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Numele și prenumele intervievatului: PERCIUN, Petru 

Locul nașterii: sat Parcani  

Data nașterii: 1929 

Rola interviului : RG-50.572.0004.01.01 

Data interviului: 11.08.2004 

 Interviul a fost acordat de către Perciun Petru, născut în anul 1929, în satul Parcani. În 

1941, el devine martor crimelor comise împotriva populației evreiești de către armata română. 

Astfel, pe parcursul interviului, el povestește despre convoaiele de evrei (venite din 

Dumbrăveni, Cernăți sau Bălți) care treceau, conduse de soldați români și nemți și cum 

sătenii miloși încercau să le arunce de mâncare. De asemenea, el menționează numele unui 

evreu, pentru care mama sa lucra și care a fost ucis prin împușcare de către soldații care îl 

păzeau. 

00:00:00 – 00:13:28 

00:00:39 – 00:13:13 

00:00:30 -00:00:36 (File 1) 

00:00:36 – 00:10:40 (File 2) 

00:10:40 -00:13:13 (File 3) 

 

File 1/3 

[Dialog fundal] 

[-Merge?  

-Ia stați..] 

File 2/3 

[-Gata] 

Q: Vă rog să ne spuneți numele dumneavoastră.  

A: Perciun  00:43 Petru mă cheamă. 
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Q: Locul și anul nașterii.  

A: Satul Parcani, născut în [19]29, raionul Furog.  

Q: Spuneți-mi, vă rog, ce vă mai amintiți din anul 1941, la începutul războiului.  

A: Țin minte când au venit nemții, umblau avioanele și bombardau. Și țin minte cum au ridicat 

evreii din Dumbrăveni, de la Cernăuți și i-au dus așa, pe aici și-și băteau joc de dânșii. S-a 

întâmplat și am văzut cu ochii mei cum…  

Q: Spuneți-ne ce ați văzut.  

A: Da… Îi împușcau și îi puneau într-o căruță și îi duceau… Dar unde i-au dus, nu știu unde…  

Q: Dumneavoastră unde erați când ați văzut…? 

A: Eram taman la deal, că avem ogor și eu mă duceam, mă mișcam ogorul. Eu am cules 

pepeni, azvârleam pepeni, le dădeam mancare lor.  

Q: Și ați văzut când soldații îi împușcau?  

A: Dar cum ! Nemții îi împușcau… Și românii…  

Q: Soldații erau și români și nemți ? 

A: Erau și români și nemți. 

Q: Și povestiți-ne ce vă mai amintiți.  

A: Știu că îi mânau și i-au dus încolo, spre raionul celălalt, Vârtejeni și de acolo nu știu, nu 

știu unde. Că ei au dormit o noapte deasupra satului…  

Q: Erați la lucru ? 

A: Eu eram la lucru, un fel de storj, un ogor… se numește. E ogorul meu. Ogorul meu. 

Q: Cu părinții, cu… ? 

A: Cu părinții, da, normal, cu părinții. Mama mea chiar îi știa pe evrei că dacă a lucrat la dânșii 

....    Mama lucra, dar eu nu lucram, că eram tânăr, aveam 11 ani… 

Q: Și mama dumneavoastră a încercat să vorbească cu ei, dacă îi știa ? 
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A: Dar cum ! Le-au dat voie, le făceau blende în română, le făcea blende să nu se apropie de 

ei. Dar norodul a dat buzna, dacă ar știi …. ! Dar păi, cum să nu grăiești cu… ? Dacă îl vedeai 

că se duce la suferință ? 

Q: Și vă amintiți ce spunea mama dumneavoastră ?  

A: Eu am …, eu am văzut. Că ce a spus mama, asta eu nu grăiesc. Eu ce am văzut eu, numai 

asta vorbesc. Și am văzut eu cum veneau și cum îi aduceau, convoiul, cu automate. Erau căruțe, 

boiene, căruțe și era căruță din-asta, dinainte, de la norod. Și care nu putea, cel mai bătrân, îl 

împușcau și îl puneau în căruță și… 

Q: Deci nu îi lăsau acolo, îi luau și… ?  

A: Îi luau, îi luau, nu îi lăsau. Păi cum să îi lase în drum ? Așa morți îi puneau în căruță, unul 

peste altul și apoi îi îngropau. Cândva, undeva i-au îngropat, nu i-au mai ținut, cred. 

Q: Cine îi punea în căruțe ? 

