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Numele și prenumele intervievatului: LENEȘ, Ana 

Data nașterii: iunie 1921 

Locul nașterii: sat Gura Căinarului 

Rola interviului: RG-50.572.0008.01.01 

Data interviului: 12.08.2004 

 Acest interviu a fost acordat de către Leneș Ana, care, născută în satul Gura 

Căinarului, a asistat ca martor la trecerea a mai multor convoaie de evrei în anul 1941. Femeia 

își aduce aminte cum mai multi evrei aduși din România (mai precis, de la Rădăuți) au fost 

împușcați și aruncați într-o râpă, la marginea satului, în cimitirul Țintirim și cum unii săteni 

încercau să îi ajute, oferindu-le mâncare, iar alții, cum se băteau pe lucrurile și hainele 

victimelor, pe care le lăsau în urmă. De asemenea, ea povestește despre câteva familii de evrei 

din sat și rememorează câteva episoade în care ea însăși, împreună cu alți membrii ai familiei 

sale au fost confundați drept fugitivi evrei. 

00:00:00 – 00:17:00 

00:00:34 - 00:15:09 

File 1/1 

Q: Vă rugăm să ne spuneți numele dumneavoastră. 

A: Cum să…?  

Q: Cum vă numiți? 

A: Anaiota, Anaiota 00:40. Numele în sat e Anaiota?. 

Q: Și de familie? 

A: Este Leneș.  

Q: Când v-ați născut ? 

A: Ți-am spus că în [19]21, luna iunie. 

Q: Aici în sat ? 

A: Aici, în Căinar. 
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Q: În Gura Căinarului ? 

A: În Gura Căinar. 

Q: Și vă amintiți din perioada războiului, când a început războiul, în 1941, ce s-a întâmplat cu 

evreii ? 

A: Sigur, sigur că da… 

Q: Puteți să ne povestiți?  

A: Dar păi normal ! Eu vă spun, că i-au adus aici, în Căinar, mulți… Și au fost și din sat și i-

au luat. Toți, cine a fost, i-a ucis și i-a împușcat în râpă. Acolo în râpă, acolo lângă… 

Q: Și dumneavoastră ați văzut? 

A: Am văzut oleacă, dar nu mult tare, că ne-a luat frică, cum vă spun.  

Q: Erați departe de râpă ? 

A: Eram în Țintirim. Cum la noi Țintirim e cimitirul, apoi ei, în râpă, dinaintea casei unei 

femei care este ea acolo. Ea a și trăit atunci. Numai nu era dealul, știi, era așa… dar acum e 

nivelat, că l-a dat așa și l-a făcut că e grădînă. Dar era, știi cum spun ? Dealul adânc, așa era. 

Și acolo în râpă i-a împușcat. 

Q: Erau mulți ? 

A: Eh, păi normal că erau. Îi aduceau așa, cu cârdul, cu coloana. Dar n-am… Cum vă spun, îi 

aducea și îi dădea așa oleacă mai în dos, la un delișor, mai ședeau jos cum erau ei vai și amar 

de ei și apoi tot îi aduceau pe rând și îi împușcau. 

Q: Asta s-a întâmplat o dată? O singură dată ați văzut? 

A: Eu numai o dată am văzut, mai mult poate o fi fost, dar eu n-am… M-am speriat atunci, știi. 

M-a luat frică, era fioros, strșnic, îți închipui Omul țipa, dar era una delicată, zicea că era o 

doctoreasă, cine știe ce o fi. Se plimba cu un ofițer de-ăsta românesc, vorbeau și tot o lua cu 

mângâieri, dar el tot a împușcat-o. Dar delicată zic că era… Și frumoasă ! Am vorbit pe urmă 

cu cei căre au fost mai aproape de dânșii și vorbesc că ea plângea și spunea…Și au împușcat-

o. Dar îi aducea, știi de unde? Din România, de la Rădăuți.   

Q: De unde știti ? 

A: Că așa se vorbea, de la Rădăuți, de aici, din România i-au adus. Tare mulți.  
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Q: Și au fost și din sat ? 

