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Numele și prenumele intervievatului: Fiodor Cobuscan 

Data nașterii: 1924 

Locul nașterii: Onişcani, Republica Moldova 

Rola interviuluiRG-50.572.0169.01.01 

Data interviului: 14 iunie 2010  

 

 Fiodor Cobuscan, născut în anul 1924, în satul Onişcani, a fost intervievat cu privire 

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

Război Mondial. El relatează despre strângerea evreilor din satul său şi despre uciderea lor în 

tranşeele săpate la marginea localităţii, într-un loc numit Cula, eveniment la care a fost martor. 

El spune că cei care i-au împuşcat pe evrei, circa 50-60, au fost soldaţii români. 

 

[1]:00:00:00 - [1]:20:25:29 

 

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

Answer: Fiodor Cobuscan a lui Dimitrievici. 

Q: Din ce an sunteţi născut ? 

A: Din [19]24. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: În Onişcani. 

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

despre evrei, ce s-a întâmplat cu evreii. Am venit acum ca să vă amintiţi şi să ne povestiţi în 

faţa camerei de luat vederi. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, înainte de război, în sat, aveaţi evrei ? 

A: Au fost. 

Q: Vă amintiţi pe cineva dintre dânşii ? 

A: Vo doi îi cunosc. Leiba Cuşmariu, şi mai încă vreo doi îi ştiu, dacă i-am uitat, i-am uitat 

numele, Leiba şi mai cum mai vreo doi, că mai ştiu vreo doi, dar iaca le-am uitat numele. 

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

A: Ştiu. 

Q: Povestiţi-ne, vă rog. 

A: Eu eram la şcoală, clasa a IV-a, a IV-a eram eu, şi i-au pus în flanc câte doi, toţi şi cu copiii 

lor, nemţii i-au pus în flanc şi i-au dus la tranşee, la noi pe moşia Onişcanilor, cum îi zicem noi 

la Cula, moşia Onişcanilor, la Cula. Şi acolo au fost tranşee săpate de nemţi pe vremea 
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războiului şi i-au vârât acolo, dar eu nu au ştiut pentru ce, şi i-au pus acolo, i-au pus câte doi 

acolo de rând, şi a venit un grup, că erau români, că erau nemţi, nu i-am cunoscut, şi de pe mal, 

de pe mal cu puştile, cu mitralierele, şi copiii, şi când au început a trage în ei, a pârâi, au început 

a răcni şi noi ne-am speriat şi am fugit acasă. Şi atât. 

Q: Mata ai văzut când pe dânşii i-au strâns din sat sau ai văzut deodată pe drum ? 

A: Şi când i-au strâns din sat, şi pe drum, şi când i-au dus în flanc până pe tranşee acolo. 

Q: Deci mata ai văzut şi când i-au strâns şi când i-au dus ? 

A: Şi când i-au împuşcat am văzut, dar ne-am speriat, că noi eram nişte copii şi am fugit acasă. 

Q: Dar mata ai văzut când i-au strâns din casele lor chiar, când i-au scos din case ? 

A: Nu, eu din case nu am văzut. 

Q: Dar unde i-ai văzut prima dată, când i-ai văzut unde erau ei ? 

A: Erau prin sat, ei nu au ştiut de asta, nu au ştiut. 

Q: Dar cine îi strângea pe dânşii din sat ? 

A: Oamenii care îi numea primăria, cum se spune, statul, sergent din ăştia, jandarmii. 

Q: Jandarmii din sat îi strângeau ? 

A: Da, da, îi strângeau şi i-au dat la movilă, i-au pus în flanc. 

Q: Şi pe unde îi strângea, pe unde mata spui că îi dădea pe toţi împreună ? 

A: În sat i-a strâns. 

Q: Dar în care parte a satului ? 

A: În mijlocul satului. 

Q: În centru îi strângea. 

A: Da, da, în centrul satului, şi i-a dus la tranşee la Cula. 

Q: Dar cam câţi oameni au strâns atunci ? 

A: Evrei? 

Q: Da. 

A: Să fi fost la vreo, până pe la vreo 50, 60, şi cu copii, cu copii mulţi erau, copii nici nu pot să 

ştiu câţi, dar au fost şi copii. 

Q: Dar erau toţi de la voi din sat sau erau şi din alte părţi ? 

A: Care i-au prins pe drum, eu de acum nu i-am ştiut, dar i-au luat tot acolo, la un loc. 

Q: Dar mata ai cunoscut, aceia erau evrei din sat în ăştia în coloană ? 

