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În acest interviu, domnul Păun Zgonea, născut la data de 03.08.1936, povesteşte 
despre cum a fost deportat în copilărie în Transnistria. Descrie drumul spre 
Transnistria, condiţiile în care au trăit şi modul în care au fost trataţi. Povesteşte cum 
au fost duşi de la o comună la alta, descrie viaţa lor de zi cu zi. 
 
 
[01:] 00:36:00 – [01:] 07:08:14 
 
Domnul Zgonea povesteşte cum a fost deportat împreună cu familia sa la vârsta de 8 
ani. Au fost luaţi de Poliţie şi ţinuţi într-o magazie timp de trei zile; de acolo au fost 
duşi cu căruţe la Turnu Măgurele, în judeţul Teleorman şi predaţi Jandarmeriei. După 
trei zile au fost urcaţi în vagoane pentru animale şi au călătorit şase zile ajungând la 
Transnistria. Povesteşte că de acolo au fost transportaţi cu căruţe într-un sat, unde 
au petrecut 1-2 luni, adulţii fiind forţaţi să strângă recolta, după ce au fost duşi într-o 
altă comună, Ancecrac. El menţionează că la momentul sosirii lor, erau deja acolo 
aproximativ 200-300 de evrei deportaţi.  
Îşi aminteşte că a venit armata, circa 300 de jandarmi români şi germani şi au 
înconjurat cazarmele, iar deportaţii nu înţelegeau de ce. Menţionează că la un 
moment dat au observat că au dispărut evreii şi au auzit focuri de arme. El 
povesteşte despre o convorbire între tatăl lui şi un jandarm şi menţionează că puţin 
mai târziu jandarmul i-a dezvăluit tatălui său că jandarmii au fost trimişi pentru a 
executa Romii, însă au primit un ordin de la Regina Elena, să nu îi omoare.  
El îşi aminteşte că au mai stat acolo câteva zile; după aceea au fost transportaţi la 
malul Bugului, unde câteva comune au fost evacuate pe jumătate şi Romii deportaţi 
s-au stabilit acolo.  
 
[01:] 07:08:15 – [01:] 15:58:01 
 
Descrie condiţiile în care trăiau: mizeria, bolile, lipsa de mâncare. Îşi aminteşte că era 
un colhoz în apropiere, de unde primeau câteodată mâncare, câte un porumb pe zi 
pe persoană sau câte o cană de făină de orz. Menţionează că au murit mulţi, chiar şi 
fratele lui. Îşi aminteşte că venea poliţia şi se adunau morţii din case, câte 20-30, şi 
au fost înmormântaţi în gropi comune. Povesteşte că au stat acolo până în primăvara 
anului 1943, când au fost duşi la o firmă Renault, unde părinţii lui munceau. De aici 
au fost duşi la Niceaina, la o firmă a lui Ion Antonescu. Îşi aminteşte că în primăvara 
anului 1944 au plecat din Niceaina ajungând până la Cetatea Albă, unde au fost 
prinşi de jandarmi şi duşi la ultima comună înainte de front. Auzind că linia frontului 
se apropia, jandarmii au fugit cu căruţele şi i-au lăsat pe drum. Povesteşte că de 
acolo s-au întors la Cetatea Albă şi s-au dus în Basarabia, unde câteodată au fost 
reţinuţi de jandarmi. Menţionează că într-o noapte au plecat la o gară dintr-o comună, 
s-au urcat într-un tren şi s-au dus la Reni. 
 
[01:] 15:58:01 – [01:] 25:51:24 
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Relatează evenimentele petrecute la Reni, unde au fost reţinuţi de soldaţi germani, 
care se purteau foarte urât cu ei; uneori au fost bătuţi dacă nu putau să umble de 
oboseală şi foame.  
Menţionează că din cei zece membri deportaţi ai familiei, doar şase s-au întors, 
ceilalţi au murit de foame şi din cauza bolilor.  
Descrie din nou călătoria din România spre Transnistria; povesteşte că nu le-a fost 
permis să ia aproape nimic cu ei, doar câteva haine. Îşi aminteşte că animalele au 
rămas acasă, iar când s-au întors nu a mai rămas nimic din ce au avut. Vorbeşte 
despre faptul că înainte de a porni fiecare a primit câte o pâine care a trebuit să le 
ajungă pentru şase zile. Menţionează că atunci când trenul se oprea, oamenii nu se 
puteau da jos din tren; câte o santinelă păzea fiecare vagon.  
Povesteşte că în Transnistria nu a văzut executarea evreilor, doar a auzit împuşcături 
şi părinţii lui au aflat despre ce se întâmplase de la un jandarm român.  
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