
Date Unknown 

ANCA, Ovidiu 
Romanian 
RG-50.642*0001 
 
 
În acest interviu, colonelul în retragere Ovidiu Anca, activ în timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial în estul Europei, detaliază scene-cheie referitoare la masacrul de la Odessa din 1941, 
eveniment la care a fost prezent. El comentează cauzele şi urmările exploziei produse la data de 
22 octombrie a acelui an în clădirea Comandamentului Armatei Române din Odessa, incident 
care ar fi putut fi, de altfel, prevenit. Colonelul descrie, de asemenea, represaliile care au urmat, 
ordinul de ucidere a nu mai puţin de 22500 evrei din oraş, dezvăluind aspecte importante legate 
de executorii masacrului. Sunt subliniate metodele de exterminare în masă a evreilor din ghetoul 
din Odessa, ca act de sancţiune pentru moartea membrilor armatei române din clădirea care a 
explodat. Anca menţionează şi atrocităţile comise în timpul rebeliunii legionare din 21-23 
ianuarie 1941 de către gruparea fascistă antisemită Garda de Fier, comentând asasinatele şi 
metodele inumane de ucidere a evreilor, în special în Bucureşti.  
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
00:00:10 – 00:04:57 
 
Anca prezintă statutul său militar de colonel în retragere, precizând că în anul 1941, ocupa 
funcţia de căpitan, şef de Birou la Divizia 18 Infanterie în Statul Major; menţionează că intrarea 
trupelor române în oraşul Odessa s-a petrecut la data de 17 octombrie 1941; accentuează faptul 
că locaţia iniţială de cantonare a trupelor a fost un colhoz rusesc de la marginea oraşului; îşi 
aminteşte reacţia negativă a generalului Ion Glogojanu, comandantul militar al Odessei, cu 
privire la spaţiul de cantonare. 
 
00:04:58 – 00:12:56 
 
El îşi aminteşte un număr redus de locuitori care rămăseseră în Odessa la momentul intrării 
armatei române în oraş, în principal bătrâni şi copii; comentează asupra schimbării spaţiului 
iniţial de cantonare cu o clădire care fusese sediul NKVD din Odessa, pe strada Engels; 
menţionează motivul alegerii acestei noi clădiri de către generalul Glogojanu: aspectul 
impunător, precum şi dimensiunea sa, imobilul fiind construit pe mai multe etaje; menţionează 
repetatele încercări ale membrilor Comandamentului de a îl avertiza pe general în legătură cu 
pericolele stabilirii postului de comandă în respectiva clădire; îşi aminteşte aruncarea în aer, la 
Kiev, a unei construcţii de acelaşi gen, unde se stabiliseră soldaţi germani, cu doar o săptămână 
înaintea intrării armatei române în Odessa; vorbeşte despre repartizarea încăperilor din interiorul 
clădirii, menţionând primirea unui spaţiu larg în apropierea generalului şi a şefului de Stat Major; 
îşi aminteşte responsabilităţile sale în cadrul Biroului 1 Mobilizare – Organizare, printre care 
completarea de diferite documente, aprobarea de permisii şi verificarea corespondenţei întregii 
Divizii; comentează ineficacitatea spaţiului care îi fusese alocat, datorită numărului relativ mare 
de subordonaţi pe care îi avea: doi dactilografi, precum şi curieri de la fiecare unitate militară; 
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precizează că instalarea Comandamentului Diviziei în noua clădire s-a efectuat în dimineaţa zilei 
de 21 octombrie, menţionând ca punct de reper propria zi de naştere; îşi aminteşte că a fost, la 
rândul său, impresionat de grandoarea construcţiei, precum şi a apartamentului în stil vagon care 
îi fusese repartizat şi din care ruşii nu luaseră nimic cu ei la plecare.  
 
