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TRADITIONAL OCCUPATIONS OF THE JEWISH COMMUNITY 
IN VADUL RAȘCOV VILLAGE, AS RELATED BY LOCALS

Abstract: Jews, in significant numbers, are mentioned since the existence of the Principa-
lity of Moldova. Initially their main activity was trade, but they could not compete with the Gree-
ks and Armenians, who were much more versed in trade. In the 18th century, Jews began to se-
ttle en masse in Moldova. Many of them crossed the Dniester and Prut rivers and settled in the 
border areas. Good examples are Sculeni, Leova and Vadul Rașcov: fairs, for which the activi-
ties of the Jews ensured a considerable economic growth. However, deprived of the right to own 
land and, for the most part, to be employed, the Jews chose the path to manage by craft and tra-
de. They traded, stored, distilled alcohol and worked in agriculture, as well as rented agricultural 
land, owned mills and fishmongers, and fished. If in 1847 the Jewish population of Vadul Rașcov 
village numbered 22 families, in 1897 there were 3237 Jewish inhabitants, and in 1930 – 1,958. 
For example, in 1870 in the village there were two candle factories, eight dubbing and leather pro-
cessing workshops, a few water mills. To this day, the elderly, who are still alive, remember tho-
se times with regret. They say that the Jews helped them in difficult situations, they trusted their 
countrymen. The Jews were very good at craftsmanship, and anyone who wanted to learn a tra-
de was welcomed.
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Evreii, în număr semnificativ, sunt menționați încă din perioada existenței Principa-
tului Moldovei. Principala lor activitate era comerțul, dar ei nu puteau concura cu grecii 
și armenii, care erau mult mai versați în domeniu.

După ce în 1812 Basarabia a fost anexată de Rusia, evreii au migrat masiv din Po-
dolie. Zona era bogată în grâu, podgorii și livezi cu fructe. În legea statutară despre 
Zona de Reședință se menționa că evreii dețineau un statut special. Spre deosebire de 
celelalte state, evreilor nu li s-a permis să dețină terenuri agricole, cu excepția „loturilor 
goale, aflate excluziv în proprietatea statului”. Evreilor li s-a permis să continue vânza-
rea de alcool, să dețină „mori, velnițas, fabrici de bere și exploatări asemănătoare”, dar 
le-a fost în mod explicit interzis să „stăpânească creștinii”1.

Însă politica țaristă, deseori schimbătoare în privința populației evreiești din Zona 
de Reședință a adus o pauperizare a acestora. „Evreii din Basarabia au fost, probabil, 
cei mai săraci și cei mai rău acomodați din punct de vedere economic dintre toți locui-
torii Zonei de Reședință. O analiză a distribuției ocupațiilor pe baza rezultatelor recen-
sământului din 1897 arată că doar aproximativ 30% din populația evreiască din provin-
cie își câștiga în mod independent viața, iar printre femei acest indicator se reducea la 

1 I. Nistor. Istoria Basarabiei. (Cernăuţi, 1923). Chișinău: Cartea Moldovenească, 1991, p. 202-203.
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o cifră mediocră de 10%”2.
Astfel, lipsiți de dreptul de a avea terenuri în proprietate și, în mare parte, de a fi an-

gajați, evreii au ales calea de a se descurca prin meșteșugărit și comerț.
„În consecință, evreii Basarabiei, ca și semenii lor din alte părți ale Zonei de reșe-

dință, au continuat să locuiască târgurile. Informațiile despre ocupațiile lor s-au păstrat 
până în zilele noastre. De cele mai multe ori ei trăiau din croitorie și muncă zilieră, cro-
itorii fiind aproape întotdeauna familiști,  cu un număr mare de persoane în îngrijire, iar 
cu munca zilieră se ocupau mai mult cei necăsătoriți. În general, aproximativ o treime 
din populația evreiască din regiune se hrănea din meșteșugărit, comerț mărunt, inclu-
siv ambulant, transport etc. Au fost foarte puțini reprezentanți ai profesiilor «curate» în 
rândul populației evreiești din Basarabia, literalmente câteva procente, inclusiv profe-
sori și medici”3.

