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Numele și prenumele intervievatului: Daniel Bradu 

Data nașterii: 1923 

Locul nașterii: Fântâna Albă, comuna Parcova, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0001.01.01 

Data interviului: 10 august 2004  

 

 Daniel Bradu s-a născut în anul 1923, în satul Fântâna Albă și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial. El, care era premilitar la acea vreme, relatează despre două convoaie 

de evrei care au trecut prin satul său, un convoi despre care i-au povestit părinţii şi unul pe care 

l-a văzut el. Daniel Bradu povesteşte că toţi premilitarii din sat au fost chemaţi de către sergentul 

local să sape o groapă, la Valea lui Purice, unde au fost împuşcaţi evrei, atât din primul, cât şi 

din al doilea convoi, cărora soldaţii le-au spus să se dezbrace. Este vorba despre aproximativ 

100 de evrei, cei care nu mai puteau merge mai departe. Dintre aceştia, trei au scăpat din groapă, 

spune Daniel Bradu, care a asistat la execuţie. Soldaţii erau români, potrivit martorului.  

Convoiul, de 500 sau poate chiar 1000 de oameni, era dus spre Gaspra, după cum relatează 

martorul.   

 

00:00:00 - 22:21:18 

 

Question: O să vă rog să-mi mai spuneţi o dată numele dumneavoastră. 

Answer: Numele meu adică să spun  ?  Bradu Daniel Pavlovici. 

Q: Data naşterii. 

A: Din 23, 1923. 

Q: Şi locul naşterii. 

A: Locul ? Sat Fântâna Albă. Comuna Parcova. 

Q: Ţineţi minte despre ce am discutat data trecută, atunci când am fost aici ? Despre perioada 

războiului şi despre anul 1941. 

A: [19]41, da. Din [19]41, ce s-a întâmplat în [19]41. 

Q: Puteţi să încercaţi să ne mai spuneţi odată  ? 

A: Dacă trebuie. În [19]41, eu intrasem atunci premilitar cum se zicea, pregătire pentru armată, 

atunci aşa era, că ăştia tineri îi pregătea pentru armată. Şi aveam un locotenent aici de rezervă, 

care ne învăţa, aveam sergenţi, care ne învăţau, care au făcut armata. Şi, într-o zi de toamnă, eu 
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am fost dus la deal, părinţii erau bătrâni, fraţii erau căsătoriţi, numai eu eram cel mai mic, şi ne-

am dus la deal la strâns păpuşoi, pe vremea aceea. 

Q: Dar ce făceaţi, iertaţi-mă, ce făceaţi la şcoala asta premilitară  ? 

A: Ne învăţa instrucţie, ne învăţa, ne pregătea pentru armată, aşa era atunci, care toţi până la 

armată umblam în toată duminica la instrucţie, duminica umblam, umblam şi ne pregătea pentru 

armată. 

Q: Şi locotenentul acela sau sergentul despre care vorbeaţi era din sat  ? 

A: El era din Parcova, dar el era, familia Riman, dar el era de naţionalitate era evreu, dar a fost 

luat de un ţăran de suflet, cum se zice la noi. Părinţii lui au murit şi l-a luat un ţăran, un ţăran 

care nu avea copii l-a luat pe dânsul, şi pe dânsul l-a învăţat, l-a dat la Bălţi cum era atunci toţi 

la şcoală normală, eu ştiu ce şcoală era Bălţi, şi a învăţat la Bălţi de învăţători. Şi el era 

locotenent de rezervă. Şi el ducea subcentrul premilitar, el era omul acela, că el s-a pierdut, sub 

Stalingrad a murit. A fost pe front el, pe urmă. În timpul acela, până s-a terminat războiul el a 

fost pe front, l-a luat.  

Şi, într-o zi, m-am dus la lucru, când am venit seara, părinţii mei, cum erau ei, ni spun că zice: 

„ştii ce, azi a mers pe la noi un convoi de evrei”. Şi zice: „aud că o parte dintre ei au trecut acolo 

spre Gaspra şi o parte i-au împuşcat”. „I-au împuşcat ? Nu ştiu nimic eu”. Ne-am culcat seara, 

când a doua zi dimineaţa sergentul acela vine la mine. 

Q: Dar asta cam când era, vă mai amintiţi  ? 

A: Toamna, tot, în [19]41 toamna. 