00:12:57 – 00:22:26 
 
El menţionează privitor la întrebarea legată de o posibilă inspecţie a clădirii executată de 
generalul Nicolae Macici în ziua de 20 octombrie 1941 că nu are nicio informaţie care să 
confirme acest fapt; revine la detaliile referitoare la ziua producerii exploziei de la 
Comandament, precizând că cei prezenţi în clădire la data de 21 octombrie au fost avertizaţi de o 
femeie de origine rusească în legătură cu minarea anterioară a imobilului; îşi aduce aminte că 
femeia respectivă a fost prezentată generalului Glogojanu chiar de către el, informându-l pe 
acesta de acţiunile teroriste ale fiului său, un partizan sovietic; îşi aminteşte evacuarea iniţială a 
tuturor celor aflaţi în incinta clădirii şi aşteptarea ulterioară a exploziei, în Parcul Şevcenko; 
menţionează că aceasta din urmă a durat între două ore şi două ore jumătate; comentează decizia 
generalului de a îşi trimite subordonaţii înapoi în clădire, considerând că femeia care i-a avertizat 
nu se afla în deplinătatea facultăţilor mintale; accentuează faptul că naţionalitatea respectivei 
femei era rusă, aceasta comunicând cu românii numai prin translatori; îşi aminteşte un eveniment 
legat de ora la care s-a produs într-un final explozia, 17:45: căderea ceasului său deşteptător pe 
podea şi blocarea acestuia, în timpul unei discuţii cu un ofiţer; descrie explozia, accentuând 
confuzia şi panica ce au urmat, amplificate de praful gros şi gazele din incintă; comentează 
posibila locaţie a explozibilului plasat de partizanii sovietici, respectiv încăperea destinată 
casieriei; descrie situaţia bancnotelor din seif – peste douăzeci de milioane în bani româneşti şi 
aproximativ douăzeci şi cinci de milioane de mărci germane de război – la ieşirea sa din clădirea 
grav afectată de explozie, majoritatea formând un strat gros pe stradă şi fiind împrăştiate peste 
tot; îşi aminteşte că unii din cei care au supravieţuit au furat din banii împrăştiaţi de explozie, el 
însuşi nefiind interesat de aceasta, fericit că trăieşte; spune că aşteptarea unităţilor din Divizie s-a 
efectuat în acelaşi Parc Şevcenko; menţionează că printre cei decedaţi se aflau membri ai 
grupului de comandă a Diviziei, ofiţeri, precum şi cadre militare importante, invitate la o 
conferinţă în aceeaşi zi; spune că majoritatea celor care au supravieţuit exploziei se aflau la 
etajele inferioare ale clădirii. 
 
00:22:27 – 00:30:31 
 
El îşi aminteşte că generalul secund, Constantin Trestioreanu, care nu se aflase în clădire în 
momentul exploziei, a preluat comanda Diviziei după găsirea cadavrului generalului Glogojanu, 
ordonând adunarea unităţilor pentru demolare; comentează un eveniment legat de găsirea 
singurului supravieţuitor printre ruinele construcţiei, un comandor de marină numit Bardescu, 
care suferise o traumă profundă; îşi aminteşte că a fost trimis în timpul nopţii de către generalul 
Trestioreanu pentru a verifica dacă existau directive din partea Mareşalului Ion Antonescu legate 
de incidentul produs la Comandament; descrie imaginea haotică a clădirii Poştei Centrale din 
Odessa în momentul ajungerii sale acolo: cufundată în întuneric, vandalizată şi aproape 
abandonată; vorbeşte despre telegrama cifrată primită de la Bucureşti, la descifrarea căreia a 
asistat personal; îşi aminteşte cu exactitate directivele aflate la descifrarea ordinului: trecerea 
imediată la represalii şi executarea de locuitori din oraşul Odessa, exclusiv evrei: două sute 
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pentru fiecare ofiţer dispărut în explozia de la Comandament, o sută pentru fiecare subofiţer şi 
cincizeci pentru fiecare soldat; comentează amânarea executării ordinelor venite de la Bucureşti 
de către generalul Trestioreanu, ocupat cu operaţiunile de scoatere a cadavrelor de sub 
dărâmături; îşi aminteşte venirea de la Tiraspol a generalului Nicolae Macici, împreună cu 
generalul Nicolae Ghineraru şi un şef de Stat Major, pentru a verifica executarea ordinului 
amintit mai sus; redă o discuţie dintre generalul Trestioreanu şi generalul Macici, accentuând 
indignarea celui din urmă la aflarea faptului că până la ora 6 dimineaţa, nu fusese luată nicio 
măsură de represalii asupra locuitorilor Odessei; vorbeşte despre înlocuirea generalului 
Trestioreanu cu generalul Ghineraru, prin intervenţia generalului Macici; precizează că a fost 
martor al deciziei generalului Macici, fiind secundul generalului Trestioreanu şi aflându-se lângă 
acesta în momentul înlocuirii în funcţie. 
 