Satul Vadul Rașcov, unde s-a stabilit un număr considerabil de evrei (în 1897 erau 
3237 de locuitori evrei, mai mult de jumătate din populația satului) nu a fost o excepție. 
Bunăoară, în 1870 în sat erau două făbricuțe de lumânări, opt ateliere de dubire și pre-
lucrare a pieilor, câteva mori de apă.

În perioada interbelică evreii dețineau funcții importante în administrația locală; erau 
cultivatori de tutun, pe care îl vindeau guvernului; ei erau croitori, tâmplari, cizmari, lu-
crători în construcții și pomicultură; făceau comerț cu piele și blană.

Toți interlocutorii noștri au avut ceva de spus despre ocupațiile tradiționale ale co-
munității evreiești.

Fostul cartier evreiesc (© Palihovici, 2019)

Dna Valentina Rotari: „Vadul Rașcov era recunoscut prin creșterea animalelor, adică 
creșteau moldovenii, dar evreii le cumpărau și era abator, exista abator special la Vadul 
Rașcov, da, iată mai la vale de școala de astăzi, exista abator și acolo se tăiau vitele, 

2 И. Шихова.  Евреи в Бессарабии (Молдавии). În: Черта. К 100-летию отмены черты оседлости 
в Российской империи. М.: Точка, 2017, c. 349.

3 Ibidem, c. 350.
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și acolo sub formă de carne, sau sub formă de mezeluri.., cei mai buni mezelari erau la 
Vadul Rașcov. În afară de aceasta existau două fabrici, deci se simțea, așa, începutul 
dezvoltării relațiilor capitaliste aici, în târgul evreiesc, era fabrica de ulei, care ea până 
nu demult, încă și în timpul puterii sovietice ea exista ca oloiniță, care făcea pentru noi, 
făcea ulei, da ei făceau pentru al vinde și în jur, și-l duceau. Era aici o altă fabrică, era 
fabrica de săpun, da, aveau fabrică de săpun, fabrică de ulei, aicea la Vadul Rașcov. În 
afară de aceasta, morăritul, două mori pe apă aveau și o moară mecanică cu motor die-
sel aveau în sat, aicea. În afară de aceasta aveau ateliere, ateliere erau diferite, de ciz-
mărie, de cojocărie, de prelucrare a lemnului, în primul rând de tăiere, «piloramă», cum 
spunem noi, și confecționarea mobilei, da, tâmplărie. Și în zilele de astăzi, eu știu că și 
la părinții noștri erau mese, sunt și la muzeu și acuma dulapuri, «servanturi», care erau 
confecționate la atelierele meșteșugărești ale evreilor. Da cine lucrau? Nu ei, nu ei lu-
crau, da lucrau, meșteri erau moldovenii, înțelegeți? Ei lucrau, erau angajați pe acolo, 
dar stăpân era evreu, da putea să fie și el.

Evreii aveau brutărie, da, brutărie, iată, care-i porecla noastră, noi avem poreclă va-
durașcovenii, nouă ni se spune covrigari. Da din ce cauză? Ei nu coceau pâine, ei cum-
părau de la prăvălie, pe lângă brutărie era prăvălie care vindea, unde stăpânul punea 
pâinea în vânzare, dar plus la aceasta ei coceau covrigi. Și iată acei care veneau la târ-
gul din Vadul Rașcov din alte sate, ei puteau, și aiști din Vadu Rașcov, liber să cumpe-
re, au copii acasă, să ducă. De-aceea noi am rămas covrigari până om muri, așa o să 
fim covrigari. Acum aici covrigi nu se mai fac, o fost, în timpul puterii sovetice noi am 
avut brutărie, și tare bună era și ne pare rău și astăzi de brutăria aceea, dar acuma nu 
mai este.

