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Numele și prenumele: Aglaia Cozma 

Data nașterii: 1916 

Locul nașterii: Iaşi, România 

Rola interviului: RG-50.573.0014.01.01 

Data interviului: 14 aprilie 2004  

 

 Aglaia Cozma este născută în anul 1916, în Iaşi și a fost intervievată cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în Iaşi în 1941, în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial.  

Ea relatează că pe 29 iunie s-au auzit împuşcături în zona în care locuia şi a mers să vadă ce 

se întâmplă. Când a ajuns a văzut evrei morţi pe strada Salhana, care acum se numeşte 

Aurel Vlaicu. De asemenea, a auzit că au murit foarte mulţi la Chestura Poliției. Ea spune că 

a văzut cum au trecut cu evreii morţi pe care îi duceau să îi îngroape undeva pe malul 

Bahluiului. Aglaia Cozma mai spune că pe mulţi evrei i-au urcat în trenul care a mers spre 

Podul Iloaiei. Tot ce își amintește Aglaia Cozma are loc cu Pogromul de la Iași.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:25:20:00 

 

Question: Spuneți-mi, vă rog, cum vă numiţi. 

Answer: Numele mic   ? 

Q: Numele întreg. 

A: Cozma Aglaia. 

Q: Şi când v-aţi născut   ? 

A:1916.  

Q: Şi ziua, luna   ? 

A: 1916, 7 iulie. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În Iaşi. 

Q: În Iaşi   ? 

A: În Iaşi, da. Strada Siurghi.  

Q: Acolo aţi locuit şi când a început războiul   ? 

A: Am locuit până în [19]44, când am plecat în refugiu, că era război şi când ne-am întors de 

acum, erau dărâmate multe case, în fine, ne-am mutat în Ion Creangă, acolo am găsit locuinţă. 

Q: Spuneţi-mi, vă amintiţi, când a început războiul eraţi în Iaşi, lucraţi deja   ? 
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A: Da, sigur că da, lucram la fabrica textilă Victoria, atunci aşa se chema, şi era în ziua de 29 

iunie, într-o duminică. Ne-am trezit dimineaţă cu nişte împuşcături, s-au auzit din multe părţi 

împuşcături, nu ştia nimeni ce se întâmplă. Am alergat toată lumea din cartier prin străzi să 

vedem ce e. În cartierul Tătăraşi unde locuiam eu era o stradă mai mărginaşă unde erau 

foarte multe băcănii, erau mulţi evrei care aveau prăvălioare aşa mici cu alimentare pentru 

alimentaţia omului ca de fiecare zi. Dar erau foarte mulţi, toată strada era numai evrei cu, cum 

să-i spun, erau foarte multe băcănii, fiecare avea prăvălioara lui şi când am auzit atâtea 

împuşcături şi atâta vacarm pe acolo, toată lumea striga în toate părţile, nu ştiam ce e, am 

alergat înspre împuşcături. Strada unde erau evreii cu băcăniile lor, cu prăvălioarele lor erau 

grupuri, grupuri de militari nemţi şi români, amestecaţi cu toţii şi umblau din casă în casă, 

scoteau evreii din casă în marginea străzii şi îi împuşcau. Eu eram mai fricoasă, mai, nu am 

putut suporta şi am plecat de acolo, nu am văzut mult. Dar toată lumea care venea acolo să 

vadă după împuşcături, care venea şi vedea împuşcăturile acelea, alerga în părţile celelalte 

unde nu erau evrei, dar se sfărâma fiecare şi se înfricoşa cum se poate întâmpla aşa o 

nenorocire.  

Q: Dar dumneavoastră ce aţi văzut când aţi ieşit   ? 

A: Morţi pe stradă. Morţi pe stradă. Grupuri de nemţi şi români, militari îmbrăcaţi 

împuşcau.  

Q: Erau militari sau erau   ? 

A: Militari. 

Q: Nu erau jandarmi sau poliţişti   ? 

A: Militari, militari nemţi şi români. Şi toată ziua aceea aşa s-a petrecut. 

Q: Dar morţii erau din evreii din cartier sau   ? 