00:30:32 – 00:36:06 
 
El insistă asupra faptului că în noaptea de dinaintea venirii generalului Macici, generalul 
Trestioreanu nu a dat niciun ordin referitor la represalii; comentează trecerea imediată la 
represalii odată cu avansarea în funcţie a generalului Ghineraru, menţionând că acesta a folosit 
Batalionul de mitraliere divizionar pentru executarea în masă a evreilor din ghetou; îşi aminteşte 
evrei spânzuraţi de stâlpii de telefoane, precum şi grupuri executate la colţuri de stradă prin 
împuşcare, la scurt timp după înlăturarea generalului Trestioreanu de la comandă; menţionează 
că a asistat la aceste evenimente împreună cu ceilalţi colegi, aflându-se în coloana de camioane 
pornite spre vechiul local de cantonare a Comandamentului; vorbeşte despre originea evreilor din 
ghetoul din Odessa, precizând că majoritatea acestora fuseseră aduşi din Basarabia, cei din oraş 
fiind deja evacuaţi, împreună cu trupele sovietice; spune că nu poate indica exact locul în care se 
afla ghetoul din Odessa; menţionează că, deşi nu a văzut mulţi evrei spânzuraţi, numărul celor 
executaţi în acest mod nedepăşind doi sau trei de un stâlp, a fost traumatizat profund de modul în 
care erau împuşcaţi grupuri întregi de persoane, la colţurile străzilor; descrie vacarmul şi groaza 
instalate pe străzile oraşului odată cu aceste măsuri de represalii.  
 
00:36:07 – 00:43:50 
 
El precizează că nu a observat nicio ordonanţă cu privire la represalii pe stâlpi sau pe pereţi, la 
întoarcerea în colhozul de la marginea Odessei, în jurul orei 9 dimineaţa; menţionează 
însemnarea tuturor caselor şi curţilor ruşilor din Odessa cu o cruce roşie; spune că nu a asistat la 
ridicarea evreilor din casele lor, cei care rămăseseră în oraş aflându-se deja în ghetou; afirmă că 
nu a văzut şi nu a auzit despre coloane de evrei conduse spre satul Dalnic, unde au fost comise 
majoritatea execuţiilor; comentează câteva din metodele de executare a evreilor din ghetou: 
arderea a zece mii dintre aceştia, înghesuiţi într-o baracă de lemn neîncăpătoare, după încercarea 
nereuşită de a îi ucide prin împuşcare, precum şi aruncarea în aer a unei alte clădiri în care 
fuseseră aduşi alţi cinci mii de oameni; menţionează că cea de a doua operaţiune enumerată a 
fost executată în acelaşi timp cu înmormântarea militarilor români, victime ale exploziei de la 
Comandament; spune că aceste operaţiuni au fost înfăptuite de către trupele române, în special 
compania de jandarmi; precizează că nu a asistat personal la incendierea magaziei respective, 
acest eveniment fiindu-i povestit de colegi; povesteşte că, deşi nu a văzut personal foarte mulţi 
evrei ucişi din ordinul generalului Ghineraru, a observat la un moment dat în cabinetul acestuia, 
pe o masă, o grămadă de bijuterii, posibil aparţinând victimelor masacrului; comentează din nou 
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rolul generalului Trestioreanu în operaţiunile de represalii, menţionând că acesta fusese numit 
comandant al capturilor din Odessa, neavând nicio legatură cu executarea evreilor; precizează că 
poate garanta pentru nevinovăţia generalului Trestioreanu deoarece l-a însoţit aproape în toate 
misiunile, fiindu-i secund.  
 
