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Numele și prenumele intervievatului: Maria Cibotari 

Data nașterii: 1934 

Locul nașterii: Codreanca, Republica Moldova 

Rola Interviului: RG-50.572.0173.01.01 

Data interviului: 15 iunie 2010  

 

 Maria Cibotari s-a născută în anul 1934, în satul Codreanca  și a fost intervievată cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în satul său natal. Ea relatează, în calitatea 

sa de  martor ocular, despre strângerea evreilor din Codreanca, în jur de 20 de evrei, printre 

care şi 7, 8 fete, şi împuşcarea acestora într-o groapă de la marginea satului, care fusese săpată 

cu o zi înainte. Ea nu precizează din ce armată făceau parte soldaţii care au păzit şi împuşcat 

evreii din Codreanca.   

 

[1]:00:00:00 - [1]:16:44:25 

 

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

Answer: A mea familie ?   Cibotari Maria Ion. 

Q: Din ce an sunteţi născută ? 

A: Din [19]34. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: În Codreanca. 

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

întâmplat cu evreii din Codreanca. 

A: Da. 

Q: Am venit acum ca să vă amintiţi şi să ne povestiţi din nou. Deci, în anul [19]41 unde vă 

aflaţi, în ce localitate eraţi ? 

A: Tot în Codreanca, eu m-am măritat de vreo 24 de ani încoace. 

Q: Acolo în Codreanca, până la război, erau evrei în sat ? 

A: Erau. 

Q: Vă amintiţi pe cineva dintre ei ? 

A: Ne amintim atunci, cum le ştiu numele lor: Leiba, Dvoira, de acum altă femeie. Dar de 

atunci, eu de acum am venit încoace, mulţi s-au dus. 

Q: Aţi văzut ceva ce s-a întâmplat cu dânşii atunci ? 
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A: Da. Eu eram atunci de vreo 11 ani nu ştiu cât, mă duceam cu vaca, cu vitele – la noi acolo 

avem o bucăţică de pământ şi păşteam vaca, cu altă fată din mahală, dar se auzea că o să-i 

împuşte, că o să tragă în ei, că o să facă. Nu ştiam noi nimic, dar tatăl meu şi mama, că erau 

bătrâni, mai ştiau ceva, dar eu nu ştiam. Ne duceam noi cu vaca şi aud o gălăgie, veneau nişte 

soldaţi, aşa un cârd de jidani, cu femei, cu fete, cu copii, cu bărbaţi, pe drumul acela care era 

un fel de şleah aşa, noi ne duceam … 

Q: Şi veneau, de unde veneau ? 

A: Din sat, de la marginea satului, îi aduceau de mai departe, ca la vreo doi kilometri de la sat. 

Şi ei mergeau, care plângeau, care, fricoşi erau. Cei din urmă erau cu puştile. 

Q: Dar din ce armată erau soldaţii aceia ? 

A: Nu pot să ştiu, erau îmbrăcaţi kaki aşa, ştii. 

Q: Dar nu aţi auzit în ce limbă vorbeau soldaţii aceia ? 

A: Nu am auzit. Strigau la dânşii să tacă, nu ştiu ce mai ziceau. Dar noi de acum ne temeam şi 

noi, când am văzut atât de mulţi şi cu puştile mai împuşcau, şi ne-am speriat, ne-am dus mai în 

vale încolo, mai. 

Q: Dar evreii aceia, matale i-ai cunoscut, erau de la voi din sat sau din altă parte ? 

A: Erau de la noi din sat, din sat de la noi au ieşit aceia. 

Q: Şi i-ai cunoscut printre dânşii, iaca pe evreii ăştia de care ai spus, Leiba, Dvoira, erau acolo 

sau nu ? 

A: Erau şi ei, cei mai bătrâni. Cei mai tineri fugeau, era un lan de grâu aşa, mai la deal aşa de 

şleahul acela şi fugeau fetele, băieţeii acei mai tineri fugeau prin grâul acela şi militarii se 

duceau după dânşii acolo şi plângeau şi răcneau şi … atât ştim. 