Relațiile dintre săteni, moldoveni și evrei erau foarte normale, chiar bune a-și zice 
eu. Eu țin minte că bunelul meu... evreii ca să ducă marfă, ca s-aducă marfă, ei trebuiau 
ca să aibă transportul lor. Dar principalul mijloc de transport erau căruțele, căruțele cu 
cai. Și cine erau? Dintre rândurile moldovenilor, gospodari, în special, care aveau căru-
țe cu doi cai, căruțe bune, se năimeau ca să ducă sau să aducă marfă. Cum se numeau 
acești oameni? Ei se numeau balahuri (balagula în idiș, n. a.), da. Și iată eu știu că bu-
nelul, când era încă în viață, el îmi spunea cum se ducea, aducea vin, aducea mărfuri, 
manufacturi, aduceau pește sărat, congelat nu era atunci, dar pește sărat care îl de-
puneau și-l vindeau. Iată, eu țin minte, avea un costum negru, confecționat din postav, 
postav francez, pentru că aduceau din Franța, din Anglia aduceau... și calea care era? 
Iată de la Vadu Rașcov la Șoldănești, la Șoldănești, calea ferată, care, pe calea ferată 
puteai să faci să te duci în România, încolo, iată asta e și principalul că ei aveau confort 
aicea ca să așeze. În afară de aceasta, că-i angajau, că era el cojocar moldoveanu de 
profesie, că era el cizmar de profesie, că era stoler, cum se numește?... tâmplar, da, că 
era croitor, dar în ceea ce privește croitoru, îmi spunea bunica de-acuma, că și evreice, 
în ateliere de croitorie lucrau și evreice, care coseau, și vindeau, mai ales, din rânduri-
le moldovenilor care erau mai gospodari, își coseau haine acolo. Iată, îmi spunea și bu-
nelu și bunica, că aiști mai gospodari se duceau la baia lor, și acolo, după ce ieșeau de 
la baie, era prăvălie, unde se vindeau băuturi, rachiu monopol, zicea că ei îl aduceau. 
Femeile, tot gospodine, acolo își coseau haine. Eu am apucat la bunica mea și «koftă» 
(bluză, n. a.), și fustă, haine care erau cusute la atelierele evreiești, care erau aicea, la 
noi. Înseamnă, cum să zic eu, viața așa decurgea din zi în zi, moldovenii se ocupau cu 
agricultura, evreii se ocupau, și... evreii n-aveau dreptul ca să aibă pământ, nu exista 
lege ca ei să fie proprietari de pământ, dar ei luau în arendă de la moldoveni. Și la în-
ceputul secolului de-acuma XX, când în Moldova, în Basarabia la noi, au început să se 
dezvolte relațiile capitaliste și în agricultură, și la Vadu Rașcov au început să se culti-



PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. VOL. I.222

ve acele culturi, care, cum îi zice, iată să zicem, răsărita, care-i fabrica de ulei, tutunul, 
sfecla de zahăr, iată, evreii le cultivau. Pământul a moldovenilor, brațele de muncă a 
moldovenilor, da câștigu era a cui? Da moldovenii, eu vreau să vă spun că, compara-
tiv cu populația din alte sate trăiau mai bine la Vadu Rașcov, da din ce cauză trăiau ei 
mai bine? Fiindcă moldoveanca n-are azi săpun, ori n-are sare ori altceva, o luat găina 
subțioară și s-o dus la piață, la piață, care era în fiecare zi. Da evreilor le plac găinușe-
le, tare le plac! El putea să cumpere această găinușă sau altceva, sau o luat un sac cu 
grâu sau cu păpușoi, pentru că la prăvălia de achiziționare ea primea produsele agrico-
le și putea să le răsplătească și în bani, da și în mărfuri, de care moldoveanul avea ne-
voie de mărfurile astea ca să le ia. Evreii nu creșteau găini”.

Locul unde a fost banca (© Palihovici, 2019)

Și dl Mihai Beldiman vorbește cu simțul umorului, ce-i este caracteristic de une-
le ocupații ale evreilor: „Banca lor era la clubul cel vechi. Aici, unde a fost «pecarnea» 
(brutărie, n. a.), acolo tot jidan a fost, da alăturea tot jidan era, el avea «apteci» (farma-
cii, n. a.), erau bogați tare. Când o făcut colhozu, în 49, apoi cântau, băi băieți, se du-
ceau la deal cântând, încă cu mașina îi ducea, și o intrat și.., numai pe dânsa o țin min-
te prin colhoz, Bina, și i-o dat sote, ca la oamenii iștilalți, da e, și-o prășit e v-o dată, e 
știe și-i asta? O lăsat mohor de șel lat, știi... alături erau moldoveni, o crescut popușo-
ii mari, da n-aveau spic, cică «ai numai să nu șie deochi, la mine așa mititei și au spic, 
da la Ion, cică n-are spic»”.