00:43:51 – 00:50:56 
 
El îşi aminteşte o verificare a clădirii Comandamentului român imediat după avertismentul 
primit de generalul Glogojanu de la femeia de origine rusă, precizând însă că explozibilul nu a 
fost descoperit atunci; spune că nu a fost informat de zvonurile privitoare la existenţa unor spioni 
evrei în Odessa; nu îşi aminteşte presupuneri în cadrul armatei conform cărora reţeaua telefonică 
prin care catacombele sovieticilor puteau fi contactate s-ar fi aflat sub patul unei persoane de 
origine evreiască; povesteşte o întâmplare legată de descoperirea unui soldat român ascuns în 
biroul său, după explozie; detaliază suspectarea acestuia de spionaj, după găsirea lui sub o 
pătură, în pat, cu o lampă cu gaz, alături de documentele din birou, şi refuzarea de a prezenta 
motivele pentru care se afla acolo; îşi aminteşte că soldatul a fost executat în Parcul Şevcenko, 
din ordinul generalului Trestioreanu, după refuzurile repetate de a oferi explicaţii pentru modul 
în care fusese găsit; revine la descrierea exploziei şi povesteşte despre faptul că explozibilul 
fusese depozitat în casa de bani; menţionează că detonarea nu a reuşit în totalitate, motiv pentru 
care au existat supravieţuitori; nu este informat de zvonurile privitoare la înştiinţarea generalului 
Trestioreanu, încă din ziua de 20 octombrie, de către doi comunişti, în legătură cu planul de 
aruncare în aer a clădirii.  
 
00:50:57 – 00:55:31 
 
El comentează asupra presupusei cifre a evreilor ucişi în masacrul de la Odessa, ce variază, 
conform unor diferite declaraţii, între patru sute de mii, trei sute de mii şi două sute cincizeci de 
mii de morţi; precizează că nu poate estima numărul real al victimelor, ordinul venit de la 
Mareşalul Ion Antonescu neindicând însă mai mult de douăzeci şi două de mii cinci sute; spune 
că nu exista nicio dispoziţie conform căreia telegrama cifrată cu ordinul privind represaliile ar fi 
trebuit distrusă, aceasta fiind depusă la acea vreme într-o arhivă; comentează raportarea 
executării ordinului Mareşalului Antonescu, precizând că aceasta a fost efectuată de generalul 
Ghineraru; contrazice informaţiile conform cărora guvernatorul Transnistriei, Gheorghe 
Alexianu, i-ar fi prezentat Mareşalului Antonescu un raport corect privind represaliile de la 
Odessa, datorită faptului că acesta nu s-ar fi aflat în Odessa la momentul producerii exploziei şi a 
primirii directivelor.  
 
00:55:32 – 01:03:03 
 
El îşi aminteşte procesul pentru crime de război, la care a depus mărturie în apărarea generalului 
Trestioreanu; descrie reacţia persoanelor din sală la afirmaţia sa, conform căreia represaliile 
fuseseră legiferate prin Convenţia de la Haga, precizând că opinia unanimă a fost pentru 
arestarea sa pe loc; neagă, la citirea mărturiei sale de la proces, că ar fi purtat vreo discuţie cu un 
alt presupus participant la evenimentele de după explozia de la Comandament, colonelul 
Moldoveanu; precizează că nu a fost arestat sau schimbat din funcţie în urma evenimentelor de la 
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Odessa şi a procesului de la Tribunalul Poporului, fiind detaşat în continuare la Eupatoria, în 
Crimeea. 
 