Şi zice: „mâine”, era dimineaţa, „să iei hârleţul sau lopata, să vii la şcoală, lângă şcoală, acolo 

să vii. Avem treabă”. Nu a spus ce, eu fiindcă eram singur nu m-am mai dus chiar atunci, am 

mai făcut treabă, părinţii erau bătrâni. Când m-am dus eu, băieţii, premilitari care erau de aceea 

strânşi, ei au plecat, i-au luat şi s-au dus în Valea lui Purice, în valea aceea unde au făcut groapă 

Q: Erau mulţi  ? 

A: Premilitarii erau mulţi băieţii, au murit care pe front, săracii, care au murit acasă. Şi eu am 

zis de acum să mă duc şi eu acolo să văd, că m-a chemat, să nu mă întrebe de ce nu am fost. În 

timpul acesta când să mă duc ne-am uitat peste deal, să văd un convoi, când ne-am uitat, da, un 

convoi, vin evreii, pe o parte şi pe alta, dar eu am mai îngăduit să văd ce a fi asta, dacă nu ştiam 

ce e treaba asta. Au venit, îi păzea soldaţii pe o parte şi pe alta, români, soldaţii români îi păzea, 

şi au venit încoace, de la şcoală înainte, şi au venit un ofiţer şi a strigat la dânşii că toţi să se dea 

pe dreapta să se odihnească. Tot convoiul acela să se dea pe dreapta, să se puie jos, să se 

odihnească. Şi ei s-au pus săracii pe jos toţi, erau copii, erau oameni bătrâni, radine, cum familia 

luată de acasă. 
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Q: Şi dumneavoastră eraţi în apropiere de convoi  ? 

A: Eu eram, pe acolo trebuia să mă duc la deal. Şi în timpul acesta când eu să mă pornesc, a 

venit un ofiţer călare şi strigă: „care vă simţiţi că sunteţi bolnavi, nu puteţi, rămâneţi, că noi am 

grăit cu primarele şi cu şeful de post şi o să scoatem căruţe şi o să vă duceţi cu căruţele”. Eu m-

am dus, am lepădat, şi m-am dus acolo unde a spus sergentul, că acela ce să .… Când m-am dus 

acolo, dar ei din urmă i-au pornit şi venea convoiul, dar eu am ajuns acolo, sergentul acela m-a 

văzut şi a început să mă suduie – ce, nu ştii cum era la români  ? Dumneavoastră nu ştiţi cum, 

atunci era nevoie, ne bătea îndată. Aşa era vremea atunci. Eu am spus că am întârziat, că am 

avut treabă, că tata e bolnav şi nu ştiu ce, mi-a dat pace. 

Q: V-a certat că aţi întârziat  ? 

A: Da, mi-a cerut socoteală de ce am întârziat, dar eu de acum am tăcut. Ce, nu mai puteai grăi 

atunci, n-aveai când grăi. Şi am văzut că a venit convoiul acela, a prins a trece pe acolo, m-am 

uitat de vale unde m-am dus eu: „haide, apucă-te de lucru”. Acolo o groapă mare o groapă mare, 

lungă, largă, săpată, dar adâncimea era aşa ca la gâtul omului. Groapa era săpată, de acum băieţii 

săpase, i-au pus, au săpat. În timpul acesta a trecut convoiul. 

Q: Cât era de mare  ? 

A: Ce  ? 

Q: Mai ţineţi minte cât era de mare  ? 

A: Nu ştiu, dacă acolo trebuie, mare era, trebuie să fi fost de vreo, mai mult de vreo 20 de metri 

lungime. Eu ştiu ?, dacă au intrat 100 şi ceva de oameni acolo, eu ştiu, tot a fost. Nu am măsurat, 

dar era lungă, valea aceea largă, lungă. Şi în vremea aceea a apărut convoiul. Convoiul pe aici 

trecea şi a trecut înainte, pe acolo era drumul, aşa pe aici, dar de la vale de drum, la vreo 50 de 

metri, a săpat groapa, de la drum mai la vale la vreo 50 de metri în râpă au săpat-o. Convoiul a 

trecut spre Gaspra, este un sat la noi Gaspra, a trecut pe drum încolo. Când la urma convoiului 

au rămas cei care o feti. Nu i-au adus cu căruţele, dar îi păzea soldaţii împrejur şi ei zăceau 

grămadă. Şi ei au rămas, dar ei căruţe nu au mai scos, numai le-au zis să rămâie care voiau ei. 