A: Din sat, dar aceia tot evrei era şi i-au dus cu aceia, cu a noştri, i-au dus pe toţi şi i-au împuşcat. 

Q: Deci cam cât timp i-au adunat pe dânşii, iaca, în sat cam cât timp i-au strâns ? 

A: Iaca, să spunem, cam cât e vremea acum, aşa pe amiază i-au grămădit şi i-au dus, că noi nu 

am ştiut ce vor face ei. 

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



Q: Şi voi aţi mers din urmă după coloană ? 

A: Da, da, da, da. Noi eram, iaca, eram copii, ne era interesul, dar când am auzit de împuşcat 

am fugit toţi, am fugit toţi în sat înapoi. 

Q: Dar coloana cine o ducea pe dânsa ? 

A: Era acolo nişte jandarmi. 

Q: Aceiaşi jandarmi care i-au strâns, aceiaşi şi au dus coloana ? 

A: Păi s-au dus cu coloana acolo, alţii era acolo cu armamentul, acolo unde i-au împuşcat. 

Q: Acolo erau alţi soldaţi ? 

A: Alţii, alţii erau, care avea armamentul. 

Q: Dar din ce armată erau aceilalţi soldaţi ? 

A: Tot, români erau. 

Q: Români erau ? 

A: Da. 

Q: Mata auzeai cum vorbeau, în ce limbă vorbeau soldaţii aceia ? 

A: Cum ? 

Q: Mata auzeai în care limbă vorbeau soldaţii aceia ? 

A: Vorbeau moldoveneşte. 

Q: Deci când au ajuns ei prima dată, după ce a ajuns acolo coloana, ce s-a întâmplat deodată 

când au ajuns ? 

A: I-au stroit, i-au pus acolo în tranşeu. 

Q: Înăuntru i-au pus chiar ? 

A: În groapă unde era săpat tranşeul. 

Q: Înăuntru sau pe margine, unde i-a pus ? 

A: Înăuntru, în groapă. 

Q: Înăuntru în groapă i-au băgat. 

A: Da. Şi soldaţii aceia s-au descoperit. 

Q: Căciulile şi le-au luat din cap ? 

A: Şi-au făcut cruce. Da. Înainte de a trage în ei şi-au făcut cruce şi nu ştiau ei ce o să fie şi au 

început a trage, de acum lumea s-a ferit pe acolo şi au început a trage în ei. Era un răcnet de 

care se auzea tocmai din sat, că satul nostru de tranşeul acela tot e cam depărtişor. Şi se auzea. 

Q: Ne oprim oleacă. 

Q: Deci continuăm, că am avut o pauză din motive de sunet. Eu vreau să înţeleg: pe dânşii i-au 

dat în groapă pe toţi odată sau pe rând îi dădeau în groapă ? 

A: Odată au mers de rând toţi, cum să spun, ca stroi, şi i-au dus la un loc. 
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Q: A, ei mergeau cum mergeau în coloană câte doi, aşa i-au dat înăuntru pe toţi. 

A: Aşa, aşa, grămadă acolo. 

Q: Înainte de a-i da în groapă acolo i-au pus să se dezbrace sau îmbrăcaţi i-au dat ? 

A: Îmbrăcaţi. 

Q: Dar eu aveau ceva cu dânşii, lucruri, bagaje ? 

A: Nu, nu aveau nimic. 

Q: Erau cu mâinile ? 

A: Nu au putut lua nimic ei, nu au avut când. Nu au putut să ia, că nu au avut când, că pe ei din 

sat i-au format, i-au pus în stroi şi i-au dus acolo, drept la acolo, unde a fost numit. 

Q: Dar cât de mare era tranşeul acesta ? 

A: Tranşeu mare ca pe acel tranşeu a mers acesta, cum se cheamă, nu tractor, acesta… 

Q: Tancuri. 

A: Iată, tancuri. Uit şi eu, că de acum sunt bătrân, dacă am aproape … 

Q: Dar cam ce lăţime, ce adâncime avea tranşeul? 

A: Lat, că dacă pentru, pentru … 

Q: De câţi metri lăţimea ? 

A: Trebuie să fi avut vreo cinci, şase metri. 

Q: Dar de adâncime ? 

A: De un stat om, un stat de om, cât are un om ? 

Q: 1,70-1,80 metri ? 

A: Da, a avut, a avut. Au muncit, mult au muncit românii la tranşeul acela, că dacă au făcut pe 

moşia Onişcanilor şi moşia Onişcanilor tot e lată. 