Q: Asta mata ai văzut tot atunci, din aceeaşi coloană fugeau alţii ? 

A: Fugeau în grâu, dar îi prindeau, îi aducea înapoi, răcneau. 

Q: Deci coloana cum mergea, apoi ai văzut cum chiar au fugit din coloană sau ai văzut aparte 

pe alţii în lanul acela de grâu ? 

A: Nu, din coloană aşa fugeau. Strigau mama, cum pe limba lor aşa: „oi, oi, mama, tata” şi 

fetele acelea fugeau. Nişte fete tinere erau. 

Q: Fete tinere. 

A: Mai tinere. 

Q: Câte fete erau ? 

A: Ei, pot să fi fost vreo 7, 8, 10, că nu erau chiar mulţi tare nici jidanii la noi în sat. Acela sat 

e mare şi erau vreo câţiva, acum aici la noi nu e niciunul. 

Q: Mata ai în vedere că 7, 10 fete erau în coloană sau care au fugit ? 
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A: Din coloană au fugit, de prin coloană. Ştii, mergeau vreo zece paşi, fugea alta, apoi mai 

mergea vreo câţiva paşi, apoi fugea alta. Dar românii aceia, români sau ce erau ei, le aducea 

înapoi. Dar care au scăpat prin grâu, grâul era mare, înalt. 

Q: Deci mata ai văzut că au fugit vreo 7,8 fete ? 

A: Da. 

Q: Dar fugeau şi băieţi sau numai fetele fugeau ? 

A: Băieţi nu am văzut, băieţi, dar militarii aceia se duceau după dânsele încolo şi le aduceau 

înapoi. Pe care aducea, pe care eu de unde să ştiu. Să fi fost mai mare, poate. Şi acolo, de acum 

mai în jos de cum îi împuşca pe dânşii era groapa, unde pe dânşii i-a îngropat acolo. O groapă 

mare era şi apoi care şi cum îl târa. 

Q: Dar mata ai văzut acolo când i-a împuşcat la groapă ? 

A: Am văzut. Chica jos, îi împuşca, făcea prrr, pleosc, pleosc, împuşcat, răcneau. Şi groapa 

aceea era mare făcută. 

Q: Cât de departe era groapa de locul unde ai văzut coloana ? 

A: Iaca, tot aşa vreo doi kilometri poate să fi fost aşa. Ca când văd acum să fie locul acela şi 

groapa aceea mare, ţărână aşa multă … 

Q: Cât de mare era groapa ? 

A: Era mare, eram de vreo 3,4 metri, adâncă, să încapă toţi aceia, îmbrăcaţi aşa cum erau, nu-i 

mai dezbrăcau, nu-i mai, aşa-i trântea, aşa am văzut eu, adică cu fata aceea. 

Q: Dar când ai văzut coloana, mata ai mers din urmă după coloană sau ai mers ? 

A: Am mers oleacă aşa, cum să zic eu: grâul era aşa pe marginea drumului, drumul era aşa 

şleahul, noi eram de la vale aşa ca la un, ca o râpă aşa, mergea apa pe acolo, cu tot cu vacă, noi 

mergeam cu vaca din … 

Q: Marginea drumului. 

A: Nu a drumului, mai la râpa aceea oleacă, mai câteva metri, şi mergeam cum mergeau ei pe 

drum, dar noi mergeam cu vaca, şi mergeam încolo, încolo, până am ajuns aproape de groapa 

aceea. 

Q: Aşa. Şi la groapă, la ce distanţă te-ai oprit mata de groapă ? 

A: Ei, la vreo 10 metri poate, la vreo, eu ştiu ? 

Q: La vreo zece metri de groapă. 

A: De la râpa aceea la drum, aşa. Nu m-am dus pe drum, ne temeam şi noi, ce, copii eram. 

Q: Şi când au ajuns acolo, cam câţi evrei erau în coloana lor, de tot ? 