Dl Petre Luca: „Înainte nu erau fabrici de încălțăminte. Evreii se duceau și cumpă-
rau «cură» (curea, n. a.) de unde o cumpărau ei, o aduceau cine știe de unde, din alte 
țări, dumnezeu știe de unde.

Pe toți cizmarii îi învățau evreii. Evreu care era cizmar, de cei buni, toată încălțămin-
tea se făcea la comandă, «pe zakaz», «zăkăzué» o pereche de «tufle» (pantofi, n. a.) 
ori o pereche de cizme, ori ceva-i, era lucru, c-apoi altfel... Amu acel cizmar, dacă el era 
meșter, el lua patru, cinci, zece băieți și-i învăța. Cizmăria se învăța 4–5 ani, ca cum 
amu-i institutul. Era moș Zaharia Șerpe, zicea «Mnezeii măsii, patru ani am dus tazu 
(oală,  n. a.) la copchiii jidanilor, până m-am învățat de cizmar». Patru ani, dar dacă fă-
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ceau o pereche de încălțăminte, era încălțăminte, dar dacă ceva greșeai, te aruncau 
afară. Și mobilă, tot așa, cei mai buni «stoleri» de mobilă, de uși, de ferestre, de mobi-
lă, garderoabe (dulapuri, n. a.), numai jidani. Cizmaru, el era meșter bun, apoi el lua o 
parte. Iaca, tata meu o fost cizmar, da gheaghea (moș, n. a.) Vasile Luca, tata lui Volo-
ghea, lui Gheorghe, acela de acum era stoleri, iaca de dânsul îs făcute ușile, ferestre-
le. Când s-o însurat tata meu, ca era cu șapte ani mai mare, patru ani o trăit la gazdă 
că nu era.., o făcut nuntă și banii de pe nuntă, părinții îndatorau bani de la evrei și fă-
ceau nunta la copchii... și făcea nunta, le luau banii de pe masă, și copiii rămâneau goi, 
cu chelea și le da datoria la jîdani... și ei trăiau prin măhală, pe colo, pe colo, pe unde-i 
năimeau și lucrau și grămădeau ș-apoi și-au făcut casă. Greu, greu, grea era viața, da 
așa era, lumea de acum era deprinsă cu așa ceva.

De Paști se ducea și se cumpăra un kil de făină de la jîdani. Ca să faci o pereche 
de cizme la un flăcău să-l însori, trebuia să vinzi o desetină de răsărită, răsărita era cea 
mai scumpă, decât grâul și popușoiul, ș-amu tot așă. Ca să-i faci o «șubă» bună, așa 
un palton bun la un flăcău, altă desetină trebuie. Așa că, ca să-i faci un rând de haine 
bune, ca la un flăcău și o pereche de cizme bune, o șubă bună, asta numai când se în-
sura, da restu, cânepă. Greu-greu o fost, pentru că așa era construit, pentru că dacă nu 
era construit așa nu era «oborot» (economie, n. a.) țării.

Țăranul cela muncea și ducea pâinea la jidani, da jidanii o duceau în altă parte, 
ș-apoi jidanii cumpărau materie și cumpărai de la dânsul materie, și era alt jidan, care 
era croitor, care «cosă», și erau neamuri, și spunea «îți vând materie pentru băiat, dar 
să te duci să coși la acela», la neamu lui. Era legat una cu alta”.

Aici a fost vechiul târg de vite (© Palihovici, 2019)