A: Și din sat au fost două… O familie. Ori două. Unul s-a spânzurat, restul… Și-au făcut ei 

șinguri moartea. Dar pe o familie au luat-o pe bărbat l-au trimis românii să puie frontul. Și el 

nu s-a mai întors. Că l-au împușcat, că ce o fi fost, că nu s-a mai întors deloc. Dar pe dânsa, cu 

doi copii și cu părinții ei, i-au luat și i-au dus în râpă și i-au împușcat. 

Q: Mai țineți minte cum îi chema ?  

A: Pe dânsa știu că o chema Sara și pe fata Haica, nu știu, ei nu știu… Dar vă spun, Sara… E 

bătrână, cu câte ai trecut  

Q: Și erau mulți soldați cu ei ? 

A: Păi erau soldați, ce ? Îi numărai? Este o vorbă, că ce, îi numărai să îi vezi? Cred că i-au dus. 

Pe unul l-au dus îl ducea, saracul, calic a mai fost…. Ciuca îl chema. Și îl întreabă niște români, 

că eu am trăit numai aici, unde e magazînul, aici mi-a fost casa părintească… Și eram acolo la 

centru, la șleacă, cum zicem noi … cum zicem noi. Și întreabă : «Dar ce duci, moșule ? », că 

erau doi oameni. Scara o ducea. Zice : « Că un jâdan s-a spânzurat ». Și zice: « Duceți-l acolo 

în groapă. ». Și l-au dus, săracul și l-au îngropat acolo osândă s-a făcut… că el știa ce-l așteaptă. 

Și el mai era și calic de un picior, era bolnav. Dar femeia,era cu trei copii, două fete și un băiat, 

s-au dus. Dar unde s-au dus, nu s-au mai întors. Cred că nu departe. Că apoi au mai împușcat 

tare mulți, i-au dus și i-au împușcat pe partea cealaltă a luncii, cum zicem noi, dar încolo, mai 

înspre șosea. Și era făcut capanele, tot noi am fost și am săpat, contra armatei. Și săpam din-

acelea și era mare om, Șanțu. Și apoi tot acolo, peste morți, l-au împușcat și pe el, pe luncă. 

Q: Dar pe aceia nu i-ați văzut?  

A: Nu, nu i-am văzut. 

Q: Numai când a săpat… ?  

A: Numai când noi am săpat, am știut… Dar nu te duceai, că știai ce era. Era jalnic ! Te 

gândeai : « Cine știe și cu noi ce s-o petrece ? ». Că ei mergeau tare mult și îi duceau la 

Mărculești. Pe urmă au făcut lagăr la Mărculești și nu i-au ucis. I-au dus și noi, trăind la Șlem 

mergeau mulți prieteni, iară cu părinții ei, că ei au fugit dîn România și i-au găsit. Din România 

i-au adus. Unul avea chiar moara aici. Tavadalță îi spunea familia. Și îi spune: « Dă-le, 

Ferduț ! », că Ferduț îl chema, dar Ferduț îi zicea lui tataie-miu? « Vezi ce zile am ajuns. Și să 

le dai dacă avem : pâîne, ceva  brânză, ceapă, orice avem. » Noi aveam ceapă, făcusem la deal 
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și aveam. « Să le dai macăr niște ceapă »… Și apoi i-au dus în Mărculești, aici la… Aici era 

lagăr și i-au încărcat și i-au dus peste Nistru. Când am trecut Nistrul, ne povestea unul dîn sat, 

că el era cu niște fete umblate la școală. Și s-a dus acolo și a întrebat iaca așa și așa  familiile, 

ce sunt. Dar ei au mers la rugăciune. Și era într-o seară de aceasta sibat, se ruga. Și apoi el a 

ieșit, ele au ieșit, s-au prins-o, s-au sărutat, dar la școală a învățat acolo, cu dânsele. Și el la a 

doua zi ne spunea : «M-am dus și am luat niște pâîne, niște cârnați și când m-au văzut toți ‘ Ce-

i cu el de duce la evreii ăștia de mâncare ?!’… » 

Q: Asta vi s-a povestit ? 

A: El ne-a povestit, dar el a murit. El e aici, dar a trăit în România, și a venit aicea. Și aicea a 

murit.  06 :46. Dar el de aici se trage.  

Q: Atunci când i-ați văzut pe evreii aceia pe care i-au împușcat, soldații erau români sau nemți, 

soldații care erau cu ei? 

A: Români ! Românii i-au împușcat. 