A: Ei, câţi erau? Vreo 20, vreo 20 şi 3, 4, fetele acelea tot acolo se numărau cred. 

Q: Şi unde i-au pus, iaca, pe dânşii, toţi evreii ăştia când au ajuns lângă groapă ? 
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A: Dar cum îl împuşca, cum îl trântea acolo. 

Q: Îi împuşcau pe rând sau pe toţi odată ? 

A: Cam mai mulţi, mai mulţi trăgeau cu puştile, şi unul, şi altul, soldaţii aceia. 

Q: Dar în grupe sau chiar pe toţi ? 

A: Erau mulţi acolo aşa, mergeau alături, se cuprindeau, ca jale mare era, că Doamne fereşte ce 

e asta, plângeau, răcneau, dar cei de acolo, soldaţii aceia, trăgeau. 

Q: Dar soldaţii unde stăteau ? 

A: Pe lângă dânşii, aşa, pe la deal, pe aici. 

Q: Dar stăteau numai pe o parte sau prin împrejurul lor, cum erau soldaţii ? 

A: Nu chiar primprejur, din urma lor, că ei erau mai mult în drum, groapa era paralelă cu 

drumul. 

Q: Groapa era alături cu drumul ? 

A: Da.  

Q: Dar evreii erau în drum ? 

A: Pe drum, da, pe drum mergeau. 

Q: Aşa. Dar soldaţii unde ? 

A: Soldaţii erau din urma lor, aşa vreo 5, 6 metri, 10, mai aproape, care aşa, unul, altul, toţi într-

o … 

Q: Şi înseamnă că i-au împuşcat chiar acolo în drum sau unde ? 

A: Pe drum, unde, că nu îl mai găsea, dacă el mergea, trecea de groapa aceea sau aproape de 

grâu, trăgea în acela, poate altul mai venea plângând acolo, iar îl împuşca, iar … Dar noi ne-am 

dus, eram cu fata aceea, era o fată cu mine, tot cu vitele, dar ne-am speriat şi noi şi ne-am dus 

mai încolo, mai în jos de groapă, am mai trecut, au rămas ei aşa. Dar iată că nu era nici un om 

bătrân pe acolo, oamenii din sat, pesemne auzise ei că au să împuşte jidani, şi au fugit toţi, s-au 

dus, nu au venit acolo, nici un om bătrân nu era. 

Q: Printre ăştia, evrei, printre evrei erau toţi tineri sau cum ?  Sau prin ce spui mata nici un om 

bătrân ?   Printre care ? 

A: Din, adică de tata meu, de părinţi de-a noştri, care să vie să vadă cum împuşcă. 

Q: A, care să vină să vadă. 

A: Da, nu a venit niciunul, pesemne s-a temut ceva, să nu îi tragă la răspundere. Eu acum mă 

gândesc, după ce aţi venit dumneavoastră. 

Q: Erau numai copii. 

A: Numai copii erau, eram noi şi mai erau două fete, mai în jos erau la alt hotar. Iaca eu atât 

ştiu. 

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



Q: Dar pe urmă, când ăştia cădeau pe jos, evreii, apoi i-au lăsat acolo sau i-au dat în groapă? 

A: I-au dat în groapă, groapa de acum o astupa, noi … 

Q: Şi cum îi dădea în groapă ? Cine îi dădea ? 

A: Cine îi dădea, soldaţii aceia, nu alţii, oamenii din sat nu au venit.  

Q: Dar cum, îi lua pe fiecare sau cum ? 

A: Îi lua aşa, de o mână, de un picior, şi îl ducea. 

Q: Şi pe urmă ai văzut mata cum au dat ţărână pe dânşii ? 

A: Da, da, ţărână am văzut, de acum când mergeam înapoi, ne-am dus până acolo mai în jos, 

acolo aproape de Grebleşti tocmai, în satul celălalt, de acum goneam seara acasă, era muşuroi 

aşa, ştii, groapa astupată şi ţărână multă şi copacul acela pus acolo la capul lor – la cap, la 

picioare, dar era un copac din pădure, adus, gros, cu noduri aşa, ca mâna aşa noduri la copac. 