Dl Mihai Beldiman: „Ei țineau la dânșii, și amu țin. Asta s-o transmis, în sânge.
America cine-i, toți îs jidani, și grăești... Și-n Franța nu știu câte procente... numai 

evrei acolo... Mulți o fugit de pe aici, de prin Moldova. Da uite ce era interesant la dânșii, 
la drumurile astea, dacă era drum de la Iampoli ducea la Constantinopol, prin Rașcov 
merge pe acolo, în Rașcov ai văzut evreii, țântirimu (cimitir, n. a.) ca și aici la noi tot, ei 
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comerțu, duceau comerțu, comersanți erau, îți spun că, povesteu că ce-ai vrut, și coar-
ne de mare, nici eu nu știu, spuneau moșnegii, da c-is acelea?.. magazinele erau dife-
rite, în magazine era tot ce vrei, și «ochi de om»... de la ei cumpărau moldovenii, ve-
neau și din alte sate, văleu, Climăuțu, Cot, Vadu Rașcov, toată Cușnirca, la noi se fă-
cea târg mare în Medean, și-n vale, în vale pe urmă, în Medean prima dată se făcea, și 
cai și căruțe, ce vrei... Pe urmă era piața de vite, da prima dată o fost... pe Medean nu 
erau case, se făcea bazari, se făcea mare bazari acolo... apoi de ce străzile aistea care 
erau... de la biserică, s-apoi a doilea, s-apoi lângă oloiniță, apoi toate erau cu «burcov-
că» până în Medean, acolo...

Niciunu din târg, târgul ista care era... dacă era tunea, Pechea Ptașnic, Botezat, Pa-
vlunea, ei dacă erau clienți... apoi se duceau și făceau ei nebunii... apoi ei, toți, aveau 
ba dugheană, cum se spune, magazinaș, da nici unu nu lucra la deal.

Struli Vasiliev avea pământ, el era croitor, avea meserie, croia, făcea haine, cosea, 
el avea pământ, da lucrau ai noștri și corelația era bună cu românii, moldovenii și lor le 
plăteau.

Struli Vasiliev era croitor vestit... dar ciubotari erau ai noștri, ei lucrau la jidani, ei 
abeau ateliere și moldovenii lucrau la evrei... cârnațuri nu făceau jidanii, de mâncat 
mâncau, da nu făceau jidanii, la dânșii nici nu se poate să facă cârnațuri... ei nu mă-
nâncă carne de porc, ascultă-mă pe mine, du-te în Israel și ai să mănânci acolo carne 
de porc... da de mâncat, mâncau, că făceau moldovenii, da la dânșii nu le dă voie le-
gea să mănânce.

Crama și beciurile lui Struli Vasiliev (© Palihovici, 2019)

Beciu din deal, de la cramă îi la jidani, viile astea care erau deasupra satului, de la 
valea Climăuțului, până aici sus erau vii și tot a jidanilor erau... lucrau moldovenii, dar 
erau a lor, făceau vin și îl duceau, nu știu ce făceau... dar aveau vinuri de celea, sor-
turi... eram mititel și mă duceam... doi struguri în sân și mai mult nu încăpea... avea un 
fel de francez, poamă de aceea nu mai văd eu... erau vii multe a lor. Beciul cela care 
era la școală, era beciul lui Fridl. Unde-i «Luminița» acuma, acolo a fost casa lui Fridl.
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Târguiala se făcea în anumite zile, târgul era, zi la târg... când veneau acei din Cli-
măuți, până pe valea Climăuțului desculț, cu ciubotele pe umăr, se așezau jos acolo, se 
încălțau în ciubote ș-apoi veneau la piață, când se duceau înapoi, ajungeau acolo, iar 
se descălțau... ce râzi, dacă nu era de încălțat, ce grăiești tu... când cumpărau o pere-
che de sandale, văleu... sărăcia era mare.

De tot  ce ai vrut, era în dughenele lor, tot  ce ai vrut, și era, și coarne de mare erau, 
nu știu ce erau, da așa se numeau... De aici ei strângeau grâul se pleca de aici de la noi 
și se ducea în America, grâu, de aici... Cu ce iaca nu știu, dar grâul îl ducea...

Erau morile bunelului pe Nistru, ei nu măcinau la morile lui, jidanii nu măcinau făină 
acolo, ei aveau morile lor, ei erau nevoiți să ducă la morile lor, în Florești, poate, nu știu 
pe unde aveau ei mori, dar nu le da voie să macine aici. De acum ei se ascundeau, ru-
gau pe unu pe altu... ei așa făceau, că acolo era mai scump, legături aveau drăcoase.