A: Jandarmii ! Jandarmii care îi mânau. Așa îi puneau în căruțe, îi apucau de mâini și de 

picioare și îi trânteau așa, ca pe un câine mort. Și dacă mureau fete mai tinere, care aveau cercei 

de aur, le rupeau cerceii din urechi, fără să scoată. Așa apucau și…  

Q: Ați văzut dumneavoastră ? 

A: Am văzut, am văzut asta la niște fete tinere și aveau cercei. Păi le rupeau așa, cu ureche cu 

tot ???4 :20  

Q: Cine ? 

A: Jandarmii ăștia românești, românii. Nemții, numai cât împușcau, dar asta nu făceau, că lor 

nu le trebuia.  

Q: Și ce fel de arme aveau, țineți minte ? 

A: Carabine și automate. Nemții aveau automate, dar românii aveau carabine.  

Q: Și… deci îi împușcau pe cei bolnavi și pe cei care nu mai puteau să meargă ?  

A: Păi ce să facă cu dânsul ? Îl împușca și îl punea în căruță și mergeau așa… Mergeau înainte. 

Așa am auzit noi pe urmă, că i-au dus la Coșăuți. Pe malul Nețlocului era o râpă mare și i-au 

trântit în râpa aceea și i-au acoperit. Tot evreii îi acopereau. La cum era și în Babaiar, la 

Babaiar , acolo tot a fost… Asta știu, la Babaiar chiar am fost în excursie și am văzut râpa 
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aceea mare și astupată cu buldozerele. Dar dintre ăștia pe care i-au luat au scăpat din evrei și 

au fugit în America ori unde au fugit ei, Israel… Și au dat de știre sau ce au făcut acolo ??? 

5 :37 americanii asupra nemților după aceea. 

Q: Convoiul acela pe care l-ați văzut dumneavoastră era mare ?  

A: Mare era ! Să fi fost, cum să spun, ca de aici până la școală, așa și mergeau câte patru-trei, 

așa…Mergeau în rând.   

Q: Și de aici până la școală cam ce distanță e ?  

A: Ce, vreo 200 de metri… Așa e… 

Q: Și câți morți ați văzut ? Câți .…? 

A: Ei, nu i-am numărat, așa… 

Q: Așa…?  

A: Că dacă ei erau în căruță puși, așa și așa, ce, puteai să .…? Îți dădeau voie .…? 

Q: Nu…  

A: Nu ne dădeau voie apoi ne făceau câte o blendă și ne băteau și pe noi. Nu ne lăsau să… Dar 

noi… eu dacă azvârleam pepene, pepenele acela nu-l puteau lua, dar noi azvârleam între dânșii 

și îi luau care și cum puteau. Norodul a ieșit cu pâine… Care cu pâine, care cu apă, ce găseau 

în casă… Ieșeau în marginea satului și îi hrăneau, le dădeau de mâncare. 

Q: Și soldații le dădeau voie să se apropie ?  

A: Ne dădeau voie, așa ne dădeau voie, dar aproape, așa, cât să te poti… cu dânșii… Nu, nu 

ne dădeau voie… Așa, trei-patru metri, dar la convoaie azvârleam ce aveam în mână, le dădeam 

mâncare. Se uitau să nu avem armătură, să le azvârlim, să nu avem cuțite .… Așa, numai 

mâncare, producție, dar așa ceva, nu… Nu te lăsau să te apropii cu ceva armătură… Și asta e 

tot ce am văzut. 

Q: Și asta s-a întâmplat o singură dată ? Ați văzut .… ?  

A: Mai mult nici nu văzut.  Atât a rămas convoiul și eram obosiți. Am mers pe alte părți. 

Q: Dar vă amintiți cam când era ?  

A: Cum adică? 
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Q: Cam ce vreme din an? 

A: În ce an? 

Q: Anul mi l-ați spus.  

A: Da, așa pe la orele 2-3, așa era. Ziua era, nu era noapte.  

Q: Și… ? Toamna… ? Mai țineți minte ? Era… ? Dacă erați la cules de pepeni… ? 

A: [dialog cu o vecină] Iaca așa cam  ??? 08:09 Prin iunie, iulie, era așa… [continuare dialog 

cu vecina] 

Q: Lăsați-o pe doamna…  

A: Păi dacă ea tot știe, dacă chiar aici a trăit, aici, aproape. Ea e cu oleacă mai mică decât 

mine… Dar alergau copiii. Și mama ei chiar le ducea mâncare, ce găsea în casă, pâine, 

mămăligă, le ducea, să le dea să mănânce… Dacă veneau de la Cernăuți, pe jos… 

Q: De unde știți că venea de la Cernăuți ? 