Şi i-au adus acolo, i-au adus acolo, i-au dat lângă groapă .… 

Q: Cam câţi erau  ? 

A: Apoi trebuie să fi fost peste sută. Erau copii, oameni în vârstă, bătrâni, era o jale, nu te puteai 

uita, eu eram tânăr, nu te puteai uita ce jale. Dar părinţii, erau evrei, dar părinţii toţi se strângeau 

la un loc unul de altul, o jale era. Noi eram strânşi toţi grămadă şi ne uitam ce, ce puteam face, 

noi nu puteam zice nimic, asta e statul, eu ştiu ce lege au, ce, noi nu ne puteam apropia cu nimic. 

Ne-au dat comandă nouă că să trecem în deal, aşa era nişte pomi şi sub pomii aceia să ne ducem 

sus. 
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Q: Cei care .… ? 

A: Acei care au săpat, toţi premilitarii aceia să treacă încolo. Ne-am uitat de acolo… 

Q: Şi era departe unde v-aţi dus  ?  

A: De vreo 50 de metri aşa era, mai pe chisc, nu mult de mers. I-au pus pe evreii aceia să se 

dezbrace, s-au dezbrăcat aşa la haine mai subţiri cum s-ar zice. 

Q: Şi cine le-a ordonat să se dezbrace  ? 

A: Ofiţerii aceia. Noi mai ştim  ?   Dacă ei erau acolo, vreo trei ofiţeri, erau soldaţi, mai 

cunoşteai care  ?   Noi ne păzeam treaba noastră, că vedeai ce se face, nu te uitai acolo că era o 

mare jale, mai vedeai toate cele, plângeau toţi în toate părţile. Te gândeşti că 100 şi ceva de 

oameni mor acolo  ?   Toţi măcar care şi cum este răcneau, jale. I-au dat pe toţi în groapă, i-au 

izghit pe toţi ca unul în groapă şi au dat pricaz la soldaţi să vină să îi împuşte. Au pus vreo zece 

soldaţi de rând, cu armele, şi a dat pricaz să împuşte în ei. Ei toţi umblau. Şi ne uitam de sus 

.… Ne uitam de sus, erau soldaţi, pe semne că mai jeloşi, vedeam gloanţele cum merg pe 

deasupra, ştii, cum era, apoi nu trăgeau în ei, pe deasupra. Şi au ieşit, cum era, era asta treabă 

de acum era mai de seară, înspre amurg când au ajuns ei. Au ieşit trei fete şi un băiat, au ieşit 

din groapă, s-au târâit, cum bătea din partea asta de la drum îi bătea în ei, dar ei în partea aceea 

s-au târât şi au ieşit din groapă şi au luat-o pe râpă la vale. Şi ne-am uitat, toţi grăiam de acolo, 

vedeam, o să tragă în ei, şi nici un soldat nu a tras în ei. Ei toţi patru au ieşit pe râpă, ofiţerii nu 

au văzut, dar soldaţii nu au tras în ei. Ei au ieşit târât, cred că pe râpă încolo era păpuşoi şi de 

acum au luat-o prin păpuşoi şi s-au dus primprejur la ai lor, la evreii lor. 

Q: Dar convoiul celălalt cât era de departe  ? 

A: Convoiul acela era spre Gaspra, dar cred că ei au luat-o prin păpuşoi şi s-au dus la convoiul 

acela. 

Q: Şi acolo câţi oameni erau  ? 

A: Care au ieşit  ? 

Q: Nu, care au mers încolo, convoiul cel mare. 

A: D’apoi cine ştie, convoiul era mare, cine ştie de câte sute, că era un convoi, ei mergeau unul 

în altul, şi în lungime. Cine ştie, erau vreo 500, poate şi o mie, eu ştiu câţi  ?  Cine ştie  ?  Eu şi 

eram tânăr, nici nu analizam eu treburile astea, că nu văzusem eu aşa trăsnăi. 

Q: Dar atunci când au ajuns, prima dată când au ajuns la groapă, când au văzut groapa, primii 

oameni din convoi, nu au avut nicio reacţie  ? 