Acum să fi fost chipurile ca crucea lor, eu nu înţeleg, poate acum nu o fi de când e colhoz, dar 

era năraie acolo. 

Q: Înseamnă că dacă mata nu ai văzut cum dădeau ţărână, dar ai văzut numai gata, gata … ? 

A: D’apoi ţărână … 

Q: … la sfârşit, dar nu ai văzut chiar cum aruncau ţărână peste dânşii? Numai de acum când 

era gata astupată ? 

A: Când era gata astupată, cred că ţărâna aceea au dat-o, nu au adus alta. 

Q: Dar fetele astea care mata spuneai că fugeau din coloană, apoi ele ai cunoscut pe cineva, 

erau de la voi din sat sau din altă parte? 

A: Fetele cele care fugeau prin grâu erau tot jidauce. 

Q: Da, dar erau din sat de la voi din Codreanca sau din alte părţi ? 

A: Nu au adus din nicio parte jidani, de nicăieri, numai de la noi din Codreanca. Taţii lor erau 

mai tineri, care erau mai tineri, care erau mai bătrâni de acum, aşa ne ştiam prin sat, de acum s-

au grămădit toţi ei cred că. 

Q: Dar mata nu ai văzut când pe dânşii i-au grămădit în sat, când i-au strâns ? 

A: Nu am văzut pentru că era de acum aşa o, acum la noi e, în centru i-au grămădit, de pildă 

aşa era în centru, dar eu eram în altă, în altă mahală, şi m-am dus cu vaca în acolo, şi gata am 

fost de acum când au ieşit din sat şi mergeau. 

Q: Dar mata de unde ştii că în centru i-au grămădit ? 

A: D’apoi aşa spunea de acum după ce i-a împuşcat: aici i-au grămădit, iaca aici i-au… 

Q: Aha, ai auzit de la lume. 

A: De la lume, de la noi din sat de aici, nu, moldoveni eram. 
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Q: Dar pe dânşii când îi duceau atunci în coloană îi duceau cu mâinile goale sau aveau ceva cu 

lucruri cu dânşii ? 

A: Nu aveau nimic. 

Q: Erau toţi cu … 

A: Cu mâinile aşa, care şi cuprindea, care îl apuca de mână pe celălalt, unul chica pe jos, 

plângea, nişte copilaşi mai mititei, nişte. Atât, dar nu aveau nimic, nu aveau nimic, totul a rămas 

aşa în casele lor, cum au ieşit nimic nu a luat nimeni. 

Q: Dar pe ăştia care îi prindeau din grâu îi băteau pe urmă dacă i-au prins sau nu ? 

A: Nu îi bătea nimic, îi aducea la margine şi îi împuşca, fată, băiat, ce era. Nu îl mai lăsa viu. 

Q: Ei, am înţeles drept, ei fugeau de la groapă de acolo sau ei fugeau pe drum ? 

A: Pe drum fugeau încă, când au dat de grâul acela de acum, că acolo este grâu, să te pui mai 

la dos. Fugea unul, fugea altul, apoi celălalt şi apoi. 

Q: Ei încă pe drum atunci fugeau. 

A: Pe drum, da, da. 

Q: Dar mata nu ştii, ce s-a întâmplat cu toată averea la evreii voştri din Codreanca ? 

A: Eu nu ştiu precis, dar nu a fost să mă intereseze, poate părinţii noştri o fi ştiind cum s-a dat 

aceea, dar mă tem că au luat-o românii veniţi după aceea, ori iaca nu ştiu precis. 

Q: Dar asta a fost unicul caz când mata ai văzut cum a împuşcat pe evrei sau au mai fost şi alte 

cazuri ? 

A: Dar nu ştiu de acum care cum, nu mai ştiu. 

Q: Dar ai mai văzut pe undeva oameni morţi sau să îi aresteze ?    

S-a întâmplat cazuri să vezi oameni morţi în timpul războiului pe undeva ? 