Q: Dar soldaţii unde stăteau ?    Iaca, pe evrei i-au dat în groapă, dar soldaţii în timpul acesta 

unde şedeau ? 

A: Pe mal. 

Q: Pe un singur mal toţi împreună sau pe diferite malur i? 

A: Pe un mal acolo, dacă erau acolo mitraliere, erau puse pentru împuşcat. Au venit ei să îi 

ucidă pe evrei şi nu au venit cu mâna goală, au avut armament, au avut acolo. 

Q: Deci era pusă o mitralieră sau erau mai multe mitraliere ? 

A: Eu nu le-am mai numărat, că eram şi eu un păţan, că dacă umblam la şcoală, eram în clasa 

a VII-a, tot nu eram mare, dar nici mititel, am văzut toate celea acolo. 

Q: Dar câţi soldaţi erau acolo ? 

A: D’apoi ce, i-am mai numărat ? 

Q: Dar erau unul, doi sau erau cinci sau zece ? 
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A: Erau mai mulţi, la vreo cinci, şase. 

Q: Şi ăştia cinci, şase soldaţi, ei toţi împuşcau sau numai o parte dintre ei împuşca ? 

A: Numai o parte dintre ei. 

Q: Dar restul unde se aflau ? 

A: Erau şi ei cu dânşii acolo, împreună erau. 

Q: Şi mata ai spus că şi-au scos, şi-au scos căciula şi şi-au făcut cruce, aşa ai văzut mata. 

A: Da, da, da, şi ei şi-au făcut cruce. 

Q: Toţi soldaţii sau numai cei care împuşcau ? 

A: Toţi, dar ce, eu i-am numărat ? 

Acei care au împuşcat, acei şi-au făcut cruce, s-au închinat. 

Q: Dar mata la ce distanţă, la ce depărtare erai de groapă când ai văzut toată asta ? 

A: Eu? Eram pe mal, dar aşa mai departe, nouă nu ne da voie să stăm, mai ales că noi eram şi 

colegi, eram copii, nu ne-a lăsat aproape. 

Q: Dar cât de departe stăteai ?   La câţi metri să fi fost ? 

A: De pe mal, iaca, marginea curţii mele o vedeţi? Iaca-ta-o dincolo de omul acesta, păi noi am 

fost ca dincoace, aici pe mal. 

Q: Asta-s la vreo şapte metri, cred că. 

A: Aşa, vreo şapte, opt metri. 

Q: De la şapte, opt metri ai văzut totul. 

A: Când au început a împuşca în ei şi copiii aceia a orocăi, era orăcăie de huia valea aceea, noi 

îi zicem Cula. A început a răcni, s-au speriat oamenii, au fugit în sat şi au rămas ei acolo. La 

vreo câteva zile s-au dus dintre ei, i-au dezbrăcat pe evreii aceia, le-au luat hainele, ehe … 

Q: Dar mata de unde ştii despre cazul acesta ? 

A: De care ? 

Q: Că s-au dus şi îi dezbrăcau de haine. 

A: D’apoi dacă noi eram prin sat şi vedeam, că ei se duceau, dar i-au dezbrăcat … 

Q: Şi mata ai văzut cum se duceau acolo spre tranşeu sau cum ? 

A: Păi cum, că oamenii s-au dus să vadă ce e cu dânşii. Ei au rămas acolo morţi, mergea sângele 

de sub dânşii, acolo a fost o grămadă de copilăraie, aceia am putut să-i număr eu pe aceia ? 

Q: Dar ai văzut cum le lua hainele de pe dânşii, de pe ăştia morţi ? 

A: Nu, că am fugit noi de acolo, că ne temeam. 

Q: Dar pe urmă mata ai spus că i-ai văzut cum se duceau. 

A: Noi ne-am dus acolo şi de acum trăgea pământ peste dânşii, îi acoperea, oamenii … 

Q: Ai văzut cum îi acoperea ? 
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A: Oamenii, da, s-au dus cu sapele, care cu ce-au avut, s-au dus şi i-au acoperit 

Q: I-au acoperit în aceeaşi zi sau în altă zi ? 

A: În ziua aceea nu, că era într-o duminică. În altă zi i-au acoperit. Ei, dacă a fost mare jale. 

Q: Dar cam peste câte zile i-au acoperit ? 

A: Cum ? 

Q: Peste câte zile i-au acoperit ? 

A: A doua zi, s-au dus, că oamenii aveau ogoare. 

Q: A doua zi ? 

