, glod, săracii se învălăceau picioarele cu petice, 

mergeau, îi bătcuiau, de drept mergeau, nu mai alegeau drum, mergeau, aşa ca oile mergeau. 

Q: Dar cine îi bătcuiau ? 

A: Soldaţii aceia. 

Q: Dar când ai spus că îi vedeai des că duceau morţi acolo, îi vedeai în fiecare zi sau peste o 

zi sau ? 

A: Mureau, mureau, d’apoi cum, dacă de foame şi chinuiţi ?   Mureau zi la zi, d’apoi groapa 

aceea mare, mureau, foarte mulţi mureau. 

Q: Dar groapa o ţineau destupată sau o astupau ? 

A: Da, destupată a fost. 

Q: Şi tot timpul a stat acolo cât a fost lagărul acesta ? 

A: Apoi cât a şezut lagărul acolo, aşa a şezut, descoperită. 

Q: Dar mata când te-ai dat mai aproape de groapă şi când te-ai uitat înăuntru, apoi câte 

corpuri erau acolo ? 

A: Ehehe, apoi câte corpuri, dacă erau clădiţi unul peste altul. Straşnic, mulţi, mulţi, mulţi, 

foiau ca viermii, săracii. 

Q: Şi ai auzit ceva glasuri, se auzeau ? 

A: Nu se auzea nimic, dacă ei de acum gata, de acum gata, abia suflau, nu mai aveau putere, 

abia suflau, nici nu vedeau, nici, de acum gata, mai mişca din loc, îi târâia acolo, că să mai 

şadă cu acealaltă lume. 

Q: Dar îi dezbrăcau înainte de a-i aduce la groapă sau lângă groapă acolo îi dezbrăca ? 

A: Înainte, acolo pe loc îi dezbrăca şi îi ducea cu pielea. 

Q: Şi în groapă erau şi copii sau erau numai din ăştia mai bătrâni ? 

A: Copii, toţi erau, şi copii, şi oameni, şi femei, toţi. 

Q: Cât timp a fost acolo lagărul acesta ? 

A: Of, dar crezi că tare ţin eu minte? De acum nu mai ţin eu socoteală cât timp, tot aşa din ce 

lună au început ei şi de acum toamnă, rece era, rece, prin septembrie ei mergeau, îţi spun că 

îşi înfăşurau picioarele în petice şi .… 

Q: Şi mata ai văzut când i-au scos de acolo din lagărul acela şi i-au dus ? 

Apoi am văzut, dacă eram în pădure cu vacile ăstea, cu vitele, am văzut. 

Q: Şi cum se purtau ? 

A: Ăştia care nu prea puteau îi puneau în căruţe, de la primărie un şef de post îi obliga şi îi 

trimitea acolo cu căruţele, săteni, şi de acum îi încărca în căruţe şi îi ducea aici, prin sat 
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mergeau şi îi duceau pe la capătul satului, era podul, şi îi trecea malul celălalt, la o clădire, la 

Praguri acolo, fără acoperiş, fără nimic, îi ducea. 

Q: Peste celălalt mal al Nistrului ? 

A: Tot e cam pe mal oleacă acolo, acolo la vale este peste Nistru, îi spune zaporoji, Praguri 

îi spune la satul acela, Praguri. 

Q: Dar ai văzut cum ei au trecut Nistrul sau nu ai văzut ? 

A: Eu de acum nu m-am mai dus să văd acolo, e cam departe, eram ocupată, că mă duceam 

dimineaţa la deal cu vitele. 

Q: În afară de evrei atunci au mai fost strânşi, omorâţi şi alţi oameni sau numai evrei ? 

A: Numai evrei. 

Q: Mata nu ştii cu ţiganii dacă s-a întâmplat ? 

A: De ţigani nu ştiu, eu nu am văzut, n-am văzut de ţigani printre ei. 

Q: Dar nu ştii mata dacă pe comunişti când s-a început războiul, nu îi strângea, nu s-a 

întâmplat nimic ? 

A: Nu, nu ştiu nimic, că nu m-am interesat, bărbatul mai mult a văzut, că era acolo la capătul 

satului până acolo. 

Q: Dar alte cazuri când să mai vezi mata oameni morţi, au mai fost şi alte cazuri sau numai 

asta la groapă ?   Ai mai văzut ? 

A: Numai asta în pădure, dacă eu mă sculam dimineaţa şi mă duceam cu vitele la deal, 

păţancă eram, mă duceam cu vitele, nu mai aveam altă misiune. Aveam două vaci, doi viţei şi 

mai mulţi păţani din ăştia eram, ne cârduiam şi ne duceam. 

Q: Mulţumesc.  
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