A: Nu, aceia au mers înainte, că soldaţii îi păzeau. Nu. Nu au făcut nimic. D’apoi ce, erau 

soldaţi mulţi cu arme, ce puteau să facă ei fără arme  ?   Ei tot mergeau soldaţii deşi cu armele 

şi, na, i-au dus înainte. Şi ăştia care au venit din urmă i-au adus la groapă, că anume i-au lăsat 
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în urmă. Şi în timpul acesta a strigat la noi, de acum după ce s-a gătit acolo, s-au acioat în 

groapă, au împuşcat ei, i-au împuşcat pe toţi, au murit sau poate nu muriseră toţi, s-au mai 

chinuit, Dumnezeu sfântul ştie. 

Q: Dar cam cât a durat   ? 

A: A durat, vreo jumătate de oră a durat împuşcătura asta aşa, ei împuşcau. Şi au strigat la noi: 

„daţi-vă jos şi veniţi şi daţi ţărână”. Noi ne-am dat jos, că na, dacă sergentul a strigat, că nu 

aveam încotro, că apoi ne da la locotenent şi ne da la şeful de post, şi era atunci, bătea, nevoie, 

era greutate şi atunci, ce, era o lege şi atunci. Ne-am dat jos şi am prins să dăm ţărână. În timpul 

acesta, o parte femeiască s-a sculat în picioare. Uite, îs bătrân, am peste 80 de ani, şi acum mi-

e jele săraca cum s-a sculat, cum o văd, cu faţa spre noi, aşa s-a nimerit cu faţa, şi a strigat, zice: 

„domnule şef, vă rog, nu mă îngropaţi de vie, împuşcaţi-mă”. Şi un ofiţer de acela a dat 

comandă: „băi, trage, băi”. Ştii, că erau inimoşi, ofiţerii ăştia erau nevoie. Striga: „trage băi un 

glonte, băi”. Şi a tras un soldat şi a împuşcat-o şi a chicat săraca. Şi apoi pe noi ne-a pus şi am 

dat ţărână. Dam ţărâna aceea, fuia, carne vie fuia, ce-am văzut, Doamne fereşte. Am fost şi 

chinuit atâţia ani, dar aşa greutăţi nu am văzut ca acei ce au tras ei săracii. Şi ei s-au dus, noi 

am rămas, am dat ţărână şi am venit acasă, asta tot am văzut ce s-a întâmplat în [19]41 cu evreii.   

Q: Şi lumea din sat, oamenii din sat ? 

A: Oamenii nu au ieşit, oamenii nu au ieşit nimeni, cât au ieşit aşa la drum, la stradă şi se uita 

cum mergea convoiul, dar nu s-a vârât nimeni şi nici nu, la toţi le era jale. Noi am avut în sat 

evrei, care au trăit cu noi şi ei tot i-au luat, dar unde i-au dus nu ştim. Grăiau aişti bătrâni, noi 

eram mai tineri, nu ne dam seama, dar aişti bătrâni grăia: „ce, ei nu sunt tot ca noi, suflet ?” Şi 

ei au legea lor, de acum noi cu dânşii ne înţelegeam cum era tipurile atunci: el ţinea o 

manufactură, noi ţineam alta, noi nu ne îngrădeam unul cu altul. A venit timpul, atunci aşa nu 

ştiu de unde s-a tras şi cum că am rămas, am rămas fără evrei. Şi, în armata rusească, am fost şi 

eu am avut comandat de zvod un evreu, familia Dorman, un băiat tras ca prin inel, frumos, aşa 

un băiat cuminte şi noi grăiam cu dânsul, dar el era din Moldavia taman. Ci: „băi băieţi”, el ne 

spunea aşa, dar el mai în stare ca noi, ci: „băi băieţi, nu credeţi că eu am pretenţii pe voi, că asta 

nu depinde de voi, nu voi aţi făcut. Şi ai mei părinţi sunt pierduţi tot, eu am fugit şi am scăpat 

şi iaca sunt în arată”. El ne povestea. Zice: „asta noi am avut s-o tragem”, aşa zicea: „am avut 

s-o tragem de la Dumnezeu”.  

Q: Dar ţineţi minte numele vreunei familii din sat, familii de evrei ? Spuneaţi că erau familii 

de evrei care trăiau în sat aici. Mai ţineţi minte vreun nume ? 