A: Păi ei spuneau : « Noi suntem de la Cernăuți », alții ziceau « Noi suntem de la Bălți », că ei 

din mai multe părți s-au îngrămădit. Unii i-au îngrămădit și apoi i-au luat la mânat. 

Q: Aici în sat erau familii de evrei ? În sat, la dumneavoastră ?  

A: Au fost, dar ei au locuit în altă parte înainte. Unde s-au dus ?   S-au dus la Cernăuți, la 

Bălți… Ei au simțit și au lepădat și s-au dus. Și-au încărcat averea lor și s-au dus, și-au lăsat 

casa pustie, încuiată… 

Q: Și n-ați recunoscut pe nimeni în convoiul acela sau…? 

A: Mama mea din Dumbrăveni a cunoscut, dar eu nu-i cunoșteam pe dânșii. Atâta știam, pe 

unul, fata unuia, Leisser de aici, din Dumbrăveni, că mama mea lucra la dânșii și apoi eu mă 

duceam la Dumbrăveni, la mama și mă jucam cu fata aceea. Ea era oleacă mai mare decât mine. 

Și pe aceia i-am cunoscut.  

Q: Era în convoiul acela care a .…?  

A: Era aici, păi dar ce ? Că pe dânsa de la Cernăuți a adus-o încoace.  Și de aici au prins-o și 

au băgat-o în convoi.  

Q: Și ați recunoscut-o când a trecut ? 
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A: Da, păi nu .… Mama chiar a chemat-o. Și a grăit cu dânsa, dar așa de aproape, că aici nu a 

recunoscut-o. 

Q: Nu vă mai amintiți ce și-au spus ?  

A: Dar mai departe .… Ele grăiau, dar noi, ca niște copii, cum eram, dar ele, grăiau și oamenii. 

Și era norod mult și grăia fiecare în socoteala lui. Și atâta zic.  

Q: Mulțumim frumos! Mulțumim! 

A: Ei .… Credeți!   

 

File 3/3 

A: … că el s-a repezit să… 

Q: O secundă!  

A: Gata?  

Q: Puteți să .…? 

A: Să dea mâna cu mama mea. 

Q: Cine? 

A: Leisser. Și mama a strigat « Leisser, vino încoace ! ». Și el a ieșit din convoi .…  

Q: Evreul la care mama dumneavoastră lucra ? 

A: Da! Și a venit la mama mea. Și nu a ajuns bine la mama mea și deja ei l-au și împușcat. Că 

acolo așa erau regulile, să nu iasă din stroi. Dar el a îndrăznit și a ieșit să se cuprindă cu mama 

mea… Și ei l-au împușcat și l-au dus la căruțe și l-au dus ....     

Q: Cine l-a împușcat ? Vă amintiți ?  

A: Românii ! Soldat român. Nemții erau călare. Dar românii erau pe jos. Nemții erau cu cai 

din-aceia mari,  așa .….. și ei mergeau pe alături și înainte. Dar aici românii au împușcat. 

Românii împușcau… Poate încolo făceau și nemții, dar românii acolo la nemți atunci, cu toate 

că luptau contra rușilor. Dar nemții conduceau tot războiul. 

Q: Și l-au încărcat în căruță și au plecat mai departe ?  
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A: Da, l-au luat în căruță. Și dacă îl lăsau mort așa, păi îl îngropam noi. Dar așa, l-au luat în 

căruță. Dar unde l-au dus, nu știu .…  

Q: Au fost și cazuri în care i-au lăsat acolo să îi îngropați dumneavoastră ? 

A: Nu, pe toți i-au luat, nu au lăsat pe nimeni. Dar ei încă, săracii… Ce aveau la dânșii, haine… 

Le-au azvârlit la norod. N-au avut de pe dânșii .… Aveau jenți diplomat așa, nu mare, torba 

așa, cu dânșii ....    Aveau. Dar ei le-au azvârlit. Nu aveau… « Că noi ne ducem la moarte… ». 

Ei spuneau că se duceau la moarte.  

Q: Vă amintiți de oameni din sat care au luat lucruri din… ?  

A: Ei, …. .  lua, care rămânea acolo… 

Q: Dar ați văzut cum aruncau?  

A: Am văzut, asta am văzut. Dar așa, ce era prin prin sat nu prea. Ce puteam ? Să mă duc la 

om, să îl iau de mână ?! Iaca așa, aia e .…  

Q: Mulțumim frumos! 

 A: Ei, credeți! 
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