A: Morţii erau aceia, localnicii din strada aceea unde erau toate băcăniile. Era o stradă lungă 

cât 3 staţii de tramvai. Şi între acele 3 staţii de tramvai, câţi oameni au fost, evrei, au fost scoşi 

din casă şi împuşcaţi.  

Q: Vă amintiţi cum se chema strada aceea   ? 

A: Strada Aurel Vlaicu .… Salhana s-a chemat atunci, pe urmă a fost Aurel Vlaicu şi acum 

mi se pare tot Salhana. Şi asta a fost toată ziua. Spre seară, prin faţa casei mele a trecut o 

căruţă care pe atunci se chema cotiugar, mare, tras de 3-4 cai, aşa erau cotiugarele acelea 

mari, cu ţepuşe aşa pe margine şi încărcaţi acolo numai morţi. Atârnau mâini, picioare, capete, 

încărcaţi aşa ca fânul cu ţăpoiul. 

Q: Asta aţi văzut   ? 
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A: Am văzut. Au trecut prin faţa casei mele, au mers pe un câmp acolo pe malul Bahluiului. 

Asta nu am mai văzut, dar a spus toată lumea după aceea: s-a făcut o groapă mare, s-a 

răsturnat căruţa cu morţi şi au turnat var. Asta am văzut atunci.  

Q: Şi ştiaţi că morţii sunt evrei   ? 

A: Erau toţi aceia de acolo din strada Salhana, pentru că a doua zi nici nu au mai apărut 

oamenii care îi ştiam noi acolo. Băcăniile nu au mai mers, ba încă lumea de prin împrejurimi 

spuneau că au văzut oameni care au rămas în urmă, sigur că români creştini, nu evrei, care au 

luat lucrurile din casele care au rămas goale. Au luat lucrurile şi le-au dus la dânşii acasă. Asta 

tot nu am văzut, dar vorbea toată lumea lucrul ăsta. 

Q: Dar morţii care aţi văzut erau numai de oameni adulţi sau erau numai bărbaţi sau nu vă 

amintiţi   ? 

A: Trebuie să fi fost şi copii, pentru că dacă erau amestecaţi în căruţe nu puteai să mai vezi 

exact ce şi nici nu puteam să mă uit eu să văd ce e cu ei, câţi ani au. Dar atunci când au fost 

dimineaţă împuşcaţi au scos femei cu copilul în braţe şi au împuşcat. Asta a spus toată lumea 

care a fost acolo şi a văzut. Femeile care aveau copii şi sigur că îi lua în braţe, aşa îi împuşca 

cu copilul în braţe. Aşa că sigur că i-au dus pe toţi, nu i-au lăsat în stradă, că ar fi fost .… 

Q: Dumneavoastră aţi văzut şi morţii din stradă, de acolo din Aurel Vlaicu când aţi ieşit 

atunci duminica   ? 

A: Morţii erau pe stradă când am ieşit eu, când am ajuns eu să văd. Dar seara i-am văzut 

încărcaţi în căruţă şi duşi la groapă. 

Q: Erau numai din cartierul acela sau veneau din oraş   ? 

A: Din oraş venea, ai noştri care fusese prin oraş întâmplător veneau şi povestea totul aşa cu 

mare groază, că în oraş curge sângele la canal, curge pe marginea trotuarului aşa ca un râu, 

pentru că în centrul Iaşiului, în strada Vasile Alecsandri era pe atunci chestura şi evreii care 

erau din centrul oraşului i-au luat şi i-au dus la chestură şi acolo tot pe unii îi scotea afară şi îi 

împuşca, pe unii îi împuşca prin beciuri, pe acolo pe unde îi băga. Asta auzeam, eu nu am 

văzut, dar toată lumea vorbea atunci şi s-a vorbit cred că săptămâni întregi cu groază, ce 

prăpastie a fost atunci pentru evrei. Toată lumea spunea că curgea sângele la marginea 

trotuarului ca după ploaie. Şi .… 

Q: Spuneţi-mi, căruţa aceea a fost tot duminică spre seară   ? 