Era un evreu și făcea măsălile la moară, dinții cei care macină și, cum bunelu avea 
mori, l-a trimis pe tata să ea măselile celea, făcute din scânduri. S-o dus el, da ei se așe-
zase la mâncat, au turnat și au mâncat zeama și când au întors ulcica ceea, că ei nu 
aveau «holodilnice» (frigidere, n. a.), aveau obloane și puneau mâncarea între obloane 
și geam, a intrat o mâță într-o ulcică de-acea și când o întors ulcica o căzut mâțu, ehe-
he! Dracii de copii le puneau baligă de cal în ulcele. Dar ei nu mâncau rău.

Era David în parte ceea, umbla prin sat și boia lână, s-o dus la moș Seva, da Seva 
avea un țap, David «trăi ghine» cu tata și când am venit acasă el îi povestea: «măi ce-
am pățit măi Grișa, am fost la Seva, la baba Frăsânica, și-am boit la dânsul lână, măi 
Grișa când a mers țapu la mine și când a tras un cap în pântece am văzut nopte, nop-
te în ochi...»”.

Nucile le trimiteau în Israel, da știi ce făceau, le desfăceau în două, băgau în ele aur, 
le lipeau și le trimiteau... și i-o aninat, da târziu i-o aninat, când erau încă românii, d-apoi 
cum, dacă ei aveau legătură cu Israelul, peste mare, și bună ziua, până la Odesa era, 
Constantinopol... de la Iampoli se ducea la Constantinopol, îți închipui? De poleci încă 
era făcut, ei o ținut partea ceea...”.

Dl Sergiu Palihovici: „Aici era marfă strașnic... evreii trebuia sa aibă ochi de om în 
«chibuțurile» lor, era concurență mare... era unu care se ducea înainte, cu tot alaiul ăsta 
de căruțe la Bălți și se înțelegea acolo cu alți evrei, aceia veneau de la Botoșani, mer-
gea legătura așa... mie să-mi aduci de-aceea, chiperi roșu, ori semințe de celea, ori «ta-
bletce» (pastile, n. a.) pentru sănătate, pentru oameni, care erau întrebate în sat... adi-
că era legătură mare între partea satului care erau români și partea satului care erau 
evrei... organizau în toată luna câte 25–30 de căruțe, încape oleacă de marfă... fiecare 
evreu se stăruia să aducă așa fel de marfă, care nu are celălalt, era concurență, prin-
tr-asta era «biznesu» fiecărui magazin... apoi aiștea corespondau cu cei de la Codima 
de la Ucraina, de aici până la Codima îs 27 de kilometri peste Nistru. Treceau Nistru cu 
barca, Nistru a fost în față. Mama povestea că se ducea cu copiii în partea ceea, ole-
cuțică mai în deal, acolo erau mori, moară de apă și au fărâmat-o aiștea cu avioanele.

Îs vreo patru, cinci drumuri de la școală la deal încolo, drept în deal, și era casă lân-
gă casă, beciuri mari pline cu vin a lui Sruli. Câte case erau, atâtea erau magazine. Lap-
te, carne, brânză era la români, jidanii nu aveau nimic absolut, da aveau magazine, ei 
nu îngrijau de animale, nici de pământ. Ăștia se duceau la piață cu brânză, cu carne, cu 
ouă și făceau schimbul de marfă. Jidanul avea parale pe comercializarea din magazi-
nele lor și cumpărau. Cum povestea tata în afară de găini și mâțe ei nu aveau altceva. 
Moldovanu fără oiță, vacă, cai n-o putut trăi. Ei cai nu aveau, la ei nu găseai balegă”.
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(Imaginea drumurilor pietruite în Vadul Rascov (© Palihovici, 2019)