Q: Vorbeau românește ? 

A: Da…  

Q: Și mai țîneți mînte ce arme aveau ?  

A: Aveau una așa, cu trei picioare, o mitralieră, ceva dar ce, mă interesa ? Dar români erau, i-

au împușcat români. Români i-au împușcat… Și era un căpitan, apoi… se zvârcolea prin 

casă pe la ei și eu mi-am astupat urechile de ce putea să fie… Dar pe unul l-a adus dîn România, 

dar era căsătorit târziu, familia lui Oțelea era. Și l-au adus aici și l-au dus la judecată la Curtea 

Marțială, Curtea de la Chișinău.  

Q: El era dîntre cei care au fost atunci… ? 

A: El a fost atunci cu comanda. Și era mai multă lume. Și apoi, iacă și soacra mea, tot asa a 

fost, ca martor. Și a fost acolo și a zis că el la judecată el a zis așa : « Eu am fost un militar și 

ordinul l-am executat, nu l-am discutat. Ce mi-au dat ordine, aceea am făcut. » . 

Q: Asta după război ? 

A: După război, târziu, da… Și zice : « Dar dacă este ordin să mă împușcați, împușcați-mă. Eu 

am făcut ce mi-au dat ordin. ». Știa, el era deștept, că era căpitan, maior, eu știu ce era, el 
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spunea. Și nu l-au împușcat, că nu l-au judecat, cum… Cred că l-au judecat și l-au dus în Siberia 

acolo. 

Q: Atunci când i-au împușcat, țineți minte dacă i-au dezbrăcat înainte sau…?  

A: Da, îi dezbrăcau și îi împușcau numai în… haine, în cămăși, în ce erau ei. 

Q: Și ce s-a întâmplat cu lucrurile, aveți idee ?  

A: Erau niște femei, oameni și ce și-au luat… Dar erau două și ce s-au bătut de la hainele 

acelea ! Noi când am văzut așa, ne-a luat un fior și am zis « Doamne, maica Domnului ! Pe ei 

îi ucid, dar ele se bat pe hainele dânșilor. » Și am fugit de acolo, dar ele erau din sat de aici, dar 

sunt moarte amândouă. 

Q: Mai țineți minte cum le chema ?  

A: Una era Chilina, dar una era Tudoseanu, nu m ai știu cum .. dar era mai bătrână, dar … 

S-a terminat. 

Q: Și dumneavoastră ce ați pătimit ? Spuneați că… ? 

A: Numai ne-am uitat, ți-am spus, că numai ne-am uitat și am și venit înapoi. Căci aceia, care 

era vara mea trăia acolo,  chiar acolo, alături, cu Țintirimul numai drumul era. Și când am venit, 

a venit un soldat, a văzut de aici de la club cum era atunci casa, atunci casa preotului căci erau 

de aici, mulți românia  cum arătau că erau de aici tare mulți români. Erau, nu știu cum să-ți zic, 

mai mulți. Și a venit unul și spune : « Fugiți, sunteți evrei și trebuie să fiți împușcați » și zic 

nu, iacă că așa, așa. El atunci spune dacă nu…Era tata, tata era veteran de război.  

Q: Dar de ce a crezut că sunteți evreică ?  

A: Din cauză că am fugit din Țintirim. Și doar acolo îi împușcau în partea ceea în Țintirimul 

era locul unde se împușcau evreii. Și el atunci a spus să i se dea puțin material galben, să îi 

coasă la mână, că avea așa, semne române, să nu îi bombardeze nemții. Și o femeie s-a dus 

repede în mahală și i-a adus o bucată de material galben și cosându-i la mâna lui… Dar eu am 

fugit, am luat-o pe după casă și am fugit și am venit iată că încoace. Și domnul acela nu s-a mai 

luat după mine că îi cosea aceia și eu tot am fugit, că dacă eram tânără, puteam fugi și el nu 

știa drumul, doar era străin. Și am venit acasă speriată, cam vânătă  pe față. Și sora mea zice – 

știi,  te împușcă și pe tine dacă nu pot să te lua de acasă doar știi cum grăim noi, la țară – te 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



RG-50.572.0008.01.01 

zghihui. Te zgihui ? Că e război și tu nu înțelegi.  și cu dânsa și ne-am dus și  … ți-am spus 

cum am pățit cu sora… 

Q: Mai povestiți-mi. 