A: Duminică după amiaza, seara, înspre seară era când i-a trecut prin poartă pe la mine, că 

altfel nu îi vedeam, dar au trecut prin poartă, fără să vreau i-am văzut şi m-am înspăimântat 

pur şi simplu. Să vezi o căruţă încărcată aşa ca cum ar fi fânul, cu morţi. Mâini şi picioare şi 

capete atârnau, că au fost aruncaţi acolo în căruţe, nu au fost aşezaţi frumos, drept.  
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Q: Spuneţi-mi, dar a doua zi, luni, v-aţi întors la lucru   ? 

Q: Mă refer luni, în ziua următoare, vă amintiţi   ? 

A: Da, pentru că unde lucram eu patronii erau italieni.  

Q: Şi mai era ceva neobişnuit pe străzi când v-aţi întors după, a doua zi   ? 

A: Toată lumea vorbea, nu mai erau. Cadavrele au avut ei grijă să le ascundă, să le, dar lumea 

toată era înspăimântată, încă. Încă s-a discutat săptămâni întregi despre prăpădul care a fost 

atunci, despre oroarea aceea, toată lumea era înspăimântată şi da. 

Q: Dar evreii omorâţi erau cunoscuţi în cartier   ? 

A: Da, pentru că noi în cartier eram tare mulţi creştini, majoritatea erau muncitori la fabrică şi 

alţii erau agricultori şi nu erau, nu aveau altă prăvălie de unde să ne cumpărăm cele 

trebuincioase. Noi mergeam în strada aceea unde erau aşa multe băcănii, prăvălii, că era şi 

crâşmă şi măcelărie şi, de toate erau pe acolo, însă erau mai mult evrei. Chiar numai evrei 

erau, aşa că noi i-am cunoscut pe toţi, chiar pe toţi i-am cunoscut. Dacă vreţi pot să vă dau: 

Weisman, tanti Rozica, nu îmi aduc aminte exact numele după atâţia ani, dar noi îi ştiam pe 

nume, Ștrul care avea cârciumă şi multe alte trebuinţe pentru gospodăriile oamenilor de 

acolo. Toţi au murit, toţi au murit. Nu i-am mai găsit după aceea. Care au mai scăpat, poate au 

mai scăpat dintre ei, au plecat, au fugit, nu i-am mai văzut, nu i-am mai văzut. Da, în cartier, 

chiar în mijlocul cartierului, lângă mine unde locuiam eu, a fost o cârciumă, era Haskal 

Frunzeanu. Haskal Frunzeanu a dispărut. L-au luat şi spunea lumea care a fost în partea 

aceea că l-au băgat în trenurile care s-au încărcat trenuri cu evrei până la refuz şi i-au dus 

spre Podul Iloaiei. Acolo se spunea că a fost un iaz, o baltă mare, un iaz şi când au dat 

drumul la vagoane, au deschis, toţi din vagoane, cum erau sufocaţi de atât că i-au ţinut închişi, 

era în iunie şi era căldură, toţi s-au aruncat în iazul acela. Unii au murit, alţii numai cât s-au 

răcorit. Aşa că a fost tot în ziua aceea, atunci a fost. Nu le-am văzut pe toate, dar toată lumea 

vorbea şi a fost înspăimântată. Toată lumea a fost înspăimântată de cele ce s-au întâmplat, aşa 

că nu puteau să fie minciuni. 

Q: Ne oprim puţin. Dacă vă amintiţi, mai e ceva, o să mai spuneţi, numai 2 minute facem o 

pauză. (.…) Când o să ne spună colegii să dăm drumul. Cum aţi spus că îl cheamă, Haskal   ? 

A: Frunzeanu. Familia lui a rămas .… Pot să vorbesc acum   ?  