A: Da, am avut unul Nusăm, am avut Geider, dar ei nu erau aici, ei nu ştiu unde s-au dus, ori 

poate erau, s-au dus tot la grup, ce-i cunoşteai dacă erau… Îţi spun că erau cine ştie câte sute 
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de evrei, ce, dar cine s-a dus la drum să se uite cine trece şi cum trece ? Toată lumea s-a dus la 

dos, că se temea. Ce, asta nu-i şagă, asta-i o nenorocire. Fiecare dintre bătrâni avea alte 

îndrumări, noi ăştia tineri încă nu ne dam seama, nu ştiam ce înseamnă asta, dar ei spunea: 

„Când am fost cu războiul celălalt, ştim ce a fost şi nu vrem acum să ne vârâm.” 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu lucrurile, cu hainele şi cu lucrurile ? 

A: Hainele le-au luat în căruţă, le-au pus într-o căruţă, asta am văzut, că noi eram acolo sus, şi 

când s-au pornit ei, noi am rămas să astupăm boarta, groapa, dar ei cu căruţa s-au pornit toţi 

spre Gaspra încolo, în urma convoiului. Ce au făcut ? Cred că le-au băut, că nu le-au luat să le 

îmbrace, că ei erau îmbrăcaţi voienîi, nu au avut nevoie să le îmbrace, dar cred că le-au dat pe 

băutură, aşa ne gândeam noi, dar eu ştiu ce au făcut…nu ştiu. Dar la noi oameni nu au fost, câţi 

premilitarii care ne-au scos, ăştia au fost, dar aşa lume, nu ieşea, toţi se dau, şedeau şi le era 

jale. D’apoi acolo, te gândeşti, moare un om şi ţi-e jale, dar acolo, să fi văzut, 100 şi ceva de 

evrei împuşcaţi, apoi gândeşte-te, acolo părinţii cu copiii, toţi se strângeau grămadă, apoi era o 

jale. 

Q: E departe locul despre care vorbiţi, de unde suntem acum, de casa dumneavoastră ? 

A: Este aici o vale, Valea lui Purice. Ei au fost în astă primăvară la, acolo, au făcut un 

monument, ei au făcut monument acolo la evrei, la borta aceea, că acolo sunt două gropi: o 

seară o groapă, şi a doua seară altă groapă. Sunt împuşcaţi acolo, trebuie să fie cam 300 de evrei 

împuşcaţi. 

Q: Deci a mai fost un .… ? 

A: Cu o seară înainte au împuşcat, v-am spus, cu o seară înainte eu nu am fost, că eram la deal, 

şi ei au fost după mine, dar eu eram la deal şi nu am fost. Dar a doua zi de acum luaţi am fost, 

şi două gropi sunt acolo, de evrei, pe Valea lui Purice. Ei acum au făcut monument frumos, au 

făcut aşa mai pe chisc, nu chiar la gropi, mai într-o parte, au făcut monument. 

Q: Vă amintiţi ce fel de arme aveau soldaţii ?  Aveau arme automate sau puşti aşa ? 

A: Nu, nu, puşti, nu aveau automate, românii nu aveau, nu ştiu cum le zice atunci. Nu prea 

ştiam noi, dacă noi eram premilitari, nu prea ştiam în arme aşa. Ne învăţa aici a face instrucţia: 

la dreapta, la stânga, nu ştii cum, ne pregătea adică pentru viitorul armatei. Dar acum, când a 

venit Uniunea Sovietică nu ne-a mai pregătit, a venit şi ne-a luat nepregătiţi aşa, din prima zi. 

Ne-a luat pe toţi, câţi am fost, toţi, mare, mâţâţel, mobilizaţi toţi şi ne-au dus. Un soldat singur, 

vedeţi cât e satul nostru, un soldat pe toţi ne-a luat, şi soldatul acela ne-a dus până Ţarigrad. 

Soldatul acela ne-a dus şi la vagoane, şi noi de un soldat, şi nu noi, dar toate satele, iaca Parcova 

e mai mare, un singur soldat. Noi când ne duceam la voiencomat, că s-au format voiencomate, 

ne duceam la voiencomat, dar Parcova fusese dinainte, Parcova de acum pleca spre, de acum 
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se ducea spre Nistru, dar noi ne duceam la voiencomat. Păi aici, valea asta, tot era oamenii ăştia, 

ăştia mergeau încolo, dar aceia dacă mergeau şi treceau… Au fost vremuri foarte grele, foarte 

multe greutăţi au fost. Şi care a avut zile a venit înapoi, care nu a avut zile s-a pierdut, eu am 

avut trei cumnaţi, de pe soţie, toţi au murit, care la Vâşla, care, toţi au murit pe front. Ce să 

facem ?  Atât am avut de spus. 

Q: Mulţumim frumos. 
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