01:03:04 – 01:08:48 
 
El îşi aminteşte că, după evenimentele sângeroase de la Odessa, generalul Trestioreanu l-a oprit 
în continuare în oraş, pentru a îl ajuta la notările ofiţerilor de pe front şi la compunerea 
memoriilor acestora; spune că nu ştie ce s-a întâmplat cu locuitorii evrei ai Odessei, aceştia 
neîntorcându-se până la plecarea sa din oraş, în luna noiembrie; comentează informaţia conform 
căreia locuinţele evreilor din Odessa au fost vandalizate, insistând asupra interzicerii acestei 
acţiuni, prin ordine foarte stricte, venite de la Mareşalul Antonescu; menţionează că militarii 
români care ar fi comis asasinate pe cont propriu sau ar fi vandalizat locuinţele altor persoane 
riscau să fie judecaţi de Curtea Marţială, întrucât încălcau circulara eliberată de Ion Antonescu în 
luna august a anului 1940; precizează că atrocităţile comise în timpul pogromului de la Iaşi, din 
27 iunie 1941, nu au fost larg discutate sau apreciate printre colegii săi; îşi aminteşte că a auzit, 
însă, de adunarea forţată a evreilor, de înghesuirea lor în trenuri închise ermetic şi de 
transportarea lor prin Moldova fără posibilităţi de eliberare, până la asfixiere; vorbeşte despre 
detaşarea sa în Caucaz, în a doua jumătate a anului 1942, zonă unde au existat luări de ostatici 
evrei, din cadrul armatei ruseşti; precizează că majoritatea ostaticilor evrei luaţi din acea regiune 
se aflau în general la posturi de conducere, fiind politruci, instructori politici în armata sovietică; 
explică faptul că identificarea evreilor dintre ceilalţi ostatici era efectuată de către soldaţii 
germani, prin verificarea operaţiilor de circumcizie suferite de bărbaţi; redă o întîmplare legată 
de deconspirarea unor evrei de către un azerbaijian arestat împreună cu aceştia, precizând că a 
asistat personal la eveniment.  
 
01:08:49 – 01:17:05 
 
El îşi aminteşte trecerea Diviziei sale prin Basarabia, până la traversarea râului Nistru; 
comentează situaţia gospodăriilor evreilor, care ocupau în general, la sate şi la oraşe, zonele 
centrale; spune că majoritatea locuinţelor evreilor fuseseră incendiate şi devastate înainte de 
trecerea Diviziei sale prin respectivele locuri; menţionează că nu cunoaşte autorii distrugerii 
caselor evreilor din Basarabia, însă precizează că aceleaşi fapte de vandalism s-au petrecut şi în 
Transnistria, urmările lor fiind observate de el personal; spune că nu a văzut nici un ghetou şi 
niciun lagăr de evrei la trecerea prin Basarabia şi Transnistria; menţionează însă că la momentul 
trecerii Diviziei sale prin Basarabia, majoritatea evreilor de acolo îşi părăsiseră deja locuinţele; 
contrazice existenţa ideii preconcepute în cadrul armatei confrom căreia evreii ar fi fost 
bolşevici; menţionează, în argumentarea ideii de mai sus, un locotenent evreu pe care l-a avut ca 
subordonat în anii 1941 şi 1942, la Compania de Transmisiuni, precizând că acesta nu a fost 
forţat să poarte însemne pentru desemnarea naţionalităţii sale; povesteşte, în cadrul aceleiaşi 
argumentări, despre acţiunile luate de armată împotriva mişcării antisemite legionare, în anul 
1941; îşi prezintă statutul la vremea rebeliunii legionare din luna ianuarie a acelui an, precizând 
că frecventa Şcoala Superioară de Război şi că a fost detaşat la Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri, de pe Calea Victoriei; povesteşte despre atrocităţile comise în acel an, menţionând 
reacţia negativă a cadrelor militare şi a diferiţi colegi la aflarea crimelor care au declanşat 
acţiunile armatei contra legionarilor: spânzurarea şi agăţarea evreilor de cârlige, în abatoare, 
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asemenea unor vite; menţionează că a fost detaşat în război în Est până la data de 22 noiembrie 
1943, când s-a întors în Bucureşti, la soţia sa.  
 
01:17:06 – 01:19:47 
 
El condamnă profund atitudinile persoanelor care neagă masacrul de la Odessa; insistă din nou 
asupra faptului că evreii aflaţi în ghetoul de la Odessa proveneau numai din Basarabia, cei din 
oraş fiind deja evacuaţi; dă ca exemplu o cunoştinţă din Basarabia, pe care a reîntâlnit-o în 
Odessa la momentul acelor evenimente agitate; vorbeşte despre eliberarea unor evrei din ghetou, 
printre care şi a tinerei pe care o cunoştea, nefiind însă informat despre motivele acordării acestei 
libertăţi.  
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