Deci, când a dispărut Haskal Frunzeanu tot cartierul l-a plâns, pentru că a fost un om mai mult 

decât părintele cartierului. Majoritatea copiilor care au fost născuţi şi crescuţi acolo au fost 

ajutaţi de dânsul, pentru că dacă năştea femeia îi trebuia multe şi nu avea bani, lua de la el pe 

datorie. Dacă creştea copilul şi îi trebuia ceva la şcoală, la el pe datorie. Dacă o dată nu avea 

pâine, la el pe datorie. Şi el aproape tot cartierul l-a ţinut cu datorie aşa, tot le-a dat şi au plătit 
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când au putut. Şi erau foarte supăraţi creştinii care erau din cartier, pentru că el a fost un om 

foarte bun şi totuşi l-au luat şi l-au omorât. 

Q: Numai pe el   ? 

A: Numai el, familia a rămas. Familia, a avut fiice, a avut trei fete şi un băiat. Şi nevasta. Au 

rămas toţi, numai pe el l-au luat atunci. Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar asta ştiu precis. Şi a 

fost foarte supărată lumea, foarte necăjită, pentru că aceia de acolo din Salhana erau buni, dar 

şi aceia dădeau pe datorie şi aceia erau cunoscuţi de toată lumea. Dar erau mai mulţi şi îi 

plângeam pe toţi odată, dar Haskal Frunzeanu a fost în mijlocul cartierului şi acolo tot 

cartierul numai pe el l-a plâns în colţul acela   ? 

Q: Cam ce vârstă avea   ? 

A: Păi o fi avut vreo 50 de ani atunci, cred eu. 

Q: Acolo unde aţi lucrat, la ţesături aţi lucrat   ? 

A: Da, la Victoria. 

Q: Erau şi evrei acolo   ? 

A: Erau, sigur că erau. Erau, dar eu m-a împăcat bine cu evreii întotdeauna. Şi ştiu că odată 

era interzis evreilor să intre la cinematografe. Aveam o tovarăşă de muncă acolo evreică care 

noi o iubea ca pe sora noastră, era foarte… 

Q: Cum o chema   ? 

A: Anuţa, dar nu mai ştiu restul. Anuţa a chemat-o. Şi a vrut să vadă un film la cinematograf 

şi nu putea să intre. Şi ne-am strâns noi vreo două creştine, am îmbrăcat-o cu haine de-a 

noastre ca să nu se cunoască cumva şi am băgat-o între noi aşa, una a luat bilete, nu trebuia să 

se ducă ea la bilet, şi am intrat cu toatele odată. Şi a văzut filmul şi a plecat înapoi fără să i se 

întâmple nimic, că de altfel îi luau la poliţie, la siguranţă, îi chinuia dacă îi prindea la 

cinematograf. Erau chinuri groaznice. A fost o vreme când pe tinerii evrei îi lua la muncă la 

săpat nişte şanţuri. Şi îi ducea prin sate pe undeva, departe. Ei nu erau obişnuiţi, erau cu alte 

ocupaţii pe aici prin oraş, erau chiar copii de la liceu şi dacă avea 19-20 de ani îl lua. Şi în 

fabrică aveam o altă colegă, să-i spun, de la muncă de acolo, care avea părinţii la ţară. M-am 

dus într-o zi cu dânsa la casă la dânsa, întâmplător în sat acolo erau evreii care săpau. Şi în 

casa lor, la părinţii .… 

Q: În ce sat era, vă amintiţi   ? 

A: Era lângă, cum îi spune, în fine. 

Q: Departe de Iaşi   ? 

A: Aici prima staţie la Iaşi înspre Bucureşti. 

Q: La Bârnova   ? 
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A: La Bârnova, satul Bârnova. Şi în casă chiar acolo erau cartiruiţi, dormeau noaptea, 

dormeau acolo într-o cameră. 

Q: I-aţi văzut   ? 

A: Am stat de vorbă cu dânşii, erau din Iaşi. Eu care eram născută şi crescută tot timpul în Iaşi 

cunoşteam toate străzile, totul, am luat adresa, m-au rugat să mă duc la neamurile lor şi dacă 

putem, eu cu colega aceea a mea care era, să le ducem un pachet cu mâncare, că a lor nu 

aveau voie să vie să le dea mâncare. Şi am venit la Iaşi şi m-am dus în Sfântu Lazăr la o casă 

şi am vorbit cu părinţii şi mi-au dat pachet. Şi m-am dus după aceea, era strada, pe malul 

Bahluiului era, dar aşa înspre Podu Roş, nu ştiu, atunci am ştiut, acum nu ştiu strada, şi am 

luat pachet şi am dus, doi erau aceia, şi le-am dus pachet cu mâncare a doua zi. 