A: Nu am văzut, acum de când am venit eu aici în Ţigăneşti, apoi zicea când a fost războiul au 

împuşcat nişte oameni, soldaţi, ori oameni, ori ce. Şi au împuşcat la noi la biserică în ogradă, şi 

l-au îngropat doi, de-al de ce ţară nu pot să ştiu. Şi au venit şi au căutat, au săpat acum de când 

… şi au găsit oase, dar vezi că nu au găsit din ce ţară e, din ce fel de. 

Q: Mata nu ştii, în afară de evrei atunci mai împuşcau şi pe alţii ? 

A: Nu, nu ştiu de alţii, nu am auzit. 

Q: De ţigani nu ştii dacă s-a întâmplat ceva cu dânşii atunci ?  

A: Ţiganii nu. Veneau ţiganii cu căruţele la marginea satului, când treceam cu vitele apoi 

veneau, care erau veniţi, care veneau atunci, aşa se chema cu şatra, ţiganii vin cu şatra. Făceau 

foc acolo când era mai dimineaţă, apoi seara iar, dar noi ca copiii. 

Q: Dar în timpul războiului nu ai mai văzut coloane de evrei ca să îi ducă pe undeva, să îi aducă, 

nu ai văzut ? 
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A: N-am văzut mai departe. 

Q: Vă mulţumesc frumos. 

A: La noi nu era aşa chiar mulţi jidani, nu mulţi, cam multe case de jidani nu prea. De acum 

încoace după ce am crescut mai mare am …Gata, da ? 

Q: Mai am o întrebare vreau să întreb. 

A: Dacă voi şti, ce voi şti ţi-oi spune, ce nu … 

Q: Când au ajuns ăştia, coloana cu evrei şi soldaţii, acolo groapa era săpată deja sau? 

A: Săpată era, cu o zi înainte. 

Q: Cu vreo zi înainte ? 

A: De a împuşca. 

Q: Dar mata ai văzut când a săpat-o înainte de asta? Cine a săpat-o, când? 

A: Iaca nu am văzut cine a săpat-o. 

Q: Dar ai văzut-o că era săpată cu vreo zi înainte, înainte de … 

A: Aşa era ca cum azi, şi ca mâine pe la amiază, pe după amiază de acum. 

Q: Dar mata văzusei groapa, iaca înainte de asta ? 

A: Văzusem. Se spunem că m-am dus acasă de acum seara cu vaca şi tata venise şi el de la 

lucru, de unde mai venise, nu mai ţin minte, şi iaca: „tata, ce sapă acolo, o groapă adâncă?”. 

Apoi, zicea: „pe jidani o să-i împuşte”. Atât am auzit în seara aceea, dar când o să-i împuşte de 

acum nu mi-a spus, dar a doua zi de acum chiar am şi văzut eu. Şi tata cu mama tocmai se 

duceau la un masiv departe de sat, să prăşească, cu timpul acesta de prăşit era atunci, s-au dus 

departe de sat, să nu mai auzim, că ei cu jidanii se mai întâlneau, se mai cumpăra pe la noi nuci, 

perje, cum era vremea atunci. Şi să mă duc măcar să nu văd, că el cu Leiba acela era ca în 

mahală, cu unul Haim mai în altă parte. Tata usca perje şi le dădea lor, nu se ducea la piaţă cum 

acum tot, aşa era vremea. 

Q: Şi mata ai văzut-o atunci gata săpată, dar nu ai văzut cine săpa acolo ? 

A: Nu am văzut cine săpa, iaca, dacă ne luam de vorbă cu tata, cine sapă, poate ne aminteam. 

Q: Dar cât de adâncă era groapa aceea ? 

A: Era, de vreo doi metri era, că erau multişori ei, trebuia să încapă, să nu îi pună deasupra 

pământului. 

Q: Asta am vrut să întreb. Mulţumesc. 

A: Asta? Iaca asta, dacă n-aş şti drept ceva, eu nu pot să ştiu. Precis.   
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