A: Și mă duceam la sora mea, peste iaz bărbatul era tot în concentrare, ea avea doi copii. Și 

când la moară m-a văzut, tot așa, era santinelă, erau soldați. Și zice : « Unde te duci, mă ? » și 

zic « Mă duc la o sora a mea ». « Nu, nu este drept, tu ești evreică tu fugi ». «Nu-s evreică» 

zic. « Cum ți-e familia, cum ti-e așa,  hai iacă la arată-mi  dacă spui că ești de aici, din sat și 

până  la moară până aici. Aici era tata, mama și le-a spus « Fata mea…Moșule… Nu umblați 

pe timp de război așa ia amuia. Pe dânsa poate să o împuște că seamană cu o evreică. » Eram 

cu capul așa, făcut creț,  ei, ca la țară ! Și tot cu capul gol, cu o rochiță roz cu mânecă  scurtă,  nu 

eram chiar așa, te-ai pornit în sat, nu te duci ca acum. La deal te duci și tot te schimbi într-un 

fel și când vii acasă, vii cu alte haine. Și el spune : « Nu umblați cât timp merge frontul » și au 

putut merge mulți români. Și atunci spunea : « Nu stați afară tare, că bombardează. Stați numai 

prin casă… » Știi, nu ne zicea de rău, ne zicea bine, ne punea la cale, dar dacă fătă minte…dar 

un nepoțel de-al meu. D-apoi veni, casa lor era în capul acela. El la Chișinău   trăiește și el 

venea la noi, la bunelul. Și când a ieșit  l-au luat : « Tu ești jâdan, tu ești… ». Dar el bălan, cu 

ochi albaștrii, cu pantalonași așa scurți…Dar lumea spunea : « Cred că e al lui Mircea Botezatu, 

iaca așa, așa. Nu e adevărat ! ». Și apoi el a venit la noi plângând, că dacă era copil… Și tot 

asa, hotărât : « Țineți copiii acasă, nu lăsați… ». Și el îmbrăcat, cu mânecuță scurtă la cămașă, 

cu pantaloni, că era vară. Și multe, noi… Noi nu eram, cum să spun eu, nu ca în tot satul, noi 

am fost pe centru, aici era linia, aici era șoseaua, în partea asta. Și noi eram în mijloc, cum să 

spun, în mijloc…  

Q: Linia frontului ? 

A: Da, linia frontului. Eram noi în partea asta, mai în sus încolo, au fost italienii. Au fost, dar 

pe la noi nu au trecut. Da, nu au fost. 

Q: Și după ce i-au împușcat pe aceia din râpă, cine i-a îngropat sau unde i-au îngropat ? 

A: I-au îngropat ei acolo. Dacă… acolo, pe loc ! 

Q: Soldații ? 

A: Iacă, cum să vă spun… Iacă aici, nu soldații… Ei toți au îngropat, dar aici nu știu. Eu am 

văzut numai când i-au împușcat, dar cred că tot ei, până la urmă, care au împușcat.  Acum au 
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nivelat tot acolo și…gradină. Da… Și iaca așa… A fost mare nenorocire. Nu dă Doamne, așa 

ceva… nu dă Doamne. Dar nu au fost ei vinovați, soldații, nici unul, nici altul. A fost acel 

dictator ală..  Hitler i-a împușcat, aici ceilalți i-au dus în Siberia și tot nu era bine, i-au încărcat 

în vaporși le-a dat drumul încolo la Sebeș și așa s-au prăpădit. Care cu politica, care cu… mai 

deștept l-au găsit… Și tot așa. Vezi că au fost doi oameni așezați: a fost Stalin și Hitler. Doi 

oameni: Stalin și Hitler S-ar teme și… Noi atunci când au venit rușii, am știut și ce? Că dacă 

grăiești în casă, te aude. Nici nu grăiam, luam, nu aprindeam nimic, așa și stăteam ca pustnicii 

și ne temeam. Ce, că dacă grăiești ? Mai, cum să spun eu, mai…cum s[ spun eu ? fricoasă. Și 

când ai văzut atâtea, te gândeai .. dacă te împușscă? Te împușcă ! 

Q: Mulțumim frumos ! 

A: Așa-i, așa-i. 
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