Q: Asta a fost la mult timp după pogrom   ?  

Q: Era în acelaşi an sau mai târziu   ? 

A: Nu mai ţin minte când au fost chinuiţi, dar după pogrom. Chinurile au început la pogrom, 

şi după aceea a urmat şi cu cinematografele, şi cu banderolele, şi cu săpăturile la ţară. Am 

văzut multe chinuri de-a evreilor, multe chinuri de-a evreilor am văzut în timpul acela. Astea 

le spun numai care erau mai principale şi pot să le spun mai pe scurt, dar aşa în general evreii 

au fost chinuiţi mulţi ani.  

Q: Pe timpul războiului   ? 

A: Da, pe timpul războiului, până când. 

Q: Dar când spuneţi că erau chinuiţi la ce vă gândiţi, la ce anume   ? 

A: Păi trebuia să rânească zăpada numai ei iarna, iarna trebuia numai ei să cureţe zăpada, şi 

trebuia să o cureţe bine şi frumos, că altfel…bătaie luau sau îi chinuia în tot cazul, dacă îi lua 

la siguranţă sau cum se spunea atunci, că era siguranţa, acolo nu îi lua să îi pună la masă, îi 

chinuia. Şi vara îi punea la săpat şanţuri, iarna îi punea la zăpadă, la cinematografe nu aveau 

voie să intre. Nu mai îmi aduc aminte, dar foarte multe chinuri au avut evreii. De la începutul 

războiului, şi înainte de începutul războiului, că înainte de a începe războiul doar au fost 

legionarii care i-au chinuit. Da, a fost un partid, legionarii, şi aceia i-au chinuit. În timpul 

legionarilor erau toate vitrinele la două, trei zile sau maximum o săptămână spărgeau toate 

vitrinele din oraş. 

Q: Aţi văzut şi dumneavoastră   ? 

A: Asta sigur că da. Dacă nu mă nimeream atunci când le spărgeau, mă nimeream când 

treceam a doua, a treia zi, că erau numai sticle peste tot. Da, cam astea au fost. Au început de 

la legionari şi au mers până în [19]44 când s-a terminat războiul şi s-a schimbat regimul. 

Acolo în Ciurci era un cimitir vechi evreiesc. 
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În cimitirul vechi evreiesc înconjurat cu un zid mare gros, cam de un metru aşa era lat zidul. 

Şi înăuntru piatră multe, aşa cum erau toate mormintele cu o piatră deasupra şi una în 

picioare. Ei, acelea toate au fost scoase când au fost legionarii conducători în ţară. În 1940, în 

septembrie, au intrat legionarii la conducere, că ei au luptat mult, dar nu au reuşit. Şi în sfârşit, 

în septembrie 1940 au intrat la conducere şi întâi zidul acela l-au dărâmat şi toată piatra, toate 

mormintele le-au luat, nu ştiu unde le-au dus, dar le-au luat. Eu am locuit acolo şi am văzut 

cum au desfăcut şi au dus. Acolo acum e parc. Care au mai avut rude au venit şi şi-au luat 

osemintele. Dar care nu au mai avut pe nimeni, că cimitirul era vechi, nu se mai înmormânta 

acum acolo. Care nu au mai avut au rămas acolo. Legionarii au stat din septembrie şi până în 

ianuarie, patru luni, mai mult nu au putut, nu i-a mai putut suporta nici Antonescu, pentru că 

erau prea uricioşi, prea multe rele făceau. 

Q: Mulţumesc foarte mult. Cred că e foarte bine. Să mai întrebăm odată. 

A: Eu le-am mai încurcat. Mai merge   ? 

Q: Da. Vreţi să mai adăugaţi ceva   ? 

A: Nu, nu, am vrut să spun că le-am bâlbâit, dar .… 

Q: Nu, a fost foarte bine, ei au urmărit acolo. 
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