O ocupație, care pe lângă faptul că a dat de lucru moldovenilor a și făcut ca evreii 
să pietruiască un șir de străzi din sat a fost cea a sacagiilor, moldovenii având cai și că-
ruțe. Dna Valentina Rotari spune: „Partea de sus a satului, în special acolo, unde erau 
deplasate casele evreilor, puțină apă, mai ales apă potabilă, și de-aceea ei apa o cum-
părau și o aduceau, tot din rândurile moldovenilor năimeau, era om special, care se nu-
mea sacagiu. Și el avea căruță care se numea, asta cum îi zice, sacauă. Ei, ca o bitcă, 
cum s-ar zice, cu două roți și pus pe dânsul un butoi. Și-n afară de aceasta, o căldare, 
care era din lemn această căldare, care se numea cofă, și el, sacagiu ista venea la izvor 
și incărca sacaua și apoi mergea, când ajungea în târg, de-a lungul străzilor. Și evrei-
cele, evreii care aveau nevoie de apă, ei, se vede că aveau chiar și vasele lor, unde își 
făceau și rezervă, și ei cumpărau. Cât era, nu mai știu, ei își cumpărau apa. Azi a venit 
pe strada asta, mâine pleacă pe cealaltă, asta era ocupația lui, îndeletnicirea lui princi-
pală, a sacagiului. Dar, întâlneau și greutăți, și anume care erau greutățile pentru saca-
giu de la început? Pentru ca să vii la izvor, la cele două izvoare, trebuie să te cobori la 
vale și trebuie să te urci înapoi cu plinu de-acuma, și evreii au construit strada, ce-au fă-
cut, au pietruit-o, și acuma se păstrează încă, nu-i char așa. Ei au avut grijă tot de dân-
șii, ca să poată să le aducă apă, aici e apă foarte bună”.

Tot la această ocupație profitabilă se referă, în stilul său, și dl Mihai Beldiman: „La iz-
voru cel mare, tot de dânșii e făcut, cu burcovca», care m-ai întrebat, da de acolo le du-
cea apă cu sacaua, poloboc de lemn, și moșneagu mergea, da băieții îi scoteau cepu 
și curgea apa”.

Dl Sergiu Palihovici: „«Burcovcă» de asta acolo este făcută, sapoi drumu central, că 
drumul central nu era care-i acuma, da aista care-i mai dincoace”.

Căruțașii din Vadul Rașcov erau foarte solicitați la transportarea mărfurilor pentru 
evreii ce se ocupau de comerț. Toși informatorii noștri relatează acest fapt în detalii, ac-
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centuând amploarea operațiunilor comerciale.
Astfel dl Mihai Beldiman spune: „Tata se ducea cu caii la Bălți cu nanu Ionică cu 20–

30 de căruțe, îi năimeau după marfă”.
La fel și tatăl dlui Sergiu Palihovici lucra la evrei: „Evreii erau prieteni buni cu tata, 

cu bunelul Michea, care bunelu și tata și nanu Ionică de pe mama organizau câte 20–
30 de căruțe și iarna sănii, la Bălți după marfă, de la noi până la Bălți îs 90 de kilome-
tri, se duceau cu căruțele și aduceau marfă pentru evreii, mașini nu erau, aduceau mar-
fă cu căruțele, și erau angajați de jidani permanenți, pentru că ai noștri aveau cai fru-
moși, da evreii nu angajau prostălani care puteau să-i trădeze marfa, s-o vândă, ori s-o 
fărâme, da era întocmai îndeplinirea cerințelor evreilor, aiștia îndeplineau «zacazurile», 
comenzile așa cum cereau evreii și corespunzător, românii erau remunerați de evrei 
dacă își îndeplineau misiunile și aduceau marfa cum trebuiește... era legătură... româ-
nii din partea asta de sat erau remunerați frumos de evrei, dacă duceau angajamente-
le față de evrei”.

În concluzie vom menționa că în satul Rașcov populația evreiască avea aceleași 
ocupații tradiționale ca și majoritatea evreilor din târgurile basarabene ale acelor tim-
puri. Confirmarea acestui fapt s-a făcut datorită bunăvoinței interlocuitorilor noștri și pe 
această cale dorim să le mulțumim pentru aportul adus studiului nostru de  teren.

Informatorii noștri:
1. Sergiu Palihovici, a. n. 1947, pensionar, locuitor al satului Vadul Rașcov;
2. Mihai Beldiman, a. n. 1947, pensionar, născut în satul Vadul Rașcov;
3. Valentina Rotari, a. n. 1942, locuitoare a satului Vadul Rașcov;
4. Petre Luca, a. n. 1936, locuitor al satului Vadul Rașcov;
5. Larisa Gârneț, a. n. 1959, locuitoare a satului Vadul Rașcov.