A: Avea pământ, da, avea pământ care lucra pe acolo, era pământ muncitoresc, aveau hectare, 

aveau ogoare. 

Q: Şi îi acopereau pe dânşii oamenii din sat sau îi acopereau soldaţii ? 

A: I-au acoperit acolo, în tranşeul acela. 

Q: Dar cine îi acoperea ? 

A: Oamenii.  

Q: Din sat ? 

A: Tot din sat. A fost mare spaimă, mare spaimă. 

Q: Dar cu toată averea care a fost a evreilor din sat de la voi, ce s-a întâmplat cu dânsa ? 

A: A împărţit-o care şi unde au trăit ei, la ce casă, au împărţit-o, şi unul a luat, şi altul a luat, şi 

altul. 

Q: Au luat ăştia din sat sau din alte părţi au luat ? 

A: Dar cine ştie ce au fost, mie nu mi-a trebuit o zdreanţă, că am fost în Germania pe front şi 

am avut îmbrăcăminte a mea, şi statul mi-a dat îmbrăcăminte, nu mi-a trebuit o zdreanţă de-a 

jidanilor, de-a evreilor. Dar unii au mai luat, iaca, nu au mai făcut nimic. 

Q: În afară de evrei mai omorau şi pe alţii atunci ? 

A: Nu, nu, nu, noi eram copii de şcoală, trebuia să fim înţelepţi, atenţi, să fim, nu să umblăm 

cu … 

Q: Dar mata au mai fost cazuri să vezi cum omorau sau oameni morţi, dar civili ? 

A: Nu, nu, eu de acum pe urmă, după ce am ieşit din şcoală, de acum iaca am fost pe front, 

d’apoi ce nu am văzut eu pe front, cu războiul. Şi acum mi se vâră în ochi cum am mers pe 

morţi, câte am văzut. Şi eu, şi eu am fost să fiu împuşcat de vreo câteva ori. Veneam de la front 

rănit, că am avut rană grea, am avut, şi se ducea un grup din acesta de, care, razvedcici, se ducea 

acolo la linie, şi când m-au văzut pe mine cu mâinile întregi: (discuţia dintre intervievat şi 

razvedcici, redată de intervievat, este parţial în rusă) „încotro, soldat ?! Înapoi! Tovarăşi, 

tovarăşi, uite, eu am o rană mare.” Eram rănit aşa la o coastă, era rupt ceva o bucată. Mă 
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pansează. „Unde, unde ai rana ? Mâini ai, picioare a i? Unde eşti rănit ? Ce tot spui ?” „Uite, 

aici sunt rănit.” M-a dezlegat unul şi a luat aşa o palmă de, de, cu ce eram pansat acolo.  

Q: Eu am vrut să vă mai întreb ceva, am vrut să vă întreb despre cazul acesta, despre evreii de 

la voi din sat: a rămas cineva în viaţă după război ? 

A: De asta nu ştiu, dacă eu umblam la şcoală, eu nu mă interesam de asta. 

Q: Dar nu ştiţi, la voi în sat până la război erau cuzişti ? 

A: Erau, erau, dar eu nu mi-am bătut capul. 

Q: Dar cu ce se ocupau ei nu ştiţi ? 

A: Ei, erau gospodari, aveau pământ, aveau vite, dobitoace, aveau, lucrau, nu erau ei … 

Q: Dar ce relaţii aveau ei cu evreii, cuziştii ? 

A: Eu nu ştiu, care erau mai deştepţi se duceau la liceu, alţii mai departe, mai din alte oraşe şi 

veneau la magazin la noi, la Onişcani, şi vindeau. Dar eu nu m-am interesat de asta, că eu nu 

am fost cu socoteli, că eu dacă eram păţan de şcoală şi aveam nişte învăţători deosebiţi, învăţaţi, 

şi eu am cântat şi în cor, m-a ales după glas, eram tenor. 

Q: Eu vreau să vă întreb, dar nu ştiţi, cu ţiganii s-a întâmplat ceva atunci în timpul războiului? 

A: Nu, nu. 

Q: Nu a fost nimic ? 

A: Cu ţiganii nu. 

Q: Dar comunişti de la voi din sat atunci nu au fost arestaţi sau omorâţi, când s-a început 

războiul, în [19]41 ? 

A: Dar eu mai ştiu, dacă eram şcolar, eram, nu îmi băteam capul de aceea, de aceea, avea grijă 

de cartea mea, să ştiu istoria, geografia, toate ce trebuia, ce învăţam noi la şcoală. 

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